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KEDVES PEDAGÓGUS!
A Budapesti Történeti Múzeum

Vármúzeumban zajló múzeum-

pedagógiai tevékenységünk célja, hogy

a kiállításainkon bemutatott múltat,

történelmet, művészeteket korszerű és

sokszínű pedagógiai módszerekkel,

élményszerűen ismertessük meg a

különböző korosztályba tartozó

gyerekekkel.

Kiadványunkban az aktuális, állandó

kiállításainkhoz tartozó kínálatunkat

találod. 15 fő felett általában

csoportbontásban dolgozunk alkotó

tevékenységgel.
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borzsak.reka@btm.hu

+36 20/384-9718

szundi.anett@btm.hu

+36 20/250-5994

A foglalkozások ára: 900 Ft/fő

Alkotó foglalkozással: 1000 Ft/fő

A kísérő pedagógusoknak ingyenes.
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http://www.varmuzeum.hu 

BTM Vármúzeum

FOGLALKOZÁS-
TÍPUSOK

Információkeresés és feldolgozás 

Verbális kommunikáció fejlesztése  

Együttműködés, közös

problémamegoldás

Nyomozás, felfedezés

Drámapedagógiai elemek,

improvizációk

Alkotó foglalkozás



FOGLALKOZÁSOK 
ALSÓ TAGOZATOSOKNAK

Kána egy Árpád-kori falu volt a mai
Budapest területén. A kiállításban meg-
ismerkedünk a gazdag leletanyaggal, 
a mindennapi élettel,  egy falu jellegze-
tességeivel,  felépítésével,  majd a gyere-
kek csapatokban megalkotják a saját kis
falvaikat.

A program a faluépítés helyett kérhető
alkotó foglalkozással is, amely során az
ásatás egyik ikonikus darabja, egy madár
alakú bronzcsat alapján a gyerekek
elkészíthetik saját madárkájukat.

 

1 Én elmentem a vásárba…

2 Kána, a mi kis falunk

Felidézzük a középkori budai vásárok
hangulatát, számba vesszük az áruk
sokféleségét, a mértékeket és mérő-
eszközöket, és eljátszunk különböző 
vásári jeleneteket.

Ajánlott korosztály: 

1-5. osztály

Időtartam: 90 perc

Helyszín: 

Budapest - Fény és árnyék

Ajánlott korosztály: 

1-5. osztály

Időtartam: 90 perc

Helyszín: 

Budapest - Fény és árnyék 



FOGLALKOZÁSOK 
ALSÓ TAGOZATOSOKNAK

4

3 Mátyás király Budán
Ajánlott korosztály: 

1-5. osztály

Időtartam: 90 perc

Helyszín: 

Középkori palotaszint

A középkori királyi palota megmaradt
részeiben keressük Mátyás király emlékeit.
Meseélmények alapján megbeszéljük,
hogyan lehetett valakiből király, milyen
feladatai voltak. Összevetjük a mesék
világát a valósággal és jelmezbe bújva
megelevenítjük azokat, majd lúdtollal
megalkotjuk saját iniciálénkat.

A foglalkozás során egy nyomozójáték
keretében találós kérdések, rejtvények 
és a múzeumban élő titokzatos lények
segítségével körbejárjuk a középkori
palota tereit,  hogy rátaláljunk a sárkány
titkos kincsére. Alkotó foglalkozásként
életre keltjük a csipesz csapatot, vagyis 
a csipeszsárkányok hadát.

Így keresd a sárkányodat!
Ajánlott korosztály: 

1-5. osztály

Időtartam: 90 perc

Helyszín: 

Középkori palotaszint



FOGLALKOZÁSOK 
ALSÓ TAGOZATOSOKNAK
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5 Szobormesék

Ajánlott korosztály: 

1-4. osztály

Időtartam: 60 perc

Helyszín: 

Gótikus szobrok 

A budai királyi palotában található egy
egyedülálló, Zsigmond király korából
származó gótikus szoborlelet-együttes.
A foglalkozás során játékos formában
felelevenítjük a középkor világát és
megpróbáljuk életre kelteni a múzeum
titokzatos, kőbe zárt alakjait.

