MÚZEUMPEDAGÓGIAI
PROGR A M AJÁNLÓ
S AVA R I A M EG Y E I H ATÓ KÖ RŰ VÁ RO S I M ÚZ E U M

2020-2021

Á LTA L Á NOS I NFO R M ÁCI Ó K:
Múzeumpedagógiai koordinátor:
kapcsolattartó: Bodorkós Orsolya
múzeumpedagógus
telefon: +36 20 277 4310
email: muzped@savariamuseum.hu
Savaria Múzeum
9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9.
nyitva: kedd–vasárnap 10.00–18.00
telefon: +36 94 501 948
honlap: www.savariamuseum.hu
Smidt Múzeum
9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 2.
nyitva: január–március, november–december
kedd–szombat: 10.00–17.00
április–október
kedd–szombat: 10.00–17.00
telefon: +36 94 311 038
honlap: www.smidt.savariamuseum.hu
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház
9700 Szombathely, II. Rákóczi Ferenc u. 6-8.
nyitva: január–április, november–december
kedd–szombat: 10.00–17.00
április–október
kedd–vasárnap: 10.00–17.00
telefon: +36 94 900 255; +36 20 503 2993
honlap: www.iseum.savariamuseum.hu
•

A foglalkozások muzeális intézményekben
zajlanak, bel- és kültéri helyszíneken, ezért
a gyermekek és a műtárgyak épségének
megőrzése érdekében fokozott figyelmet kérünk
a kísérő pedagógusoktól!
A foglalkozásokról és résztvevőiről felvételek
készülhetnek. A múzeumpedagógiai
rendezvényeken készített fotó- és

•

Vasi Skanzen
9700 Szombathely, Árpád utca 30.
nyitva: április–május, szeptember–november
kedd–vasárnap: 9.00–17.00
június–augusztus
kedd–vasárnap: 09.00–18.00
telefon: +36 94 311 004
honlap: www.skanzen.savariamuseum.hu
Járdányi Paulovics István Romkert
9700 Szombathely, Mindszenty József tér 1.
nyitva: csütörtök–szombat 10.00–12.00; 14.00–17.30
A Romkert csak vezetéssel látogatható.
vezetések: csütörtök–szombat 10.30; 14.30; 16.00
telefon: +36 94 313 369; +36 30 3480 916
honlap: www.romkert.savariamuseum.hu
Vasi Múzeumi Látványtár
9700 Szombathely, Pásztor utca 2.
Előzetes bejelentkezéssel látogatható.
hétfő–csütörtök 9.00–16.00, péntek 9.00–14.00
telefon: +36 20 275 2552
honlap: www.latvanytar.savariamuseum.hu
Szombathelyi Képtár
9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 12.
Felújítási munkálatok miatt 2020-ban nem
látogatható.
honlap: www.keptar.savariamuseum.hu

•

videófelvételek kizárólag dokumentálásra,
illetve a Savaria Megyei Hatókörű Városi
Múzeum múzeumpedagógiai megjelenéseinek
felületein illusztrációként kerülnek
felhasználásra.
Amennyiben nem járul hozzá, hogy Önről, illetve
csoportjáról felvétel készüljön, kérjük informálja
erről a felvételt készítő kollégákat!

BELÉPŐ DÍJA K , R ÉS Z V ÉTELI DÍJA K , K EDV E Z M ÉN Y EK:
Pedagógusok számára a belépés díjtalan.
Savaria Múzeum, Smidt Múzeum, Iseum Savariense, Vasi Skanzen, Vasi Múzeumi Látványtár
•

kedvezményes diák belépőjegy: 800 Ft/fő

•

kedvezményes diák csoportos jegy (15 fő felett): 600 Ft/fő

•

tárlatvezetési díj magyar nyelven: 5000 Ft/csoport

•

múzeumpedagógiai foglalkozások részvételi díja: 800 Ft/fő		

Járdányi Paulovics István Romkert
•

kedvezményes diák belépőjegy: 300 Ft

CSOMAGA JÁNLATOK :

A 2020/2021-es tanévben múzeumpedagógiai sorozatunk
megújul, így kétféle bérlet közül választhatnak a diákok, minden
korosztályban:
A bérlet: 4 helyszín – Savaria Múzeum, Szombathelyi Képtár (az
intézmény felújítása miatt a Savaria Múzeumban), Vasi Skanzen,
Vasi Múzeumi Látványtár
B bérlet: 6 helyszín – Savaria Múzeum, Szombathelyi Képtár
(az intézmény felújítása miatt a Savaria Múzeumban), Smidt
Múzeum, Iseum Savariense, Vasi Skanzen, Vasi Múzeumi
Látványtár
A programok keddtől péntekig, előzetes regisztrációt követően
látogathatók.
A foglalkozássorozatra regisztrációs adatlap kitöltésével
lehet jelentkezni, amely elektronikus formában elérhető a
www.savariamuseum.hu honlapon, 2020. szeptember 3-tól.

