
ÓVODÁSOKNAK AJÁNLJUK

AZ ANGYALBÁRÁNYOK    
Korosztály: 4-7 évesek

Ajánló: 
Milyen is a mi legelőnk? Kiket legeltetünk? Miből főzünk vacsorát? Hol al-
szunk? Mitől félünk? Mindenre választ kapunk Az Angyalbárányok múzeu-
mi mesefoglalkozáson, ahol a kiállítás hol selymes füvű legelővé, hol zord 
hegyvidékké válik, hol az eső áztatja, szél fújja vagy a nap süti. 
A kiállításban a gyerekek a hagyományos magyar pásztorélet tárgyait és 
tennivalóit mesébe szőve, játékos feladványokkal fedezik fel, miközben kö-
vetik a fordulatos történetet és alkalmanként szerepbe lépve fontos kérdé-
sekről döntenek. A foglalkozást Kamarás Emese tartja. 
A foglalkozás időtartama: 50 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő

CSALIMESE 
Korosztály: 4-7 éveseknek

Ajánló:
Minden rendes vándorlegény tudja, hogy a tarisznyába kell tenni hamuban 
sült pogácsát, hogy a vándorlása során mindenféle különleges szerzettel 
találkozik és próbákat kell kiállnia. Tudja, hogy minden rendes mesében 
vannak királyfik, királylányok, három éjjel, három nap tartó lakodalmak, sőt 
talán még sárkányok, és táltosló is, ha épp el nem szaladt. Aki nem hiszi, 
járjon utána. Képzeletbeli vándorutunk során a néprajzi kiállítás mestersé-
gekkel kapcsolatos tárgyait ismerjük meg.
A foglalkozás időtartama: 50 perc
A foglalkozás díja: 400 Ft/fő

MICSODA MASKARÁK!
Korosztály: 4-7 éveseknek

Ajánló:
Elég volt már a hideg, havas-esős borongós hónapokból? Akkor zavarjuk 
hát el a telet és hívjuk a tavaszt! De hogyan is lássunk ennek a nagy mun-
kának hozzá? Segítségünkre lesznek a néprajzi kiállítás farsangi szokásait 
bemutató tárgyai és a tikverőzés szokásaival is megismerkedünk. 
A foglalkozás időtartama: 60 perc
A foglalkozás díja: 400 Ft/fő
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FOGLALKOZÁSOK AZ ÁLLANDÓ NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁSBAN



PIROS TOJÁS, HÍMES TOJÁS
Korosztály: 4-7 éveseknek

Ajánló:
Hogyan lesz piros egy tojás? Ezt még könnyen el lehet képzelni De hogy 
lesz hímes? És miért hímezték a tojásokat régen? Ennek is utánajárunk, 
miközben megismerkedünk a húsvéthoz kapcsolódó szokásokkal, a 
múzeum húsvéttal kapcsolatos tárgyaival és egy régi furcsasággal, a 
sibálással. 
A foglalkozás időtartama: 60 perc
A foglalkozás díja: 400 Ft/fő

KISÜLT-E MÁR A KALÁCSOM?
Korosztály: 4-7 éveseknek

Ajánló:
Karácsony van, szépen díszített karácsonyfa áll a szobában, alatta ajándékok, 
finom vacsora a családoddal. De képzeld el, hogy régen egészen másmilyen 
volt a karácsonyi ebéd, vacsora, az ajándékok, sőt, még a karácsonyfa is. 
Ha nem ilyen volt, mint most, akkor vajon milyen lehetett? A múzeum téli 
ünnepkörhöz tartozó tárgyai és a karácsonyi tisztaszoba segít minket, hogy 
megismerhessük milyen volt az ünnep nagyon sok évvel ezelőtt. 
A foglalkozás időtartama: 50 perc
A foglalkozás díja: 400 Ft/fő