Ki az az archaeozoológus és mivel
foglalkozik? Többek között ezekre a
kérdésekre keresünk választ a foglalkozás
során, miközben különleges csontok,
il letve koponyák is előkerülnek a múzeum
gyűjteményéből. A gyerekek saját, egyedi
csontamulettjüket is elkészíthetik több
száz éves csontokból.

Csont volt, amulett...

Ajánlott korosztály: 

1-4. osztály

Időtartam: 60 - 70 perc

Helyszín: 

Gyerekfoglalkoztató



FOGLALKOZÁSOK 
ALSÓ TAGOZATOSOKNAK

Múzeumi kalandtúra
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7 Kulcs a muzsikához

Ajánlott korosztály: 

1-5. osztály

Időtartam: 90 perc

Helyszín: 

Budapest - Fény és árnyék

A főváros eltűnt zajainak, zörejeinek,
hangjainak nyomába eredünk. Fülelünk,
zenélünk, zajongunk, hogy visszacsalo-
gassuk a hangokat a kiállításba és
megismerjük azok történeteit. Olyan 
tárgy is megszólal majd, amiről nem is
gondolnátok! A foglalkozás során még
egyedi karmesteri pálcát is készítünk.

Tudtad, hogy már a középkorban is
ismerték a malomjátékot vagy a sakkot?
Tudod mi az az ostábla vagy a pörgettyű?
Barangoljunk együtt a középkori játékok
birodalmában és készítsük el saját
játékainkat is!

Kocka, golyó, pörgettyű

9

Ajánlott korosztály: 

1-5. osztály

Időtartam: 60 perc

Helyszín: 

Gyerekfoglalkoztató

Ajánlott korosztály: 

1-5. osztály

Időtartam: 1,5 - 2 óra

Helyszín: 

Középkori palotaszint

Nagy létszámú csoportoknak, akár egész
évfolyamoknak készült foglalkozásunk a
középkori palotában állomásról állomásra
kínál programot. Térképet olvasva,
viseleteket felpróbálva, játékos, kreatív
feladatokban tehetik próbára magukat a
gyerekek.



FOGLALKOZÁSOK 
FELSŐ TAGOZATOSOKNAK

A várak, erődök fontos szerepet játszanak a
történelemben. A diákok játékos módon
ismerkednek meg az építészeti ,  vártörténeti
fogalmakkal, i l letve társadalmi háttérrel.
Megtudhatják, hogy hogyan befolyásolta 
a várépítészet fejlődését a tűzfegyverek
megjelenése, és hogy mit köszönhet a
váraknak Magyarország és Európa. 

Építs te is Királyvárat!

Nyomozás a királyi palotában

2

1
Ajánlott korosztály: 

5-8. osztály

Időtartam: 90 perc

Helyszín: 

Középkori palotaszint

Ajánlott korosztály: 

5-8. osztály

Időtartam: 90 perc

Helyszín: 

Középkori palotaszint

A foglalkozás során egy csoportos
nyomozójáték keretében fény derül egy
Mátyás király udvarából hiányzó tárgy
rejtélyes eltűnésének okaira. A gyerekek
állomásról állomásra haladva felfedezik a
kiállítást, küldetéseket teljesítenek, titkos
kódokat fejtenek meg.



Buda felszabadítása

FOGLALKOZÁSOK 
FELSŐ TAGOZATOSOKNAK

Mátyás bús hada – A fekete sereg3
Ajánlott korosztály: 

5-8. osztály

Időtartam: 90 perc

Helyszín: 

Középkori palotaszint

4
Ajánlott korosztály: 

5-8. osztály

Időtartam:  90 perc

Helyszín: 

Budapest - Fény és árnyék

Buda volt a kora újkori Európa egyik
legtöbbet ostromlott erődje. A diákok egy
stratégiai játék segítségével újrajátszhatják
az 1686-os ostromot. Az ostromlók és 
védők szerepében megismerkedhetnek a 
kor harcászatával,  katonai és várépítészeti
fogalmaival,  a harcoló csapatokkal és
stratégiai céljaikkal.

A foglalkozás 2023. január 1-től kérhető!