LÉTelem
ÉLelem
Előétel

- SOROZAT
óvodai csoportoknak,
1–2. osztályos diákcsoportoknak
részvételi díj: 1600 Ft/fő

A bérlet (4 alkalom)
Helyszínek: Savaria Múzeum, Szombathelyi Képtár, Vasi Skanzen,
Vasi Múzeumi Látványtár

Főétel

3-4. évfolyamos diákcsoportoknak
részvételi díj: 1600 Ft/fő

A Szombathelyi Képtárba meghirdetett foglalkozást – az intézmény
felújítása miatt - a Savaria Múzeum Múzeumbogár Klubjában tartjuk

Desszert

5-8. évfolyamos diákcsoportoknak
részvételi díj: 1600 Ft/fő

SAVARIA MÚZEUM
Mit főztél? Kását!
Számos mesében, versben, énekben és mondókában szerepel
az említett egyszerű étel. De tudjátok-e, hogy mennyit kellett
a hajdani embereknek fáradozniuk, amíg megtölthették vele
korgó gyomrukat?

SAVARIA MÚZEUM
Kását, kenyeret, adok neked eleget!
Azt mindenki tudja, hogy a régészek ásója nyomán régesrégi tárgyak kerülnek elő a földből. De hogy néha ősi ételek
maradványait is felfedezik a kutatók, arról már ritkábban szól a
fáma.

SAVARIA MÚZEUM
Garum és pulmentum
Felfedező sétánkon nemcsak beszimatolunk a római kori
Savaria egyszerűbb és vagyonosabb lakóinak konyhájába, de
utánajárunk annak is, hogy milyen úton-módon szerezték be a
szükséges élelmiszereket.

SZOMBATHELYI KÉPTÁR
Ételfesték
Nyári István Csirkeragu ’81 végén című festményét soksok szombathelyi ismeri a Képtár állandó kiállításából.
Fotorealizmus, ízek, színek, illatok… E művészeti alkotást
felhasználva gondolkodjunk el a kortárs kultúra fogyasztói
szokásainak visszásságain! Kacsintsunk csak ki az
élelmiszerekkel való mindennapi kapcsolatunkra! Mennyiben
mások étkezési szokásaink, étkezési kultúránk és az ételhez
való viszonyunk a fogyasztói társadalomban, mint az ősi
közösségekben?

SZOMBATHELYI KÉPTÁR
Hozzávalók
A klasszikus csendéletek világában számtalan ételábrázolásra
van példa az európai művészettörténetben. Derkovits Gyula
Halas csendélete a 20. század első feléből egyéni szempontból
idézi meg e hagyományt. Reggelijét látjuk, ő halat fest… Mit
festenél ma Te? Mi a Te reggelid? Egyáltalán reggelizünk-e
rendesen? Ha körbetekintünk a világban, az országok, népek
reggelije miben különbözik egymástól? Hagyományok és
globalizáció - kultúrák és étkezés kapcsolata.
Érdekes témának ígérkezik!

SZOMBATHELYI KÉPTÁR
Gombóc van a torkomban
Derkovits Gyula: Éhesek télen című festménye és szimbolikája
segítségével járjuk körül az éhség, a nélkülözés fogalmát,
összehasonlítva a 20. század háborút követő éveinek
fogyasztási jellegzetességeit napjaink jóléti társadalmának
túlfogyasztásával. Egyéni reflexiókkal reagálunk ezekre a nehéz
fogalmakra, desszertként pedig egy vidám utópiával zárjuk
foglalkozásunkat.

VASI SKANZEN
„Kezdetben vala ...”
Aratás, kenyérgabonák, mindennapi ételeink – régen és ma.
Vajon élelmiszereinknek, étkezési szokásainknak van-e még
köze a hagyományokhoz? Természetesen! Tapasztaljuk meg ezt
játékosan, megismerve az alapanyagok sajátosságait!

VASI SKANZEN
„Mit adtak a ...?”
A növényi étkezési alapanyagokon felül az állati eredetű
élelmiszer is része volt a mindennapi táplálkozásnak a
hagyományos paraszti háztartásban. Méz és méhek, baromfi
és tojás, szarvasmarha és tej – ezekhez a haszonállatokhoz és
az általuk adott élelmiszerekhez kapcsolódik foglalkozásunk,
játékosan, vidáman.