NÁD A HÁZAM TETEJE
Korosztály: 4-7 éveseknek

Ajánló:
Szétnézünk a házban és a ház körül. Hogyan éltek itt az emberek? 
Bekukkantunk a konyhába, a konyhában a fazékba. Kitaláljuk miféle 
finomságok készülhettek benne. Követjük a tejfölös bajszú cicát a kamrába, 
a kertbe, az istállóba. Közben megtudjuk, hogy hogyan nézett ki a porta. 
A mindennapi élet helyszíneivel, tárgyaival és munkáival ismerkedünk 
meg, amelynek során segítségünkre lesznek a néprajzi kiállítás tárgyai. Jó 
idő esetén a foglalkozás kérhető a Palotavárosi Skanzenben, a Rác utcai 
kiállítóhelyünkön is. 
A foglalkozás időtartama: 50 perc
A foglalkozás díja: 400 Ft/fő

ÉN ELMENTEM A VÁSÁRBA
Korosztály: 4-7 éveseknek

Ajánló: 
Mekkora forgatag! Mennyi sokféle ember és portéka! Nézzünk csak körül. 
Mit lehet kapni a fazekasoknál, korsósoknál, tálasoknál? Mi mindent 
készítettek a mesteremberek fából, bőrből és hogyan adtak túl rajta? 
Nézzünk csak be az élelmiszerpiacra! Kik voltak a „zöldséghegyezők” és 
mit lehetett kapni a csemegéseknél? Bepillantunk a fertályos asszonyok kis 
kétkerekű kocsijába miközben képzeletben végighaladunk a városon egy 
vásári napon. 
A foglalkozás időtartama: 50 perc
A foglalkozás díja: 400 Ft/fő
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ORSZÁGZÁSZLÓ TÉRI KIÁLLÍTÓHELY

TÁRGYALKOTÓ HAGYOMÁNY/MÚZEUMPEDAGÓGIAI 
FOGLALKOZÁSOK AZ ÁLLANDÓ NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁSBAN

ÁLTALÁNOS ISKOLÁS - ALSÓ TAGOZATOSOKNAK AJÁNLJUK
 

AZ INAS, A MESTER ÉS A FURFANGOS LÁDA 
Korosztály: 7-11 éveseknek

Ajánló:
„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegénylegény. Gondolkodott, 
gondolkodott, vajon mibe fogjon, mit dolgozzon, hogy ne legyen többé 
olyan szegény. Egyszer csak összetalálkozott egy jól öltözött, zsíros baj-
szú, kérges tenyerű, komoly tekintetű öregemberrel. Az azt mondja neki: állj 
be fiam hozzám inasnak! Kitanítalak a legtiszteletreméltóbb mesterségre, 
amit csak mesterember kívánhat magának! …” Így kezdődik a mi mesénk. 
Gyertek el hozzánk, és nem csak a mese folytatását, de azt is megtudhatjá-
tok, hogyan tanulhatott valaki szakmát, amikor nem is voltak szakiskolák? 
Mit is jelenthetett az, ha valaki inasnak állt, vagy később mesterlegény vagy 
akár mester lett? A történet végére a titokzatos láda fedele is felnyílik és 
kiderül, hogy... No, de erről majd személyesen!
A foglalkozás időtartama: 60 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő

KÉK-ZÖLD FOGLALKOZÁS
Korosztály: 7-11 éveseknek      
  
Ajánló:
Mit tudtak nagyszüleink nagyszülei a természetvédelemről vagy a környe-
zetvédelemről? Gondolkoztak-e azon, hogy amit megtermeltek, megvásá-
roltak az öko vagy bio? Volt-e hulladék, vagy felesleg a háztartásukban, és 
ha igen, mihez kezdtek vele? Miből készítették a táplálékaikat, a ruhájukat, 
a házukat, a mindennapi élethez szükséges dolgokat? A foglalkozás játéka-
ihoz a néprajzi kiállítás tárgyait hívjuk segítségül. 
A foglalkozás időtartama: 60 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő

MICSODA MASKARÁK!
Korosztály: 7-11 éveseknek

Ajánló:
Elég volt már a hideg, havas-esős borongós hónapokból? Akkor zavarjuk 
hát el a telet! Hogyan is lássunk neki? Nézzük meg régen hogyan próbáltak 
az emberek megszabadulni a téltől és hogyan sürgették a kitavaszodást? 
Megnézzük, hogy milyen helyi hagyományai vannak ennek. És mi köze van 
a tojásnak meg a tyúkoknak mindehhez? A válaszok megtalálásában segít-
ségünkre lesznek a néprajzi kiállítás farsangi szokásait, illetve a tikverőzés 
szokását bemutató tárgyai. 
A foglalkozás időtartama: 60 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő
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BÚJJ, BÚJJ ZÖLD ÁG...
Korosztály: 7-11 éveseknek

Ajánló:
Húsvét: tojásfestés, locsolkodás. Vagy ettől sokkal többről van szó? Miért 
festünk tojást húsvétkor? Miért kell a lányok nyakába hideg vizet zúdítani 
és a fiúkéba miért nem? Mikor, kik és miért kezdték el ezeket a szokásokat 
gyakorolni és hogyan vált hagyománnyá? Egyáltalán miért fontos ez 
nekünk, fontos-e, hogy a fenntartsuk? A múzeum húsvéti szokásokkal és 
annak helyi hagyományaival, a sibálással kapcsolatos tárgyain keresztül 
próbálunk meg választ találni ezekre a kérdésekre.
A foglalkozás időtartama: 60 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő

KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY
Korosztály: 7-11 éveseknek

Ajánló:
Mi minden jut eszedbe a karácsonyról? Szépen díszített karácsonyfa, 
ajándékok, gyertyák esetleg betlehemes játék? De képzeld el, hogy régen 
egészen másmilyen volt a karácsonyi ebéd, vacsora, az előkészületek, sőt 
még maga a karácsonyfa is. Ha nem ilyen volt, akkor vajon milyen lehetett? 
Hogyan készültek az ünnepre? A múzeum téli ünnepkörhöz kapcsolódó 
tárgyai és a karácsonyi tisztaszoba segít minket, hogy megismerhessük 
milyen volt az ünnep nagyon sok évvel ezelőtt.
A foglalkozás időtartama: 60 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő

ADJ’ ISTEN, GAZD’URAM!
Korosztály: 7-11 éveseknek

Ajánló:
Vendégségbe érkeztünk, a házigazda szívélyesen kalauzol minket. 
Szétnézünk a házban és a ház körül. Hogyan éltek itt az emberek? 
Megismerkedünk a portával és hogy ki hol dolgozott vagy éppen pihent. 
Bekukkantunk a konyhába, a konyhában a fazékba. Kitaláljuk miféle 
finomságok készülhettek benne. Utánajárunk, hogy ami a fazékba került, 
azt ki és hogyan állította elő. Egy múlt század eleji képzelt család történetén 
keresztül ismerkedünk meg a mindennapi élet helyszíneivel, tárgyaival, 
munkáival és a családtagok közötti munkamegosztással, amelynek során 
segítségünkre lesznek a néprajzi kiállítás tárgyai. Jó idő esetén a foglalkozás 
kérhető a Palotavárosi Skanzenben, a Rác utcai kiállítóhelyünkön is. 
A foglalkozás időtartama: 60 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő
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MÚLT SZÁZADI PLAZA
Korosztály: 7-11 éveseknek

Ajánló:
Mekkora forgatag! Mennyi sokféle ember és portéka! Nézzünk csak körül! 
Kik voltak a csapók, a tobakok vagy a kékfestők? Mit készített a varga, 
a takács? Mit lehet kapni a szíjjártónál, a kefekötőnél vagy a tálasnál? 
Hogyan adtak túl a mesteremberek a portékáikon? Nézzünk csak be az 
élelmiszerpiacra! Kik voltak a „zöldséghegyezők” és mit lehetett kapni a 
csemegéseknél? Bepillantunk a fertályos asszonyok kis kétkerekű kocsijába 
miközben képzeletben végighaladunk a városon egy vásári napon. 
A foglalkozás időtartama: 60 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő

ÁLTALÁNOS ISKOLÁS - FELSŐ TAGOZATOSOKNAK AJÁNLJUK

ÜKANYÁD POSZTJAI
Korosztály: 12-14 éveseknek

Ajánló:
Egy ismeretlen család hosszú hallgatás után különös módon adott hírt ma-
gáról környezetének. Titkos jeleket használtak és furcsa képeket és üzene-
teket jelentettek meg életükről. Kibogozhatatlan rokoni szálak, ismeretlen 
helyek, különös, mágikus cselekmények, szokások bukkantak elő a múltból. 
A mozaikdarabkák összeillesztésével egy hátborzongató történet kereke-
dik elő, amelyek mögött valódi sorsok sejlenek fel. Rejtélyes utazás a múlt-
ba egy régvolt családdal a néprajzi kiállításban. 
A foglalkozás időtartama: 60 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő

EZ NEM MŰVÉSZET!?       
 
Korosztály: 12-14 éveseknek
Ajánló:
Szerinted menő a miskakancsó? És ciki a kanászing? Hordanál hímzett, ka-
locsai mintás tornacipőt? Van-e köze a graffitinek a pásztorbot faragások-
hoz? És a matyó viseletnek a glamourhoz? 
Meg tudnád-e fogalmazni, hogy  mi a népművészet, és  azt, hogy ki csinál-
ta? És most, hogy van ez? 
Ma létezik-e a nép, és ha igen, van-e művészete? Ezekre, és ezekhez hason-
ló izgalmas kérdésekre keressük együtt a választ a divat-hagyomány-mo-
dern-trendi-elavult fogalmak mentén.          
A foglalkozás időtartama: 60 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő
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#SHOPPING
Korosztály: 12-14 éveseknek

Ajánló: 
Ugye, nem hisszük, hogy a vásárlási láz csak korunk emberét ragadta el? Az 
új, divatos tárgyak megszerzése utáni vágy a régi, csak a vásárlás helyei és 
módjai változtak. De milyen lehetett egy 100 évvel ezelőtti „pláza”? Külön-
böztek-e a régi vásárlási szokások a maiaktól? Ha voltak is akciók, honnan 
tudtak róla az emberek? 
Múzeumunk legújabb, kihagyhatatlan ajánlata a telefon, televízió és inter-
net előtti világba kalauzolja önöket. Ne hagyja ki ezt az élményektől és ak-
cióktól hemzsegő bevásárlókörutat! Az első három jelentkező osztályt cso-
dálatos kedvezmények várják! Hívjon bennünket, higgye el, megéri!              
A foglalkozás időtartama: 60 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 

SZERELEM@MUZEUM.HU
Korosztály: 13-15 éveseknek

Ajánló:
Gondolkodtál-e már azon, hogy vajon hol ismerkedtek meg a déd- vagy 
ükszüleid? Hova járhattak szórakozni bulik és koncertek helyett? Milyen 
volt egy szerelmes üzenet telefon és internet nélkül? És honnan tudtak 
egymásról, ha még facebook sem volt? Milyen lehetett szerelmesnek lenni 
150 évvel ezelőtt? Szerencsére a múzeumok és neves íróink dokumentáltak 
jó néhány szerelmi történetet, így most felhasználunk ezekből néhányat 
közös kutatásunkhoz. Izgalmas oknyomozás illemszabályok és titkos jelek 
mentén, csak 13 éven felülieknek!
A foglalkozás időtartama: 60 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő

KÖZÉPISKOLÁSOKNAK AJÁNLJUK

ÜKANYÁD POSZTJAI
Korosztály: 15-18 éveseknek

Ajánló:
Egy ismeretlen család hosszú hallgatás után különös módon adott hírt ma-
gáról környezetének. Titkos jeleket használtak és furcsa képeket és üzene-
teket jelentettek meg életükről. Kibogozhatatlan rokoni szálak, ismeretlen 
helyek, különös, mágikus cselekmények, szokások bukkantak elő a múltból. 
A mozaikdarabkák összeillesztésével egy hátborzongató történet kereke-
dik elő, amelyek mögött valódi sorsok sejlenek fel. Rejtélyes utazás a múlt-
ba egy régvolt családdal a néprajzi kiállításban. 
A foglalkozás időtartama: 60 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő



ORSZÁGZÁSZLÓ TÉRI KIÁLLÍTÓHELY 
Székesfehérvár, Országzászló tér 3.