Ismerjük meg a fekete sereg fegyvereit és
mindennapjait! Mennyi fizetést kapott egy
korabeli zsoldos? Egy középkori vagy egy
modern katona felszerelése a nehezebb?
Ezeket a kérdéseket járjuk körbe játékos
módon tárgymásolatok segítségével,  majd
mindenki elkészítheti saját, mini fegyverét.

Mesélő tárgyaink5
Ajánlott korosztály: 

5-8. osztály

Időtartam: 90 perc

Helyszín: 

Budapest - Fény és árnyék

Képzeljétek el,  hogy a múzeumban csak
egyetlen tárgy maradhat! A gyerekek
csapatokban „küzdenek” a helyért,  minél
érdekesebb önéletrajzot kell benyújtaniuk a
tárgyak állásinterjújára. A csoportok
elképzelik és elmesélik egymásnak egy-egy
kiválasztott tárgy életének legszebb,
legmeghatóbb vagy legnehezebb
pillanatait.



Múzeumi kalandtúra

FOGLALKOZÁSOK 
FELSŐ TAGOZATOSOKNAK

Kővé vált történelem6
Ajánlott korosztály: 

5-8. osztály

Időtartam: 90 perc

Helyszín: 

Gótikus szobrok

7
Ajánlott korosztály: 

5-8. osztály

Időtartam:  1,5 - 2 óra

Helyszín: 

Középkori palotaszint

Nagy létszámú csoportoknak, akár egész
évfolyamoknak készült foglalkozásunk a
középkori palotában állomásról állomásra
kínál programot. Rendhagyó módon többféle
tevékenység során, viseleteket felpróbálva,
játékos, zenés, kreatív feladatokban,
térképet olvasva tehetik próbára magukat 
a gyerekek.

1974-ben egy ásatás alkalmából különleges
leletegyüttes került elő. Az egyéni
vonásokkal rendelkező gótikus szobrok
segítségével megelevenítjük a középkor
világát, utánajárunk, hogy kik lehettek ezek
az alakok. A foglalkozás végén a diákok
csapatokban elkészítik egy-egy alak
profil ját egy választott közösségi oldalon.



FOGLALKOZÁSOK 
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

A középkori palotatörténeti kiállítás
tereiben korabeli jelmezekbe bújva nyomon
követjük a reneszánsz palota történetét, a
korra jellemző stílusjegyeket, motívumokat
keresünk, valamint a diákok csoportokban
műtárgyak „önéletrajzát” alkotják meg
játékos módon. 

Építs te is Királyvárat!

Reneszánsz, s mit erre szánsz...

1
Ajánlott korosztály: 

középiskola

Időtartam: 90 perc

Helyszín: 

Középkori palotaszint

2
Ajánlott korosztály: 

középiskola

Időtartam: 90 perc

Helyszín: 

Középkori palotaszint

A várak, erődök fontos szerepet játszanak 
a történelemben. A diákok játékos módon
megismerkednek az építészeti ,  vártörténeti
fogalmakkal, i l letve társadalmi háttérrel.
Megtudhatjuk, hogy hogyan befolyásolta a
várépítészet fejlődését a tűzfegyverek
megjelenése, és hogy mit köszönhet a
váraknak Magyarország és Európa. 



FOGLALKOZÁSOK 
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

Ismerjük meg a fekete sereg fegyvereit és
mindennapjait! Mennyi fizetést kapott egy
korabeli zsoldos? Egy középkori vagy egy
modern katona felszerelése a nehezebb?
Ezeket a kérdéseket járjuk körbe játékos
módon tárgymásolatok segítségével,  majd
mindenki kipróbálhatja a fegyvereket.

Mi folyik itt? - a víz útja a Palotáig

Mátyás bús hada – A fekete sereg3
Ajánlott korosztály: 

középiskola

Időtartam: 90 perc

Helyszín: 

Középkori palotaszint

4
Ajánlott korosztály: 

középiskola

Időtartam: 90 perc

Helyszín: 

Középkori palotaszint

Milyen elven működött a középkori
szivattyúrendszer? Minek a vizét használták
és mire? Foglalkozásunk során fizikával
fűszerezzük a történelmet: felelevenítjük a
közlekedőedények működési elvét úgy, hogy
betekintést nyerünk a budai vár történetébe.
A fizikai kísérlet után a diákok csapatokban
még egy tervrajzot is készítenek. 