VASI MÚZEUMI LÁTVÁNYTÁR
Erdei vendéglő
A foglalkozáson megismerkedünk hazai erdeink lakóival,
megtudjuk, mivel táplálkoznak, milyen életmódot folytatnak.
Vajon mi a különbség az őz és a szarvas között? Meg lehet-e
simogatni a sünt? Minden gomba ehető? Téli álom közben
nem éhesek az állatok? Ilyen, és hasonló kérdésekre keressük
a választ interaktív feladatok, játékok, kézbe vehető tárgyak
segítségével.

VASI MÚZEUMI LÁTVÁNYTÁR
Lánc, lánc, tápláléklánc
Ezen a foglalkozáson az erdőben és a városban is előforduló
állatok izgalmas világával ismerkedünk meg. Megtudjuk,
hogyan alkalmazkodtak a környezetükhöz, milyen táplálkozási
mód jellemzi őket, valamint azt is, hogy épül fel az Elton-piramis
(táplálék-piramis). Fény derül többek közt a vérszívó denevérek
és a csodaszarvas legendájára is. Az ismeretszerzést játékos
és interaktív feladványok és alkotótevékenység teszik igazi
élménnyé.

VASI SKANZEN
„Szokás szerint”
Életünk és a naptári év jeles ünnepeit és szokásait felemelőbbé
és emlékezetesebbé teszik a hozzájuk kapcsolódó ételeink. Így
volt ez régen és így van ez manapság is. Járjuk körül együtt
játékosan, melyek ezek az ünnepek és melyek az ilyenkor
szokásos ételek!
VASI MÚZEUMI LÁTVÁNYTÁR
Fűben-fában orvosság
A foglalkozáson megismerjük a hazánkban előforduló
gyógyhatású növényeket és azt, hogy hogyan segíthetnek az
egészségünk megőrzésében. Ismereteket szerzünk az állatok
és a (gyógy)növények hosszú idők óta tartó összhangjáról,
az állatok öngyógyításáról. Megtudhatjuk, mi az a kígyófű,
a „medveorvosság”, miért rágják a szarvasok a fa kérgét és
miért eszik a farkas füvet. Célunk, hogy a gyerekek figyelmét
felhívjuk az egészségtudatos életmód fontosságára és
megismertessük velük az élőlények kölcsönhatását.

LÉTelem
ÉLelem
Előétel

- SOROZAT
óvodai csoportoknak,
1–2. osztályos diákcsoportoknak
részvételi díj: 2400 Ft/fő

B bérlet (6 alkalom)
Helyszínek: Savaria Múzeum, Szombathelyi Képtár, Smidt Múzeum,
Iseum Savariense, Vasi Skanzen, Vasi Múzeumi Látványtár

Főétel

3-4. évfolyamos diákcsoportoknak
részvételi díj: 2400 Ft/fő

SAVARIA MÚZEUM - Mit főztél? Kását!
Számos mesében, versben, énekben és mondókában szerepel az
említett egyszerű étel. De tudjátok-e, hogy mennyit kellett a hajdani
embereknek fáradozniuk, amíg megtölthették vele korgó gyomrukat?

SAVARIA MÚZEUM - Kását, kenyeret, adok neked eleget!
Azt mindenki tudja, hogy a régészek ásója nyomán réges-régi tárgyak
kerülnek elő a földből. De hogy néha ősi ételek maradványait is
felfedezik a kutatók, arról már ritkábban szól a fáma.

SZOMBATHELYI KÉPTÁR - Ételfesték
Nyári István Csirkeragu ’81 végén című festményét sok-sok
szombathelyi ismeri a Képtár állandó kiállításából. Fotorealizmus, ízek,
színek, illatok… E művészeti alkotást felhasználva gondolkodjunk el a
kortárs kultúra fogyasztói szokásainak visszásságain! Kacsintsunk csak
ki az élelmiszerekkel való mindennapi kapcsolatunkra! Mennyiben
mások étkezési szokásaink, étkezési kultúránk és az ételhez való
viszonyunk a fogyasztói társadalomban, mint az ősi közösségekben?

SZOMBATHELYI KÉPTÁR - Hozzávalók
A klasszikus csendéletek világában számtalan ételábrázolásra van
példa az európai művészettörténetben. Derkovits Gyula Halas
csendélete a 20. század első feléből egyéni szempontból idézi meg e
hagyományt. Reggelijét látjuk, ő halat fest… Mit festenél ma Te? Mi a
Te reggelid? Egyáltalán reggelizünk-e rendesen? Ha körbetekintünk a
világban, az országok, népek reggelije miben különbözik egymástól?
Hagyományok és globalizáció - kultúrák és étkezés kapcsolata.