Paréj Gabriella múzeumpedagógus 
+36 70 338 61 69

 parej.gabriella@szikm.hu

SZERELEM@MUZEUM.HU
Korosztály: 15-18 éveseknek

Ajánló:

Gondolkodtál-e már azon, hogy vajon hol ismerkedtek meg a déd- vagy ük-
szüleid? Hova járhattak szórakozni bulik és koncertek helyett? Milyen volt 
egy szerelmes üzenet telefon és internet nélkül? És honnan tudtak egy-
másról, ha még facebook sem volt? Milyen lehetett szerelmesnek lenni 150 
évvel ezelőtt? Szerencsére a múzeumok és neves íróink dokumentáltak jó 
néhány szerelmi történetet, így most felhasználunk ezekből néhányat kö-
zös kutatásunkhoz. Izgalmas oknyomozás illemszabályok és titkos jelek 
mentén, csak 13 éven felülieknek!
A foglalkozás időtartama: 60 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő

#SHOPPING
Korosztály: 15-18 éveseknek

Ajánló: 
Ugye, nem hisszük, hogy a vásárlási láz csak korunk emberét ragadta el? Az 
új, divatos tárgyak megszerzése utáni vágy a régi, csak a vásárlás helyei és 
módjai változtak. De milyen lehetett egy 100 évvel ezelőtti „pláza”? Külön-
böztek-e a régi vásárlási szokások a maiaktól? Ha voltak is akciók, honnan 
tudtak róla az emberek? 
Múzeumunk legújabb, kihagyhatatlan ajánlata a telefon, televízió és inter-
net előtti világba kalauzolja önöket. Ne hagyja ki ezt az élményektől és ak-
cióktól hemzsegő bevásárlókörutat! Az első három jelentkező osztályt cso-
dálatos kedvezmények várják! Hívjon bennünket még ma, higgye el, megéri!              
A foglalkozás időtartama: 60 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő

,,AKKOR TE MOST NÉPEKET RAJZOLSZ?”
Korosztály: 15-18 éveseknek

Ajánló:
Mit rajzol a néprajz? Kell-e egyáltalán a néprajzosnak jól rajzolnia? 
Vannak-e ma is néprajzkutatók vagy már kihaltak? Ha vannak, vajon mit 
csinálnak? Ha ezekre a kérdésekre nem tudnál magabiztosan válaszolni, 
de érdekelnek a különböző kultúrák, vagy épp a saját emberi környezeted 
foglalkoztat, akkor ezen a foglalkozáson a helyed! Figyelem: gondolkodni és 
saját véleményt alkotni kötelező!
A foglalkozás időtartama: 90 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő
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MÚZEUMI, HELYTÖRTÉNETI SZAKKÖRÖK

A HÉTMÉRFÖLDES CSIZMA MESÉI
Foglalkozás típusa: 3 alkalmas foglalkozássorozat
Korosztály: 4-7 éveseknek

Ajánló:
Az első foglalkozáson felhúzzuk hétmérföldes csizmánkat, elindulunk sze-
rencsét próbálni, átszelve az Óperenciás-tengert, átkelve az Üveghegyen, 
sőt azon is túl. A hosszú úton elfáradunk. Betérünk a szegény ember házá-
ba megpihenni. Választ kapunk arra, hogy mi került a szegény ember asz-
talára? Mik voltak a megvendégelés szabályai? Milyen lehet szalmazsákon 
aludni és sok más furcsaságot is kipróbálunk. Azonban az út hosszú, tovább 
kell állnunk… 
A második foglalkozáson a mesterember házába térünk be, aki ugyancsak 
megvendégel minket. Furcsa ládájába is bepillanthatunk, és pecsétes pasz-
szust is kapunk útravalónak, hogy senki fia ne háborgasson minket utunk 
során. 
A mester házából a harmadik foglalkozáson a nemesember házába jutunk. 
A nemesember ugyancsak megvendégel minket. Különös szokásokkal is-
merkedünk meg, furcsa, finom kis csészéből itat velünk soha nem kóstolt 
italokat. Végül megleljük azt, amiért felkerekedünk. Hogy mi az, majd a fog-
lalkozáson kiderül…
A foglalkozás időtartama: 50 perc/alkalom
A foglalkozás díja: 300 Ft/fő/alkalom

