
Tematikus foglalkozások az állandó kiállításhoz 

Általános iskolások 

 

 

Hős lovagok és elbűvölő hercegnők, avagy mitől lovag a lovag? 

A kérdés adott! Megválaszolása egy vidám, egy és fél órát kitöltő foglakozáson 

belül történik. A hős lovagok és a gyönyörű hercegnők két csoportra osztva 

ismerhetik meg a középkori udvari életet, annak erényes, hősies, jámbor és 

szépséges oldalát. Hogy milyen egy igazi hercegnő, hogyan indul a napja, milyen 

a ruhája, hogy várja hős lovagját erkélye szélén, miről álmodozik? Hogy udvarol 

egy hős lovag, miféle erényekkel bír, hogyan hódítja meg szíve hölgyét, milyen 

lehetett Zsigmond királyunk Sárkányos lovagrendjének tagja lenni? A kérdések megválaszolása után, a résztve-

vő kis lovagok elkészíthetik saját címeres pajzsukat, az udvarhölgyek pedig díszes fejéküket. Időtartam: 90 perc  

Közös foglalkozásként is igénybe vehető a MNM Esztergomi Vár Múzeumával (időtartam: 3 óra) - Osztályki-

rándulásokhoz ajánlott 

 

A szárnyasoltár mint a középkor képregénye 

A garamszentbenedeki szárnyasoltárok segítségével bepillantást nyerhetünk, hogy hogyan 

használták a középkorban a szárnyasoltárokat. Miért volt a szárnyasoltáron annyi kép? 

Hogyan kapcsolódik ez a modern képregényekhez? Miben is hasonlít a kettő egymásra? 

A hallottak alapján és egy feladatlap segítségével más szárnyas-oltárokat fedezhetünk fel a 

múzeumban, amikről a történetet már le tudjuk olvasni. A foglalkozás végén mindenki 

elkészítheti saját „oltár-képregényét”, amit saját életéből vett jelenetekkel díszíthet.  

Időtartam: 90 perc 

 

 

Akik lemaradtak Noé bárkájáról (sárkányok, griffek, egyszarvúak) 

Földünk telis-tele van szebbnél-szebb és furcsa állatokkal. Ha jól körülnézünk 

a Keresztény Múzeumban kiállított műtárgyakon is találunk belőlük néhányat. 

Oly lényekbe is belebotlunk, amelyeket a mesék és legendák világából isme-

rünk. Foglalkozásunk során jelképesen betereljük Noé bárkájára a múzeumban 

fellelhető állatok ábrázolásait, és külön válogatjuk azoktól, akik sajnos a való-

ságban nem léteznek. Játékos feladatok segítségével, a képzeletbeli lények éle-

tével is megismerkedhetünk. 

Időtartam 45-90 perc  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentek nyomában, avagy miben segítenek a szentek? 

Keresztény világunk bővelkedik a szentekben, kiket nem mindig isme-

rünk elég jól. Foglalkozásunkon a szentek csoportjaival, ábrázolásukkal és 

a hozzájuk tartozó kultuszokkal találkozhatunk játékos és kreatív felada-

tok keretei között.  Mindeközben egy-egy kiemelt szent életével is megis-

merkedhetnek a diákok. Kiderül, miben tudják segíteni a szentek az éle-

tünket, milyen problémával melyik segítőszenthez kell „fordulnunk”.  

Időtartam: 90 perc 

 

 

Fordított tárlatvezetés 

E bemutató során megtapasztalhatják a diákok, hogy egy tárgyról mennyi 

minden elmondható. A foglalkozáson a diákok csoportokban dolgoznak. 

Minden csoport a múzeum egy választott műtárgyáról kap információkat, 

melyek segítségével, saját ismereteikkel és kreativitásukkal, valamint egy 

táblagép használatával kell elkészíteniük egy rövid, érdekes és figyelemfel-

keltő, de ugyanakkor informatív videót a kapott műtárgyról. Az elkészült 

videókat közösen megnézzük és a diákokkal együtt értékeljük őket.  

Időtartam: 90 perc 

 


