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Múzeumok és iskolák partnersége 

 

A múzeumi gyűjteményeken alapuló, az iskolai igényekhez, tantervekhez szorosan 

illeszkedő, a gyermek- és ifjúsági célcsoportokra irányuló múzeumpedagógiai 

programsorozatok tervezése és megvalósítása a múzeumi gyűjtemények jellegéhez igazodva. 

A sorozat keretében megtartott alkalmak során eltérő tartalmú, egymásra épülő programokat 

kell biztosítani a diákok részére. 

Célcsoport: általános iskolai szervezett csoportok. 

 

Múzeumi nap I : Üdvözlet Kunszentmártonból! 

1 alkalom 4 x 45perc Tervezett alkalmak száma: 6 

Múzeumpedagógiai program 6-10 éves korcsoport számára, helytörténeti ismeretek 

elsajátítására.  

1. óra  Őseink nyomában  

2. óra  Főtéri történetek (tanulmányi séta város főterén) 

3. óra  Felelj ha tudsz! 

4. óra  Üdvözlet Kunszentmártonból! (készíts képeslapot városodról) 

 

Tárgyi integráció: Helytörténeti oktatás 

 

Múzeumi nap II:  Népi örökségünk 

1 alkalom 4 x 45perc Tervezett alkalmak száma: 6 

Múzeumpedagógiai program 11-14 éves korcsoport számára, hon és népismeret 

tantárgy elsajátítására.  

1. óra Paraszti munka eszközei (válogatás a múzeum néprajzi 

gyűjteményéből) 

2. óra „Én vagyok a falu rossza” (a múzeum börtönkiállításának a 

megtekintése közigazgatás működése, büntetések) 
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3. óra Mi kerül az asztalra? Népi táplálkozás, ezzel kapcsolatos 

szokások. 

4. óra Mesteremberek a falun! Hagyományos mesterségek bemutatása. 

 Tárgyi integráció: Történelem, hon és népismeret 

 Iskolabarát élményprogramok, múzeumok az informális tanulásért 

 

Az élethosszig tartó tanulás jegyében, az éves kiállítási tervhez és a helyi kulturális 

értékekhez kapcsolódó programcsomagok, korosztályokra lebontott, és a csoportok speciális 

igényeire alapozott foglalkozássorozatok kidolgozása és megvalósítása a múzeumi 

gyűjtemények jellegéhez igazodva. A sorozat keretében megtartott alkalmak során eltérő 

tartalmú programokat kell biztosítani a résztvevők számára. 

Célcsoport: általános iskolai szervezett csoportok, az élethosszig tartó tanulás 

jegyében felnőttek, az informális tanulás jegyében 

többgenerációs családok 

Tematikus foglalkozás I: Hajdanvolt mesterek-mesterségek hajdanán 

 

1.óra Mesteremberek Kunszentmártonban 

2.óra  „Tű, cérna, olló” Kun hímzések Ország László foglalkozása 

3.óra „Süssünk, süssünk valamit, azt is megmondom, hogy mit,…” 

Nyújtsunk marcipánt! 

4.óra „Szegre teszik, ha leveszik, minden házban pofon verik” Szövés, fonás. 

Bencsik Márta 

5.óra „Mosolyogni tessék!” Híres fotósok. Rendezd be saját műtermedet!  
6.óra „Tű, cérna, olló” Kun hímzések Ország László foglalkozása 
7.óra  „Körmönfontak” Csuhéfigurák és szalmabábok készítése. 

8.óra  „Megfonattam kenderkémet felibe, felibe.” Kötélfonás-kötélhúzás 

9.óra „Hordó, donga kádár dolga.” Szüreti hagyományok 

10.óra „Agyagból a cserépedényt Fazekas formálja” Egyszerű agyagtárgyak 

készítése 
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Tematikus foglalkozás II: Hajdanvolt mesterek-mesterségek hajdanán 

1.óra Mesteremberek Kunszentmártonban 

2.óra  „Tű, cérna, olló” Kun hímzések Ország László foglalkozása 

3.óra „Süssünk, süssünk valamit, azt is megmondom, hogy mit,…” 

Nyújtsunk marcipánt! 

4.óra „Szegre teszik, ha leveszik, minden házban pofon verik” Szövés, fonás. 

