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BORBAN AZ IGAZSÁG!

A Laczkó Dezső Múzeum néprajzi gyűjteményében szép 
számmal találhatók a borral, a szürettel, a szőlőhegyi pincékkel 
kapcsolatos műtárgyak, műtárgymásolatok. Bőröndmúzeumi 
formában, a foglalkozást az iskolában megtartva is kérhető 
új programunkon ezen tárgyak, valamint archív fotók 
segítségével, interaktív módon elevenítjük fel a korabeli 
szüretek hangulatát, mutatjuk meg a szőlőhegyi munkák 
és a borkultúra olyan izgalmasabb tárgyait, mint például a 
szénkénegező, a hordóbélyegző vagy a mustszűrő kosár.

Ajánlott korosztály: Általános iskola, 3-8. osztály

A RÓMAI MOZAIK
A Laczkó Dezső Múzeum római kori műtárgyaival való 
ismerkedés után a diákok egy PPT-bemutató keretében 
szerezhetnek ismereteket a római mozaikok készítéséről, 
tulajdonságaikról, motívumairól, külön hangsúlyt 
fektetve a Balácán talált 4 hatalmas mozaikpadlóra. Az 
elméleti bevezető után a tanulók csoportmunkában, 
római motívumok felhasználásával elkészítik saját 
mozaikpadlójukat, amit a foglalkozás végén haza is 
vihetnek.

Ajánlott korosztály: általános iskola



1956 VESZPRÉMBEN
A Laczkó Dezső Múzeum az 1956-os forradalom és 
szabadságharc eseményeihez kapcsolódva rendhagyó 
múzeumpedagógiai órákat szervez a gimnáziumok és 
szakközépiskolák diákjai számára a Várbörtön mínusz 
harmadik szintjén.

A 45–60 perc időtartamú foglalkozás célja, hogy a 13–18 
éves diákok számára ismertté és feldolgozhatóvá tegye 
1956 veszprémi eseményeit. A forradalom leverését követő 
bebörtönzések helyszínén a tanulók megismerkedhetnek 
többek között Brusznyai Árpád személyes tárgyaival, 
vagy az 1956 decemberi veszprémi nőtüntetés fontosabb 
eseményeivel is. A múzeumi órát drámapedagógiai rész 
teszi még inkább élményszerűvé.

Ajánlott korosztály: Általános iskola, 7–8. osztály, középiskola

ÉLET A MÍNUSZ HARMADIKON – 
MÚZEUMPEDAGÓGIA A VÁRBÖRTÖNBEN
A Veszprémi Törvényszék és a Laczkó Dezső Múzeum együttműködé-
sének köszönhetően 2015. májusában nyitotta meg kapuit a látoga-
tók előtt a veszprémi Várbörtön mínusz harmadik emelete. A kiállítás 
több izgalmas témát jelenít meg: a fogvatartottak életét és a vár-
börtön történetét bemutató kiállítási egységen kívül egy Mindszenty 
József-emlékszoba, a Bakonyi betyárok a pandúrok kezén című tárlat, 
továbbá a cellák, a kápolna, a kilátó, a parancsnoki szoba és a vi-
zesblokk is megtekinthető. Külön kiállítási egységek szólnak Veszprém 
fontosabb 1919-es és 1956-os eseményeiről.
A kiállításokhoz kapcsolódóan múzeumpedagógiai órákat szervezünk 
az általános iskolák felső tagozatos diákjai, valamint a középiskolások 
számára.
A diákok a múzeumi foglalkozáson interaktív, élményszerű módon is-
merkedhetnek meg az utolsó magyarországi várbörtön életével, min-
dennapjaival, szabályaival, híres fogvatartottjainak sorsával. A Vár-
börtön mínusz harmadik emeletén a diákok kérdéseket, feladatokat 
kapnak, hanganyagot hallgatnak (Milfajt búcsúverse, Pap János levele 
a Legfelsőbb Bíróság elnökének), kipróbálhatják a sötétzárkát, beleél-
hetik magukat a zárkák nyújtotta szűkös tér érzetébe, valamint átél-
hetik a korabeli ébresztési módszereket is.

Ajánlott korosztály: Általános iskola, felső tagozat; középiskola



KOROK, KATONÁK, EGYENRUHÁK
A múzeumpedagógiai foglalkozáson a diákok a militária 
gyűjteményünk XX. századi, döntően magyar, német és 
szovjet egyenruháit és hadfelszerelési tárgyait (azonossági 
jegy, „húszas”, német gázálarc, térképtáskák, stb.) 
fedezhetik fel egy játékos tárgyfelismerő vetélkedő 
formájában, megismerve ezzel a múlt század fontosabb 
magyar hadtörténeti eseményeit is. 