SMIDT MÚZEUM - Éléstár
Fedezzük fel együtt a Smidt Múzeum misztikus régészeti
folyosóját! Fejtsük meg, hogyan és mivel táplálkoztak őskori és
ókori elődeink? Milyen eszközöket, szerszámokat, edényeket
használtak, mi volt az ősember mindennapi menüje? Halászat,
vadászat, gyűjtögetés - a többi legyen meglepetés!

SMIDT MÚZEUM - Tápláló család
A Smidt Múzeum barokk termét fedezzük fel együtt! Ismerkedjünk a
korábbi generációk klasszikus táplálékával, családok és életszakaszok
jellemző táplálkozásával. Miután minden titkok tudóivá váltunk,
ismereteink birtokában saját családi képkeretet készítünk.

ISEUM SAVARIENSE - „Mi van a tálban?”
Melyik tálban? Ebben az ütött-kopott zománcosban? Vagy talán
abban ott, amelyiket a templom homlokzatán látható nőalak a bal
kezében tart? Mit ettek abban a korban az emberek, amikor az Iseum
legismertebb domborművén megfigyelhető tálat a kőbe faragták?
Vajon milyen edényben készült az ókorban az étel, és milyen tálban
került az asztalra? Most mindent elmesélünk, azaz kitálalunk!
VASI SKANZEN - „Kezdetben vala...”
Aratás, kenyérgabonák, mindennapi ételeink – régen és ma. Vajon
élelmiszereinknek, étkezési szokásainknak van-e még köze a
hagyományokhoz? Természetesen! Tapasztaljuk meg ezt játékosan,
megismerve az alapanyagok sajátosságait!
VASI MÚZEUMI LÁTVÁNYTÁR - Erdei vendéglő
A foglalkozáson megismerkedünk hazai erdeink lakóival, megtudjuk,
mivel táplálkoznak, milyen életmódot folytatnak. Vajon mi a
különbség az őz és a szarvas között? Meg lehet-e simogatni a sünt?
Minden gomba ehető? Téli álom közben nem éhesek az állatok? Ilyen,
és hasonló kérdésekre keressük a választ interaktív feladatok, játékok,
kézbe vehető tárgyak segítségével.

ISEUM SAVARIENSE - „Feledékeny Lucius”
Lucius segítőkész, szorgalmas kisfiú, a savariai Isis-templom gyakori
látogatója. Aki rendszeresen felsöpri a szentély udvarát, vizet merít a kútból,
figyel és tanul az ott lakó és szolgáló idősebb társaitól. Pár év múlva a
szertartások egyik fontos segítőjévé válhat. Hacsak nem sodorja megint
bajba legismertebb tulajdonsága, híres feledékenysége. Ezúttal az esti
lakomához szükséges hozzávalókat kell begyűjtenie a város piacán, ami
mindig nagyon forgalmas, a templom csendjéhez képest igen hangos és
Lucius számára roppant érdekes hely. Könnyen elvonhatja valami a fiú
figyelmét… Segítsetek Luciusnak feladatát teljesíteni, a lakomára felkészülni!
VASI SKANZEN - „ Mit adtak a ...”
A növényi étkezési alapanyagokon felül az állati eredetű élelmiszer
is része volt a mindennapi táplálkozásnak a hagyományos paraszti
háztartásban. Méz és méhek, baromfi és tojás, szarvasmarha és tej
– ezekhez a haszonállatokhoz és az általuk adott élelmiszerekhez
kapcsolódik foglalkozásunk, játékosan, vidáman.
VASI MÚZEUMI LÁTVÁNYTÁR - Lánc, lánc, tápláléklánc
Ezen a foglalkozáson az erdőben és a városban is előforduló
állatok izgalmas világával ismerkedünk meg. Megtudjuk, hogyan
alkalmazkodtak a környezetükhöz, milyen táplálkozási mód jellemzi
őket, valamint azt is, hogy épül fel az Elton-piramis (táplálékpiramis). Fény derül többek közt a vérszívó denevérek és a
csodaszarvas legendájára is. Az ismeretszerzést játékos és interaktív
feladványok és alkotótevékenység teszik igazi élménnyé.