Bencsik Márta 

5.óra „Mosolyogni tessék!” Híres fotósok. Rendezd be saját műtermedet!  
6.óra „Tű, cérna, olló” Kun hímzések Ország László foglalkozása 
7.óra  „Körmönfontak” Csuhéfigurák és szalmabábok készítése. 

8.óra  „Megfonattam kenderkémet felibe, felibe.” Kötélfonás-kötélhúzás 

9.óra „Hordó, donga kádár dolga.” Szüreti hagyományok 

10.óra „Agyagból a cserépedényt Fazekas formálja” Egyszerű agyagedény 

készítése 

 

 Családi nap: 

 

1. Egy nap a művésztelepen ecsetek, festékek, kötetlen beszélgetés a tábor 
résztvevőivel 

2. Adventi készülődés a múzeumban 
3. Gyermek napi kézműves sokadalom 
4. Márton napi családi vetélkedő 
 

 

 

 

Speciális múzeumi foglalkozás: Agyagtól az edényig 

 

 

1.óra Anyagok felismerése 
2.óra A fazekas mesterség 
3.óra A fazekasok termékei 
4.óra Az agyag előkészítése 
5.óra A fazekas eszközei, élet a műhelyben 
6.óra Agyag nyújtása formázása 
7.óra Fazekaskorong használata 
8.óra Díszítés, szárítás,  
9.óra Égetés hagyományos és elektromos kemencében 
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10.óra Festés, mázazás, égetés 
 

A kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum egész napos családi foglalkozásai 
 

A foglalkozások címe: 
 

Egész napos családi foglalkozás 

 

• Egy nap a művésztelepen, kreatív időtöltés a 
Kunszentmártoni Művésztelepen 

• Adventi készülődés a múzeumban 
• Gyermeknapi kézműves sokadalom 
• Márton napi családi vetélkedő  

 

Foglalkozási forma: Több generáció egyidejű részvételét biztosító, informális 

programsorozatok. 4 alkalom 6 óra foglalkozás 

Kapcsolódó 

gyűjteményi anyag: 

Állandó kézműves kiállítások  

Évfolyam/korosztály:  
 

Óvodások, tanulók, szülők, nagyszülők együttes programja 

A program célja: Több generáció együtt érkezzen a múzeumban, közösen 
ismerkedjenek az egyes témákhoz, alkalmakhoz kötődő 
múzeumrészekkel. 

Kompetenciák: Empátia kialakítása csoportos tevékenység esetén a 

társak helyzetébe való beleérzés, mások szempontjainak 

megvizsgálása. Problémák, konfliktushelyzetek empatikus 

kezelése, sokféle nézőpontból való megvizsgálása, a személyes 

érzelmeket is figyelembe vevő véleményformálás és cselekvés  

 
Létszám:  4 alkalommal, min. 30 fő részvételével a településről és 

vonzáskörzetéből. 

A foglalkozás vezetői: történész muzeológus – pedagógus: 72 munkaóra a családi 
napok forgatókönyvének elkészítésére, és megrendezése  
múzeumpedagógus 24 munkaóra a rendezvény megtartása 
Történész muzeológus 24 munkaóra a családi napok 
forgatókönyvének elkészítésére 

Elkészülő foglalkoztató 
anyagok: 

Tematikák kidolgozása történik, felhasználható eszközök és 
anyagok listájának összeállítása.  

A foglalkozások tervezett 
időpontja:  

2010. augusztus 20. – 2011. augusztus 31. között, 4 alkalommal 

Felhasználható költségek: 1 500 000 Ft 

Indikátor hatás: 4 alkalom, alkalmanként min. 30 fő részére, összesen min. 120 
fő részvételével 
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A kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum múzeumi napja (6-10 évesek) 
 

A foglalkozások címe: 
 

Üdvözlet Kunszentmártonból! 

 

• Őseink nyomában  
• Főtéri történetek (tanulmányi séta város főterén) 
• Felelj ha tudsz!  
• Üdvözlet Kunszentmártonból! (készíts képeslapot 

városodról) 
Foglalkozási forma: Kiállításhoz kapcsolódóan az előzetes tudást, 

ismereteket, életkori sajátosságokat, s a program oktatási és 

nevelési célját figyelembe véve a fenti témakörök interaktív 

feldolgozása.1 alkalom 4 x 45 perc – 15 fő részére, 6 – 10 éves 

korosztály tagjaiból. 