FOGLALKOZÁSOK 
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

Buda volt a kora újkori Európa egyik
legtöbbet ostromlott erődje. A diákok egy
stratégiai játék segítségével újrajátszhatják
az 1686-os ostromot. Az ostromlók és
védők szerepében megismerkedhetnek a 
kor harcászatával,  katonai és várépítészeti
fogalmaival,  a harcoló csapatokkal és
stratégiai céljaikkal.

A foglalkozás 2023. január 1-től kérhető!

Városmarketing diákszemmel

Buda felszabadítása

5
Ajánlott korosztály: 

középiskola

Időtartam: 90 perc

Helyszín: 

Budapest - Fény és árnyék

6
Ajánlott korosztály: 

középiskola

Időtartam: 90 perc

Helyszín: 

Budapest - Fény és árnyék

Adj új arculatot a fővárosnak! Tervezz 
új imázst! A foglalkozás során a diákok
szakértői csoportokban dolgozva új 
imázst adhatnak a fővárosnak a kiállítás
színtereihez, közösségeket bemutató
egységeikhez kapcsolódva. Legyen a
múzeum a kreatív tervezés, az együtt-
gondolkodás, az új ötletek helyszíne!



Miért és kinek állítunk szobrokat? Hogyan
változott ez a történelem során? A diákokkal
végigkísérjük az ókortól kezdve napjainkig 
a szobrok történetét és társadalmi hátterét,
a bennük rejlő gondolkodásmódot és
mindennapokat. A foglalkozás végén a
diákok csapatokban mai, hétköznapi
hősöknek terveznek szobrot.

Múzeumi kalandtúra 

FOGLALKOZÁSOK 
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

Szoborba zárt emlékezet7
Ajánlott korosztály: 

középiskola

Időtartam: 90 perc

Helyszín: 

Budapest - Fény és árnyék

8
Ajánlott korosztály: 

középiskola

Időtartam: 1,5 - 2 óra

Helyszín: 

Középkori palotaszint

Nagy létszámú csoportoknak, akár egész
évfolyamoknak készült foglalkozásunk a
középkori palotában állomásról állomásra
kínál programot. Rendhagyó módon
többféle tevékenység során, viseleteket
felpróbálva, játékos, zenés, kreatív
feladatokban, térképet olvasva tehetik
próbára magukat a gyerekek.



Vajon kik lehettek azok a fehér kanonokok? 
Tudtátok, hogy Szent Norbertbe egyszer
majdnem belecsapott a vil lám, máskor meg
kis híján a torkán akadt egy pók? Hallottátok
már megkondulni Magyarország egyik leg-
öregebb harangját? Gyertek el margitszigeti
városnéző sétánkra, ahol megismerhetitek a
premontrei rend Szent Mihály-templomát!

Az Úr kutyái a Nyulak szigetén

Ajánlott korosztály: 

középiskola

Időtartam: 90 perc

Helyszín: 

Margitsziget

Miért öltek meg egy Árpád-házi herceget a
Margit-szigeten, és hol őrzik ma a csontjait?
Hogyan élte kolostori életét Szent Margit?
Tudjátok-e, ki a csillagászok védőszentje?
Gyertek el várostörténeti sétánkra, amelynek
keretén belül megismerhetitek a Margit-
szigeti domonkos apácakolostor, a domon-
kos rend, és Szent Margit életének
történetét!

VÁROSTÖRTÉNETI SÉTÁK
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

Az Arkangyal és a Fehér Rend1
Ajánlott korosztály: 

középiskola

Időtartam: 90 perc

Helyszín: 

Margitsziget

2



Séta a Várnegyedben a polgárváros sok
évszázadot felölelő épületei között. Mi az 
az utcahíd? Melyik az egyetlen megmaradt
kétemeletes középkori épület? Miért épültek
az ülőfülkék? Milyen templomok voltak a
középkori Budán? Pillantsunk be a Középkori
Zsidó Imaház falai közé! Fedezzük fel együtt
az utcák, házak, kapualjak titkait!

