
A hónap szentje: Árpád-házi Szent Erzsébet 

 

Idén novemberben, a Keresztény Múzeumban Szent Erzsébethez kapcsolódó múzeumpedagógiai 

foglalkozások várják az érdeklődő diákokat és osztályokat, tanórai kereten belül, vagy azon 

kívül. A foglalkozások előzetes időpont egyeztetéssel vehetők igénybe egész héten.  

Elérhetőségek:  

e-mail: keresztenymuzeum@gmail.com vagy 

vereckei42@gmail.com 

telefon: 0670/2443067 vagy 0633/413-880 

A foglalkozás ára megegyezik a csoportos diákbelépő árával, 

külön múzeumpedagógiai díj nincsen.  

Ár: 400 huf. / fő 

 

 

Magyarországtól Türingiáig  

A Keresztény Múzeumban őrzött Szent Erzsébetről készült festmények, és egy térkép 

segítségével nyomon követjük Szent Erzsébet életútját. Játékos feladattal tudhatjuk meg, hogy 

hol, mit csinált Szent Erzsébet és mi történt vele a legendái szerint.  

(45 perc, ajánlott korosztály: alsósok) 

 

Szent Erzsébet csodákkal tarkított élete  

(Ajánlva Fülöpné Erdő Mária: A MENNYEI ATYA GYERMEKEI Alapfokú ismeretek az Egyházról. Című 

könyvének VI. témaköréhez: Legismertebb szentjeink)  

A foglalkozás során a diákok kézbe vehetik Szent Erzsébet attribútumait, és csodáinak tárgyait, 

amik a róla készült képzőművészeti alkotásokon is központi helyet foglalnak el. A festmények és 

a tárgyak segítségével egy élőképet alkotunk, amely még közelebb hozhatja hozzánk Szent 

Erzsébetet és csodáit. 

(45 perc, ajánlott korosztály: általános iskolások)  



A szegények gyámolítója és az etikett felrúgója: Szent Erzsébet (felső tagozatosok) 

Szent Erzsébet híres volt arról, hogy akár másokat 

megbotránkoztatva, az udvari etikettet is félredobva 

segítse a szegényeket. Foglalkozásunk éppen ezért a 

képzőművészeti alkotások „mögé tekint”, és a 

diákokkal közösen feltárja, hogy Szent Erzsébet milyen 

korabeli szokásokat, udvari viselkedési alapokat hágott 

át a jó ügy érdekében. Így játékos formában 

ismerkedhetünk meg a 13. Századi udvari viselkedési 

formákkal, a Keresztény Múzeum Szent Erzsébet 

ábrázolásaival, és a jámborság eme rendkívüli formájával, amit Szent Erzsébet képvisel.  

(90 perc, ajánlott korosztály: felsősök) 

 

Hogyan lesz valakiből szent? 

A foglalkozáson az osztály az elhangzottak és a látottak alapján felállítják a szentté avatási per 

bizottságait (pro és kontra, tanúk, stb.) majd egy általuk eljátszott tárgyalás keretein belül 

döntenek a Szentté avatásról.  Mindeközben a diákok, a per kapcsán megismerkednek Szent 

Erzsébet legendáival, csodáival, ereklyéivel, és a Keresztény Múzeumban őrzött ábrázolásaival. 

(90 perc, ajánlott korosztály: gimnazisták) 

 

Egy festő és Szent Erzsébet 

Egy festő nagy bajban van, mikor megrendelést kap, hogy fessen meg 

egy szentet kiről nem sokat tud. Ezért ismernie kell a szent életét, a hozzá 

kapcsolódó legendákat, csodákat és hagyományokat. Hogy tökéleteset 

tudjon alkotni ezeken kívül az eddig a szentről készült összes művet is jó, 

ha ismeri, tudja a szent attribútumait, ábrázolási szokásait. Egy festő 

bőrébe bújva ismerkedhetünk meg a Keresztény Múzeumban őrzött 

Szent Erzsébetet ábrázoló alkotásokkal, különös képen Liezen-Mayer 

Sándor Szent Erzsébet című képével, majd ezek alapján elkészíthetjük 

saját festményünket Szent Erzsébetről.  

(90 perc, ajánlott: rajzórához, vagy rajz szakkörösöknek) 

 

 