A Szombathelyi Képtárba meghirdetett foglalkozást – az intézmény
felújítása miatt - a Savaria Múzeum Múzeumbogár Klubjában tartjuk

Desszert

5-8. évfolyamos diákcsoportoknak
részvételi díj: 2400 Ft/fő

SAVARIA MÚZEUM - Garum és pulmentum
A felfedező séta során nemcsak beszimatolunk a római kori Savaria
egyszerűbb és vagyonosabb lakóinak konyhájába, de utánajárunk
annak is, hogy milyen úton-módon szerezték be a szükséges
élelmiszereket.
SZOMBATHELYI KÉPTÁR - Gombóc van a torkomban
Derkovits Gyula: Éhesek télen című festménye és szimbolikája
segítségével járjuk körül az éhség, a nélkülözés fogalmát,
összehasonlítva a 20. század háborút követő éveinek fogyasztási
jellegzetességeit napjaink jóléti társadalmának túlfogyasztásával.
Egyéni reflexiókkal reagálunk ezekre a nehéz fogalmakra,
desszertként pedig egy vidám utópiával zárjuk foglalkozásunkat.
SMIDT MÚZEUM - Tálalj ki – találj ki!
Helyszínünk az empire terem - falai közt számtalan tálalási és
terítési kuriózummal. Milyen lehetett a 19. század étkezési kultúrája?
Miből állt a városi, polgári családok hétköznapi és ünnepi menüje?
Felismernénk-e régi neveik alapján ételeinket? Tudnánk-e mi menüsort
és terítéket tervezni? Játékosan, együtt – válaszunk határozott igen!
ISEUM SAVARIENSE - „Padlóra kerültek”
Szétszórt gyümölcshéjak, olajbogyómagok, csigaházak, elhullajtott
ételmaradékok egy tehetős római család ebédlőjének ókori
mozaikpadlóján. Az egész Római Birodalom konyhaművészete,
vagyis inkább annak hulladéka köszön vissza a fel nem takarított
padlót hűen utánzó mozaikalkotásról. Egy pazar ünnepi lakoma
nyomai. Vajon találunk hasonló, a rómaiak étkezési szokásairól
árulkodó emlékeket az iseumi leletek között? Mit ettek Isis savariai
otthonában az egykori lakomák résztvevői?
VASI SKANZEN - „Szokás szerint”
Életünk és a naptári év jeles ünnepeit és szokásait felemelőbbé és
emlékezetesebbé teszik a hozzájuk kapcsolódó ételeink. Így volt
ez régen és így van ez manapság is. Járjuk körül együtt játékosan,
melyek ezek az ünnepek és melyek az ilyenkor szokásos ételek!
VASI MÚZEUMI LÁTVÁNYTÁR - Fűben-fában orvosság
A foglalkozáson megismerjük a hazánkban előforduló gyógyhatású
növényeket és azt, hogy hogyan segíthetnek az egészségünk
megőrzésében. Ismereteket szerzünk az állatok és a (gyógy)növények
hosszú idők óta tartó összhangjáról, az állatok öngyógyításáról.
Megtudhatjuk mi az a kígyófű, a „medveorvosság”, miért rágják a
szarvasok a fa kérgét és miért eszik a farkas füvet. Célunk, hogy a
gyerekek figyelmét felhívjuk az egészségtudatos életmód fontosságára
és megismertessük velük az élőlények kölcsönhatását.

FOLYAMATOSAN IGÉNYELHETŐ
FOGLALKOZÁSOK
Előzetes bejelentkezéssel igényelhetőek
keddtől péntekig - nyitvatartási időben, az
érkezést megelőzően minimum két héttel
az intézmény múzeumpedagógusánál, a
megadott kapcsolattartói elérhetőségeken.

Savaria Múzeum
kapcsolattartó:
Tóth Kálmán múzeumpedagógus
telefon: +36 94 501 948; +36 30 973 3328
email: toth.kalman@savariamuseum.hu

Kőbe vésett múlt
A Savaria Múzeum római kori
kőfaragványain számos valós és
képzeletbeli élőlény, erdei állat, növény
ábrázolását fedezhetjük fel. Vajon milyen
gondolatok vezették egykor a kőfaragó
mester vésőjét, milyen megfontolásból
kerülhetett például egy sírkőre menekülő
nyuszi vagy szarvas, esetleg felszállni
készülő sas?
téma: régészet, római kor
tevékenység: csoportmunka felfedezőlapok
segítségével
korosztály: 5–9. évfolyam
időtartam: 60–90 perc (igény szerint)

Kalandok a Borostyánkő úton
A Római Birodalom egyik kevésbé értékelt,
ám annál jövedelmezőbb „szakmáját”
választottad: kereskedő lettél. A játék
célja, hogy vagyonodat gyarapítva eljuss a
Borostyánkő úton Aquileiától Carnuntumig.
téma: római kor
tevékenység: interaktív társasjáték
korosztály: 5–9. évfolyam
időtartam: 60–90 perc
Kapcsolódó kiállítás: „Savaria - római város
a Borostyánkő úton” - állandó kiállítás