Ajánlott korosztály: Általános iskola 7–8. osztály, 
középiskola

LEGYÉL TE IS RÉGÉSZ! –  
AVAR KORI SÍR FELTÁRÁSA
Az interaktív foglalkozás az avar nép történetének 
rövid ismertetésével, valamint a régészeti munka 
részletes bemutatásával kezdődik. A diákok részletesen 
megismerkedhetnek az avar temetkezési szokásokkal, az 
egyes korszakok régészeti emlékanyagával.

Az elméleti bevezető után kerül sor a sír feltárására. A 
résztvevők feladata a korhűen berendezett sír szakszerű 
kibontása, teljes dokumentálása, a kibontott csontváz 
valamelyik korba való datálása. Ehhez a temetkezési 
szokások, a feltárt leletanyag elemzése során juthatnak el. 
A feltárás után a sírmellékletek és a csontok felszedését, 
csomagolását szintén a diákok végzik.

Ajánlott korosztály: Általános iskola, 3-8. osztály



LEGYÉL TE IS RÉGÉSZ! –  
HONFOGLALÁS KORI SÍR FELTÁRÁSA

Az interaktív foglalkozás a magyar nép honfoglalás kori 
történetének rövid ismertetésével, valamint a régészeti 
munka részletes bemutatásával kezdődik. A diákok 
részletesen megismerkedhetnek a honfoglalás korának 
temetkezési szokásaival, és annak régészeti emlékanyagával.

Az elméleti bevezető után kerül sor a sír feltárására. A 
résztvevők feladata a korhűen berendezett sír szakszerű 
kibontása, teljes dokumentálása, a kibontott csontváz 
valamelyik korba való datálása. Ehhez a temetkezési 
szokások, a feltárt leletanyag elemzése során juthatnak el. 
A feltárás után a sírmellékletek és a csontok felszedését, 
csomagolását szintén a diákok végzik.

Ajánlott korosztály: Általános iskola, 3-8. osztály

KALENDÁRIUMI KALANDOZÁSOK –  
A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR

A Laczkó Dezső Múzeum az adventi időszak alkalmából - 
immár hagyományosan - rendhagyó múzeumpedagógiai 
órákat szervez „Kalendáriumi kalandozások” címmel 

2020. november 30. és december 18. között.

Foglalkozásainkon az ünnepkört bemutató ppt-bemutató, 
valamint karácsonyi tárgyfelismerő vetélkedő szerepel, 
amely során a diákok kézbe vehetik és esetenként ki is 
próbálhatják a múzeumunk gyűjteményeiben őrzött, 
a Bakony és a Balaton-felvidék tájairól származó, a 
karácsonyi időszakhoz köthető legfontosabb tárgyakat.

A múzeumpedagógiai foglalkozás táncpedagógus 
bevonásával témanappá is bővíthető.

Ajánlott korosztály: Általános iskola



KALENDÁRIUMI KALANDOZÁSOK – FARSANG

A Laczkó Dezső Múzeum a farsangi ünnepkör alkalmából 
- immár hagyományosan - rendhagyó múzeumpedagógiai 
órákat szervez „Kalendáriumi kalandozások” címmel 

2021. január 6. és február 16. között.

Foglalkozásainkon az ünnepkört bemutató ppt-bemutató, 
valamint farsangi tárgyfelismerő vetélkedő szerepel, 
amely során a diákok kézbe vehetik és esetenként ki is 
próbálhatják a múzeumunk gyűjteményeiben őrzött, a 
Bakony és a Balaton-felvidék tájairól származó, a farsangi 
ünnepekhez köthető legfontosabb tárgyakat. 

A múzeumpedagógiai foglalkozás táncpedagógus 
bevonásával témanappá is bővíthető.

Ajánlott korosztály: Általános iskola

KALENDÁRIUMI KALANDOZÁSOK –  
A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR
A Laczkó Dezső Múzeum a húsvéti ünnepkör alkalmából - 
immár hagyományosan - rendhagyó múzeumpedagógiai 
órákat szervez „Kalendáriumi kalandozások” címmel 

2021. március 16. és 31. között.

Foglalkozásainkon az ünnepkört bemutató ppt-bemutató, 
valamint húsvéti tárgyfelismerő vetélkedő szerepel, amely 
során a diákok kézbe vehetik és esetenként ki is próbálhatják 
a múzeumunk gyűjteményeiben őrzött, a Bakony és a 
Balaton-felvidék tájairól származó, a húsvéti ünnepekhez 
köthető legfontosabb tárgyakat. 

A múzeumpedagógiai foglalkozás táncpedagógus bevonásával 
témanappá is bővíthető.