ÉLETMÓDI 
A foglalkozás típusa: 4 alkalmas múzeumi foglalkozássorozat
Korosztály: 12-18 éveseknek

Ajánló:
Reggel csörög az óra. Vagy a telefonunk játszik kellemes ébresztő dallamot. 
Félálomban lapátoljuk a müzlit, aztán futás a buszra. A nap nagy részét 
iskolában, munkahelyen töltjük. Televíziót nézünk, internetezünk, újságot 
olvasunk, moziba járunk, jógázunk, kínai gyorskaját eszünk. Papagájt, hö-
rcsögöt, vagy éppen tarantellát nevelgetünk a nappaliban. A mi életünk. 
De milyen lehetett az emberek hétköznapi élete 100 évvel ezelőtt? Ho-
gyan jutottak hozzá a legfrissebb hírekhez? Mit ettek, hol laktak, milyen 
hóbortoknak hódoltak? És ha lazítani akartak, hogyan buliztak? Tematikus 
foglalkozássorozatunkban ezeknek a kérdéseknek járunk utána, és ehhez 
segítségül hívjuk a néprajzi kiállítás tárgyait. A sorozat négy nagy témakört 
ölel fel, amelyet egy-egy foglalkozáson dolgozunk fel: élet a házban, táplál-
kozás, divat, hétköznapok és ünnepnapok. 
A foglalkozások időtartama: 60 perc/alkalom
A foglalkozások díja: 600 Ft/fő/alkalom



EGY EMBER ÉLETE
Korosztály: 12-18 éveseknek

Ajánló:
A dolgok folyton változnak körülöttünk, és mi magunk is változunk. Néha 
nehéz megérteni, mi miért és hogyan is történik. A közösség, amiben élünk 
meghatároz minket. Néha mi is a körülöttünk lévő emberi környezetet. 
Az első foglalkozás alkalmával arról beszélgetünk, hogy hogyan működik az 
ember és közvetlen szociális környezetének a kapcsolata. Miként határoz 
meg minket, hogy milyen családba, közösségbe születünk? Befolyásolja-e 
a személyiségünket, egyéniségünket, ízlésünket és döntéseinket annak a 
családnak a többgenerációs öröksége, amit szocializációnak nevezünk? 
A második foglalkozáson az ember egyik legfontosabb tapasztalását járjuk 
körbe: a szerelmet. Miben hasonlít és miben különbözik a szerelem bonyolult, 
sokszor szimbolikus paraszti szokásrendszere a mai szokásokhoz képest? 
Miben követjük a hagyományokat és miben fordulunk el azoktól? Milyen 
egyéb szempontok irányíthatták régen és irányíthatják ma a párválasztást 
az érzelmeken kívül? 
A harmadik foglalkozás az emberi élet végességét járja körbe. A halál és 
a gyász szomorú téma, ugyanakkor felmenőink természetesnek tartották 
az elmúlást, sőt nem egyszer űztek tréfát belőle. A foglalkozás is tartogat 
meglepetéseket. 
A foglalkozás időtartama: 60 perc/alkalom
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő/alkalom

ORSZÁGZÁSZLÓ TÉRI KIÁLLÍTÓHELY 
Székesfehérvár, Országzászló tér 3.

Paréj Gabriella múzeumpedagógus 
+36 70 338 61 69

 parej.gabriella@szikm.hu