Barakkváros titkai
Az Osztrák-Magyar Monarchia
egyik legnagyobb első világháborús
hadifogolytábora Nagysimonyi és
Ostffyasszonyfa határában létesült.
A barakkváros a maga 40–50 ezres
lélekszámával 1915 és 1918 között
Vas megye legnépesebb „települése”
volt. A tábor történetét, a hadifoglyok
mindennapjait a Savaria Múzeum
gyűjteményében őrzött emléktárgyak
és papírrégiségek, illetve egy újonnan
készített dokumentumfilm segítségével
ismerhetik meg a foglalkozás résztvevői.
téma: első világháború
tevékenység: írott és tárgyi források
elemzése csoportmunkában, élő
interpretáció
korosztály: 7–12. évfolyam
időtartam: 45–90 perc (igény szerint)

Gyermekvilágok a Trianon utáni
Magyarországon
Vagonlakók, gyermekvonatok, lelencek,
tanoncok, elemisták, polgárisok – néhány
jellemző, mára már sokak számára tartalom
nélküli fogalom az 1920-as évekből…
téma: hétköznapi élet, 1920-as évek
tevékenység: írott és tárgyi források
elemzése csoportmunkában, élő interpretáció
korosztály: 7–12. évfolyam
időtartam: 45–90 perc (igény szerint)

Mátyás király Szombathelyen
A foglalkozás résztvevői a Savaria
Múzeum 2019 júniusában megnyitott
új állandó kiállításában tevékenykedve
megismerkednek a középkori város
történetével, mindennapi életével.
téma: régészet, középkor
tevékenység: csoportmunka felfedezőlapok
segítségével
korosztály: 5–9. évfolyam
időtartam: 60–90 perc (igény szerint)

A hadak útján
A korabeli tárgyakra, fénykép- és
filmfelvételekre támaszkodó interaktív
előadás során a résztvevők végigkövetik a 2.
magyar hadsereg kálváriáját.
téma: második világháború
tevékenység: írott és tárgyi források
elemzése csoportmunkában, élő interpretáció
korosztály: 7–12. évfolyam
időtartam: 45–90 perc (igény szerint)

Szombathelyi Képtár

Smidt Múzeum

kapcsolattartó:
Bodorkós Orsolya múzeumpedagógus
telefon: +36 20 277 4310
email: bodorkos.orsolya@savariamuseum.hu

kapcsolattartó:
Zsebők Györgyi múzeumpedagógus
telefon: + 36 20 433 6340
email: zsebok.gyorgyi@savariamuseum.hu

A Szombathelyi Képtár felújítása miatt
a múzeumpedagógiai foglalkozásokat a
Savaria Múzeumban tartjuk.

Heinz Gyula műhelyébe cukrászinas
kerestetik!

DIY - csináld magad!
Avagy: egyedi design a
hétköznapokban
téma: design és tárgykultúra a
mindennapokban
tevékenység: kreatív alkotó foglalkozás
Választható
egyedi
textilek
alkotása
sablonnyomással,
vagy
ékszerkészítés
zsugorfóliából
korosztály: 4-99 éves korig
időtartam: 60-90 perc

Alkotni jó! Ünnepek és kreativitás
téma: a naptári év ünnepeihez kötött kreatív
foglalkozások és tárgyalkotás
tevékenység: ünnepkörhöz kapcsolódó
tárgyalkotás
korosztály: 4-99 éves korig
időtartam: 90 perc

téma: szombathelyi cukrászdák és kávéházak
felfedezése az Egy szelet Szombathely című
időszaki kiállításban
korosztály: óvodai csoportok, 1-8. évfolyam
tevékenység: interaktív foglalkozás,
tárgyalkotással
időtartam: 60-90 perc (igény szerint)

Talpra magyar!
téma: A Smidt Múzeum gazdag 1848-49es gyűjteményére építve felelevenítjük a
március 15-i és az azt követő eseményeket.
A korabeli tárgyi emlékek segítségével a
gyerekek alaposabban megismerkedhetnek a
forradalom és szabadságharc korszakával, és
abban az ember szerepével.
korosztály: óvodai csoportok, 1-8. évfolyam
tevékenység: interaktív foglalkozás,
tárgyalkotással
időtartam: 60-90 perc (igény szerint)

Kincskereső kalandra fel!
téma: a múzeum gyűjteményeinek,
kincseinek felfedezése
korosztály: 3-12. évfolyam
tevékenység: interaktív csoportmunka vagy
tárgyalkotás
időtartam: 60-90 perc (igény szerint)