Kapcsolódó 

gyűjteményi anyag: 

Archív fotók, dokumentumok, történeti tárgyak 

Tantárgy integráció: 

 

Helytörténet, környezetismeret 

Évfolyam/korosztály:  
 

6 – 10 éves korosztály 
Városi Általános Iskola Kunszentmárton 

A program célja: A múzeumi nap elsődleges célja a településhez kötődés 
erősítése. 

Kompetenciák: Történetiség, követése. Kiegészítő információk keresése a 
vizsgálati környezeten kívüli forrásból, a háttértudás fejlesztését 
szolgáló információk gyűjtése. Az új tudás iránti igény, 
kíváncsiság, szóbeli, írásbeli és képi kommunikációs 
kompetenciák fejlesztése. 

Létszám:  minimum 15 fő 

A foglalkozás vezetői: történész: 4 munkaóra: 4 óraterv megírása 
pedagógus: 48 munkaóra foglalkozások előkészítése és 
segítségnyújtás azok megtartásában 
muzeumpedagógus: 24 munkaóra a foglalkozások megtartása 

Elkészülő foglalkoztató 
anyagok: 

Helytörténeti három dimenziós kirakó, képeslap mozaik  

A foglalkozások tervezett 
időpontja:  

2010. augusztus 20. – 2010. augusztus 31. között, 6 alkalommal 

Felhasználható költségek: Első sorozat 600 000 Ft, minden további sorozat 500 000 Ft 
Indikátor hatás: 6 alkalom, alkalmanként min. 15 fő részére, összesen min. 90 fő 

részvételével 
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A kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum múzeumi napja (11-14 évesek) 
 

A foglalkozások címe: 
 

Népi örökségünk 

 

• Paraszti munka eszközei (válogatás a múzeum néprajzi 
gyűjteményéből) 

• „Én vagyok a falu rossza” (a múzeum 
börtönkiállításának a megtekintése közigazgatás 
működése, büntetések) 

• Mi kerül az asztalra? Népi táplálkozás, ezzel kapcsolatos 
szokások. 

• Mesteremberek a falun! Hagyományos mesterségek 
bemutatása. 

Foglalkozási forma: Kiállításhoz kapcsolódóan az előzetes tudást, 

ismereteket, életkori sajátosságokat, s a program oktatási és 

nevelési célját figyelembe véve a fenti témakörök interaktív 

feldolgozása.1 alkalom 4 x 45 perc – min. 15 fő részére, 11– 14 

éves korosztály tagjaiból. 

Kapcsolódó 

gyűjteményi anyag: 

Archív fotók, történeti, néprajzi tárgyak 

Tantárgy integráció: 

 

Helytörténet, hon és népismeret  

Évfolyam/korosztály:  
 

11 – 14 éves korosztály 
Városi Általános Iskola Kunszentmárton 
Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő-Szelevény-Tiszainoka-Tiszasas 
 

A program célja: A múzeumi nap elsődleges célja, a hon és népismeret tantárgy 
minél szemléletesebb tanítása.  

Kompetenciák: Történetiség követése. Kiegészítő információk keresése a 
vizsgálati környezeten kívüli forrásból, a háttértudás fejlesztését 
szolgáló információk gyűjtése. Az új tudás iránti igény, 
kíváncsiság. Szóbeli, írásbeli és képi kommunikációs 
kompetenciák fejlesztése. 

Létszám:  minimum 15 fő 

A foglalkozás vezetői: történész: 4 munkaóra, 4 óraterv megírása 
történész-muzeológus: 48 munkaóra foglalkozások előkészítése 
és segítségnyújtás azok megtartásában 
muzeumpedagógus: 24 munkaóra segítség a foglalkozások 
megtartásában 

Elkészülő foglalkoztató 
anyagok: 

Múzeumpedagógiai füzet 

A foglalkozások tervezett 
időpontja:  

2010. augusztus 20. – 2010. augusztus 31. között, 6 alkalommal 

Felhasználható költségek: Első sorozat 600 000 Ft, minden további sorozat 500 000 Ft 
Indikátor hatás: 6 alkalom, alkalmanként min. 15 fő részére, összesen min. 90 fő 

részvételével. 
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A kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum tematikus múzeumi foglalkozásai (6-10 évesek) 
 

A foglalkozások címe: 
 

Hajdanvolt mesterek-mesterségek hajdanán I. 