Ajánlott korosztály: Általános iskola



VESZPRÉM MEGYEI NÉMET NÉPSZOKÁSOK
A múzeumi foglalkozás során a diákok játékos formában 
ismerkedhetnek meg az emberélet fordulóinak (születés, 
házasság-lakodalom, halál) és a kalendáris ünnepek 
(karácsony, farsang, húsvét) Veszprém megyei német 
nemzetiségi szokásaival a Laczkó Dezső Múzeum néprajzi 
gyűjteményének tárgyai, valamint archív fényképek 
segítségével.

Ajánlott korosztály: Általános iskola, felső tagozat; 
középiskola

AZ EMBERÉLET FORDULÓI

A Laczkó Dezső Múzeum gazdag néprajzi gyűjteményére 
alapozott foglalkozáson a diákok az emberélet fordulóinak 
(születés, házasság, halál) legfontosabb Veszprém megyei 
népszokásait ismerhetik meg, számukra már csak részben 
vagy alig ismert műtárgyak segítségével. A foglalkozás 
során a tárgyakat kézbe vehetik, kipróbálhatják, esetleg 
fel is próbálhatják, elmélyítve ezzel a róluk szerzett 
tudást. A csoportmunkában zajló tárgyfelismerő játék 
korabeli fényképek vetítésével egészül ki.

Ajánlott korosztály: Általános iskola 3-8. osztály



PENDELY, GATYA, SZŰR –  
VESZPRÉM MEGYEI PARASZTI VISELETEK

A foglalkozás célja a Veszprém megyei magyar, német és 
szlovák 18-20. századi paraszti viseletek és az öltözködési 
kultúra megismertetése – a múzeum gyűjteményében 
őrzött, ám kiállításban nem látható tekintélyes viseletanyag 
segítségével. A téma feldolgozása elsősorban tárgyközpontú 
– az eredeti vászonviseletekkel, dolmányokkal, subákkal, 
szűrökkel találkozva, azokat kézbe fogva, esetleg 
magukra próbálva azonban nem csak magával a diákok 
számára merőben ismeretlen tárgyi világgal, hanem 
annak szellemiségével való szembesülésre is alkalmat ad 
a foglalkozás, amely során a diákok a témához készült 
munkafüzet feladatait is megoldhatják.

Ajánlott korosztály: Általános iskola, középiskola

ELSŐ ÓRÁM A MÚZEUMBAN!

Az általános iskolák első és második osztályos tanulónak 
ajánlott foglalkozás során a diákok megismerkedhetnek a 
legfontosabb tudnivalókkal egy múzeumlátogatás során. 
Játékos feladatok segítségével felfedezzük a műtárgyak 
sokszínű világát, de nem maradhatnak ki az aktuális 
kiállításainkban való barangolások sem. 

Ajánlott korosztály: Általános iskola 1-2. osztály



ÉLET A BAKONYI HÁZBAN

A Laczkó Dezső Múzeum szomszédságában áll „mini-
skanzenünk”, az ún. Bakonyi Ház, amely az egyik legkorábbi 
magyar szabadtéri néprajzi kiállítóhely. 

1935-ben közadakozásból épült egy öcsi kisnemesi lakóház 
mintájára. A házban megtekinthető kiállításunk a paraszti 
élet mindennapjainak, s ünnepeinek eszközkészletét, 
tárgyi kultúráját mutatja be. Élet a házban címmel a ház 
használatát, berendezési tárgyait, a benne élők életét 
ismertetjük a diákokkal, játékos tárlatvezetés formájában. 
A ház megtekintése után lehetőség van népi játékaink 
kipróbálására is.

Ajánlott korosztály: általános iskola, középiskola

ZÖLD MÚLT – ZÖLD JÖVŐ

A Laczkó Dezső Múzeum gazdag néprajzi gyűjteményéhez 
kapcsolódóan múzeumpedagógiai foglalkozásokat 
szervezünk az általános iskola 3-4 osztályos tanulói számára. 
A foglalkozáson a bemutatott népi játékok, hangszerek, 
használati tárgyak, munkaeszközök, mind-mind egy olyan 
világot hoznak a tanulókhoz közelebb, amely nem ismerte a 
hulladék fogalmát, amit lehetett újrahasznosított. A diákok 
a múzeumi órán tárgyfelismerő játékban vehetnek részt, 
illetve egy, a bemutatott tárgyakhoz kapcsolódó, hazavihető 
munkafüzet feladatait is megoldhatják páros munkában.

Ajánlott korosztály: általános iskola



JELENTKEZÉS ÉS IDŐPONT EGYEZTETÉS:

KIRÁLY ANDRÁS múzeumpedagógus

kiraly.andras@ldm.hu +36 20 548 40 31