Vissza a múltba!
téma: titokzatos történetek nyomában,
irodalmi barangolás, bepillantás híres
történelmi személyek szerelmi életébe
korosztály: 5-12. évfolyam
tevékenység: interaktív csoportmunka
időtartam: 60-90 perc (igény szerint)

Iseum Savariense

Régészeti Műhely és Tárház
kapcsolattartó:
Kósi Anita múzeumpedagógus
telefon: +36 94 900 255; +36 20 503 2993
email: iseumsavariense@gmail.com
kapcsolat: www.iseum.savariamuseum.hu

Isis savariai otthonában

Egyiptomban jártunk

téma: játékos ismeretátadás az
ókor emberének világlátásáról és
vallásgyakorlásáról, a savariai Iseum
régészeti emlékeinek bemutatása a
helyreállított Isis-szentély, valamint az
Isis savariai otthona című állandó kiállítás
élményközpontú felfedezésével
tárgyalkotó kézműves tevékenység:
római pénzmásolat készítése
korosztály: 1-12. évfolyam
időtartam: 60-90 perc
kapcsolódó kiállítás: Isis savariai otthona
állandó kiállítás (folyamatosan igényelhető)

téma: régészeti gyűjtőszenvedély és egyiptomi
utazások a századfordulón, Gothard Jenő és Gothard
István 1908-as egyiptomi-szudáni útja, a Gothardhagyaték emlékei, az ókori egyiptomi hitvilág és
mítoszai az Isis savariai otthona című állandó kiállítás
ókori egyiptomi egységének bemutatásával
tárgyalkotó kézműves tevékenység:
amulett készítése
korosztály: 5-12. évfolyam
időtartam: 90 perc
kapcsolódó kiállítás: Isis savariai otthona
állandó kiállítás ókori egyiptomi egysége
(2021. januártól igényelhető)

Savaria Underground
A városi régészet eredményei
Szombathelyen
téma: A Szombathely belterületén közel
másfél évszázada vezetett régészeti
kutatások legfontosabb eredményeit
ismerhetik meg a résztvevők, az egykori
római település föld alól kirajzolódó képének,
valamint tárgyi leleteinek bemutatásával.
korosztály: 5-12. évfolyam
időtartam: 60-90 perc
kapcsolódó kiállítás: KÉPTÉR - Savaria
underground című időszaki kiállítás
(2020. októbertől igényelhető)

Vasi Múzeumi
Látványtár
kapcsolattartó:
Zátonyi Kata múzeumpedagógus
telefon: +36 20 275 2552
email: zatonyi.kata@savariamuseum.hu

Varázslatos körforgás
téma: az évszakok váltakozásának és az
élőlények évi ritmusának megismerése
tevékenység: interaktív foglalkozás,
tárgyalkotással
korosztály: 3-8. évfolyam
időtartam: 60-90 perc

„Madarat tolláról…”
téma: ismerkedés a városi és erdei
madarainkkal
tevékenység: interaktív foglalkozás,
tárgyalkotással
korosztály: 1-8. évfolyam
időtartam: 60-90 perc

Plüssállattól a leírókartonig
téma: természettudomány játékosan
tevékenység: interaktív foglalkozás,
tárgyalkotással
korosztály: 1-5. évfolyam
időtartam: 90 perc

Vasi Skanzen

Állatok világnapja

kapcsolattartó:
Tóth Róbert múzeumpedagógus
telefon: +36 94 311 004; +36 20 578 8893
email: t.robert@savariamuseum.hu

2020. október 1-2-án a Vasi Skanzenben
szeretettel várunk minden óvodai és
kisiskolás csoportot az Állatok Világnapja
rendezvényre! A program keretében
játékosan megismerkedünk a régi paraszti
udvarok felépítésével és lakóival, a
haszonállatokkal. Körüljárjuk a felelős
állattartás kérdéskörét, szó lesz az állattartási
szokások változásáról, a városi és falusi
állattartás közötti különbségekről.

Sző-fon, nem takács!
téma: len és kender feldolgozása,
felhasználása
tevékenység: ismeretszerző foglalkozás,
kézműves tevékenység
korosztály: 1-8. évfolyam
időtartam: 45 perc

A falu haszonállatai
téma: négylábúak és szárnyasok a régi
falusi gazdálkodásban, népi halászat
korosztály: 1-8. évfolyam
időtartam: 60-90 perc

Interaktív hon- és népismereti
órák – igény és megbeszélés szerint
korosztály: 5-6. évfolyam
időtartam: 45 vagy 90 perc
Előzetes bejelentkezés alapján.