• Mesteremberek Kunszentmártonban 
• „Tű, cérna, olló” Kun hímzések Ország László 

foglalkozása 
• „Süssünk, süssünk valamit, azt is megmondom, hogy 

mit,…” Nyújtsunk marcipánt! 
• „Szegre teszik, ha leveszik, minden házban pofon verik” 

Szövés, fonás. Bencsik Márta 
• „Mosolyogni tessék!” Híres fotósok. Rendezd be saját 

műtermedet!  
• „Tű, cérna, olló” Kun hímzések Ország László 

foglalkozása 
• „Körmönfontak” Csuhéfigurák és szalmabábok 

készítése. 
• „Megfonattam kenderkémet felibe, felibe.” Kötélfonás-

kötélhúzás 
• „Hordó, donga kádár dolga.” Szüreti hagyományok 
• „Agyagból a cserépedényt Fazekas formálja” Egyszerű 

agyagtárgyak készítése 
 

Foglalkozási forma: Kiállításhoz kapcsolódóan az előzetes tudást, 

ismereteket, életkori sajátosságokat, s a program oktatási és 

nevelési célját figyelembe véve a fenti témakörök interaktív 

feldolgozása. Egy sorozat 10 alkalom x 60 perc – min. 10 fő 

részére, 6 – 10 éves korosztály tagjaiból. 

Kapcsolódó 

gyűjteményi anyag: 

Állandó kiállítások tárgyai, Térképek, archív fotók, 

dokumentumok 

Tantárgy integráció: 

 

helytörténet, történelem, hon és népismeret 

Évfolyam/korosztály:  
 

6 – 10 éves korosztály 
 

A program célja: A tematikus foglalkozások elsődleges célja a településhez 
kötődés erősítése, a múzeumi kiállítások komplex bemutatása. 

Kompetenciák: Történetiség követése. Kiegészítő információk keresése a 
vizsgálati környezeten kívüli forrásból, a háttértudás fejlesztését 
szolgáló információk gyűjtése. Az új tudás iránti igény, 
kíváncsiság. Szóbeli, írásbeli és képi kommunikációs 
kompetenciák fejlesztése. 

Létszám:  minimum 10 fő 

A foglalkozás vezetői: történész-muzeológus: 10 munkaóra: 10 óraterv megírása 
pedagógus: 20 munkaóra részvétel a foglalkozások 
megtartásában  
muzeumpedagógus: 40 munkaóra a foglalkozások előkészítése 
és megtartása  
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Elkészülő foglalkoztató 
anyagok: 

A foglalkozási formához nem kapcsolódik nyomtatott 
módszertani kiadvány, Prezentáció, feladatlap, Fotózás kellékei 

A foglalkozások tervezett 
időpontja:  

2010. augusztus 20. – 2011. augusztus 31. között, 2x10 
alkalommal 

Felhasználható költségek: Első sorozat 800 000 Ft, minden további sorozat 700 000 Ft 
Indikátor hatás: 2x10 alkalom, alkalmanként min. 10 fő részére, összesen min. 

200 fő részvételével. 

 
 

A kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum tematikus múzeumi foglalkozásai (6-10 évesek) 
 

A foglalkozások címe: 
 

Hajdanvolt mesterek-mesterségek hajdanán II. 

• Mesteremberek Kunszentmártonban 

• „Tű, cérna, olló” Kun hímzések Ország László 
foglalkozása 

• „Süssünk, süssünk valamit, azt is megmondom, hogy 
mit,…” Nyújtsunk marcipánt! 

• „Szegre teszik, ha leveszik, minden házban pofon verik” 
Szövés, fonás. Bencsik Márta 

• „Mosolyogni tessék!” Híres fotósok. Rendezd be saját 
műtermedet!  

• „Tű, cérna, olló” Kun hímzések Ország László 
foglalkozása 

• „Körmönfontak” Csuhéfigurák és szalmabábok 
készítése. 

• „Megfonattam kenderkémet felibe, felibe.” Kötélfonás-
kötélhúzás 

• „Hordó, donga kádár dolga.” Szüreti hagyományok 
• „Agyagból a cserépedényt Fazekas formálja” Egyszerű 

agyagtárgyak készítése 
 

Foglalkozási forma: Kiállításhoz kapcsolódóan az előzetes tudást, 

ismereteket, életkori sajátosságokat, s a program oktatási és 

nevelési célját figyelembe véve a fenti témakörök interaktív 

feldolgozása. Egy sorozat 10 alkalom x 60 perc – min. 10 fő 

részére, 11 – 14 éves korosztály tagjaiból. 