Rákóczi tour

VÁROSTÖRTÉNETI SÉTÁK
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

Buda, a hegyen épült város3
Ajánlott korosztály: 

középiskola

Időtartam: 90 perc

Helyszín: 

Várnegyed

4
Ajánlott korosztály: 

középiskola

Időtartam: 90 perc

Helyszín: 

Rákóczi út

A Rákóczi út egykor a bevásárlás fő
útvonala volt. Itt voltak azok az üzletek,
ahol a legtöbben vásároltak. Mára ezek az
áruházak nagyrészt eltűntek. A séta során
végigjárjuk a belváros egykori főutcáját az
Astoriától az Otthon áruházig. Séta szüleink,
nagyszüleink korából azoknak, akik nem is
hallották a Csillag, a Verseny vagy a Corvin
nevét.



UTAZÓ MÚZEUM

A múzeumi foglalkozásaink előtt múzeum-
pedagógusunk igény szerint utazó múzeumi
programunkkal egy ráhangoló foglalkozást
tart az iskolai helyszínen.

Az utazó múzeumi foglalkozás ingyenes és
egy tanóra keretén belül zajlik.

A foglalkozás igénybevételének feltétele a
BTM Vármúzeumban egy múzeumpedagógiai
foglalkozáson való részvétel előre
egyeztetett időpontban 1-2 héten belül.

Ajánlott korosztály: 

1-4. osztály

Időtartam: 45 perc

Mi mindennel foglalkozik múzeumunk?
Milyen gyűjteményeink vannak? Mit csinál
egy régész, egy történész vagy egy
muzeológus? 

Ismerd meg és tapintsd meg tárgyainkat,
amelyeket a titokzatos bőrönd rejt!



Szeretnéd egy különleges helyszínen ünnepelni a születésnapod? Érdekel a
történelem és az alkotás? Akkor gyere és ünnepelj nálunk, induljunk közösen
egy születésnapi kalandra az egykori középkori királyi palota falai között! 

Választható témák:
Nyomozás a királyi palotában
Kulcs a muzsikához (zenés foglalkozás)
Terülj ,  terülj asztalkám (gasztronómiai foglalkozás)

SZÜLINAPOZZ A VÁRMÚZEUMBAN!

A születésnapi zsúr péntekenként 13.00 és
18.00 között és hétvégenként kérhető.

A zsúrra torta és minden egyéb étel-ital
behozható, az evőeszközöket, szalvétát,
poharakat és tányérokat a múzeum biztosítja.

Részvételi díj: 30.000 Ft

Ajánlott korosztály: 

8-10 éves

Időtartam: 3 óra

Ajánlott létszám:

5 - 15 fő



FOGLALKOZTATÓ FÜZETEK

Avagy hová tűnt a titkos recept?
BUDAVÁRI MESTEREK ÉS HÁZJELEK

Vesszetek el a részletekben, és játsszatok
közösen a Budapesti Történeti Múzeum
Vármúzeum családi sétálófüzetével!

Keressetek nyomokat, jeleket, cégéreket,
hogy eljussatok az apácák titkos kapcsos
könyvéhez!
 
A barangolás során a Várnegyed apró, 
de mégis fontos részleteit ismerhetitek
meg, amiktől olyan izgalmas a város.

Keressétek a füzetet nyomtatott formában a
Királypincei bejáratunknál!
Járjatok nyitott szemmel, és ezúttal ne csak
a lábatok elé nézzetek! 
A füzet ingyenes.

KALAND, JÁTÉK, RÉGÉSZET
Próbáld ki új kalandfüzetünket,
amelyben egy középkori karakter
bőrébe bújva teljesíthetsz
feladatokat, küldetéseket a középkori
palotában! Válassz a három szín
közül, hadd legyen meglepetés, hogy
mivé válsz a kaland végén!

A kalandfüzet játszható önállóan,
családdal, barátokkal,  csoporttal is.

Keressétek a füzetet a Királypincei
bejáratunknál! A füzet ára: 500
Ft/darab