Az Állatok Világnapja program kedvezményes
áron vehető igénybe és előzetes
regisztrációhoz kötött. A regisztrációról a
www.skanzen.savariamuseum.hu honlapon, a
rendezvényt megelőzően tájékozódhatnak.
részvételi díj: 400 Ft/fő,
kísérőknek a belépés ingyenes.

PROJEKTNAPOK

SZAKKÖRÖK,
KLUBFOGLALKOZÁSOK

NYÁRI NAPKÖZIS GYERMEKTÁBOROK

helyszín: kérés alapján bármely tagintézményünkben
tartalom: múzeumi gyűjteményre alapozottana csoportok igényeinek megfelelően
időtartam: megállapodás szerint
kapcsolattartó: Czenki Zsuzsanna általános igazgatóhelyettes
email: czenki.zsuzsanna@savariamuseum.hu
részvételi díj: árajánlat kérése szükséges

SAVARIA MÚZEUM

SAVARIA MÚZEUM

P RO J E K T N A P O K R A A J Á N L J U K :
Múzeum-puzzle
Fedezd fel a szombathelyi múzeumokat játékosan!
Bemutatkozik az Iseum Savariense, a Savaria
Múzeum, a Szombathelyi Képtár, a Smidt Múzeum
és a Vasi Skanzen.
Korosztály: 1–12. évfolyam
Időtartam: megállapodás szerint
Részvételi díj: árajánlat kérése szükséges
A programon történő részvétel előzetes
bejelentkezéshez kötött!

ITT IS TALÁLKOZHATSZ VELÜNK –
MÚZEUMI RENDEZVÉNYEINK:
A Savaria Megyei Hatókörű
Városi Múzeum rendezvényein
múzeumpedagógusaink idén is
érdekes, kreatív foglalkozásokkal
várják a kicsiket és a nagyokat:
Kutatók éjszakája
Szent Márton-napi nagyvásár
Karácsonyi vásár

Fedezd fel a Látványtárat!

Húsvéthétfő

A Vasi Múzeumi Látványtár gyűjteményét
felfedezni hatalmas élmény minden
korosztálynak. Interaktív, játékos foglalkozások
a néprajzi, természettudományi és régészeti
gyűjtemény megismerésével.
Ajánlott korosztály: 1–8. évfolyam
Időtartam: 3 x 45 perc
Részvételi díj: árajánlat kérése szükséges
A programon történő részvétel előzetes
bejelentkezéshez kötött!

Régészet Napja

Mátyás-nap
A népmesék Mátyás királyát minden gyermek
ismeri. A múzeumpedagógiai projektnap
résztvevői felelevenítik az igazságos királyról
szóló legendákat, ismereteket gyűjtenek a
Hunyadiak és a magyar reneszánsz koráról.
Játékos, interaktív program szabadtéren és a
Skanzen épületeiben.
Ajánlott korosztály: 1–5. évfolyam
Időtartam: megállapodás szerint
Részvételi díj: árajánlat kérése szükséges
A programon történő részvétel előzetes
bejelentkezéshez kötött!

Múzeumok éjszakája
Savaria Történelmi Karnevál

kapcsolattartó:
Tóth Kálmán múzeumpedagógus
telefon: +36 94 501 948; +36 30 973 3328
email: titkar@muzeumbarat.hu

kapcsolattartó:
Tóth Kálmán múzeumpedagógus
telefon: +36 94 501 948; +36 30 973 3328
email: titkar@muzeumbarat.hu

Vasi Múzeumbogár Klub

Régésztábor

A Vasi Múzeumbarát Egylet ifjúsági csoportja,
a Vasi Múzeumbogár Klub nyitott minden
ifjú múzeumbarát előtt. Klubfoglalkozások a
Savaria Múzeumban péntekenként 15 órakor

A Savaria MHV Múzeum és a Vasi
Múzeumbarát Egylet közös szervezésű
táborát a régészet iránt érdeklődő 5–8.
évfolyamos diákoknak ajánljuk.
tervezett időpont: 2021. július
Savaria Kalandtábor
A Savaria Múzeum tagintézményeinek
napközi jellegű tábora. A tábor lakói
kalandozásuk során megismerkedhetnek
a Savaria Múzeum, a Szombathelyi Képtár,
a Smidt Múzeum, az Iseum Savariense, a
Vasi Skanzen, a Vasi Múzeumi Látványtár
gyűjteményével.
ajánlott korosztály: 8-12 éves diákok
tervezett időpont: 2021. július
bővebb információk: a www.savariamuseum.hu
honlapon 2021. májustól.

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9.
felelős kiadó:
Csapláros Andrea múzeumigazgató