Kapcsolódó 

gyűjteményi anyag: 

Állandó kiállítások tárgyai, Térképek, archív fotók, 

dokumentumok 

Tantárgy integráció: 

 

helytörténet, történelem, hon és népismeret 

Évfolyam/korosztály:  
 

11 – 14 éves korosztály 
 

A program célja: A tematikus foglalkozások elsődleges célja a településhez 
kötődés erősítése, a múzeumi kiállítások komplex bemutatása. 
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Kompetenciák: Történetiség, követése. Kiegészítő információk keresése a 
vizsgálati környezeten kívüli forrásból, a háttértudás fejlesztését 
szolgáló információk gyűjtése. Az új tudás iránti igény, 
kíváncsiság. Szóbeli, írásbeli és képi kommunikációs 
kompetenciák fejlesztése. 

Létszám:   min. 10 fő  

A foglalkozás vezetői: történész-muzeológus: 10 munkaóra: 10 óraterv megírása 
muzeológus: 20 munkaóra részvétel a foglalkozásokban  
muzeumpedagógus: 40 munkaóra a foglalkozások előkészítése 
és megtartása 

Elkészülő foglalkoztató 
anyagok: 

A foglalkozási formához nem kapcsolódik nyomtatott 
módszertani kiadvány, Prezentáció, feladatlap, Fotózás kellékei 

A foglalkozások tervezett 
időpontja:  

2010. augusztus 20. – 2011. augusztus 31. között, 2x10 
alkalommal 

Felhasználható költségek: Első sorozat 800 000 Ft, minden további sorozat 700 000 Ft 
Indikátor hatás: 2x10 alkalom, alkalmanként min. 10 fő részére, összesen min. 

200 fő részvételével 

 

 

A kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum speciális múzeumi foglalkozásai 
 

A foglalkozások címe: 
 

      Agyagtól az edényig 
 

• Anyagok felismerése 
• A fazekas mesterség 
• A fazekasok termékei 
• Az agyag előkészítése 
• A fazekas eszközei, élet a műhelyben 
• Agyag nyújtása formázása 
• Fazekaskorong használata 
• Díszítés, szárítás,  
• Égetés hagyományos és elektromos kemencében 
• Festés, mázazás, égetés 
 

Foglalkozási forma: Fogyatékkal élők felzárkóztatását, integrálását segítő 

képességfejlesztő múzeumi foglalkozás. 10 alkalom x 45 perc – 

5 fő részére 

Kapcsolódó 

gyűjteményi anyag: 

A foglalkozások a múzeumpedagógiai foglalkoztató 

térben zajlanak. A kerámiák hagyományos égetése külső 

helyszínen kerül bemutatásra.   

Tantárgy integráció: 

 

 

Évfolyam/korosztály:  
 

Fogyatékkal élő felnőttek 

A program célja: Egy hagyományos mesterség munkafolyamatainak megismerése, 
kapcsolva a múzeum fazekas kiállításához.        
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Kompetenciák: Az intellektuális kompetenciák közül az alkotóképesség, 
rendszerszemlélet, problémamegoldás képességének a 
fejlesztése. Kommunikációs kompetenciák közül az információk 
kezelése, a személyes és társas kompetenciák közül a társas 
aktivitás és a felelősség érzet kialakítása a cél. 

Létszám:  minimum 5 fő 

A foglalkozás vezetői: Gyógypedagógus: 30 munkaóra a 10 óraterv szakmai anyagának 
fogyatékos csoport részére történő adaptálása és megtartása 
Múzeumpedagógus: 10 munkaóra a speciális foglalkozás 
megtartásának segítése 
Történész muzeológus: 10 munkaóra a 10 óraterv szakmai 
anyagának összeállítására 

Elkészülő foglalkoztató 
anyagok: 

 

A foglalkozások tervezett 
időpontja:  

2010. augusztus 20. – 2011. augusztus 31. között, 10 
alkalommal 

Felhasználható költségek: 1.000 000 Ft 

Indikátor hatás: 10 alkalom, alkalmanként min. 5 fő részére, összesen min. 50 fő 
részvételével. 

 

 
 

 


