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Múzeumpedagógiai ajánló 

Virtuális múzeumpedagógia és játékos tanulás a múzeumokkal! 

http://virtualismozaikmuzeumtura.hu/?p=iskolai_napok 

 

Jocó bácsi Trianonról  

Balatoni József, Jocó bácsi vagyok, történelem tanár. A Mozaik Múzeumtúra és a Felelős 

Szülők Iskolája közös szervezésében a mostani digitális múzeumi kirándulásra egy mini 

történelemórát hoztam Nektek, Trianonnal kapcsolatos legfőbb eseményekkel. Remélem 

sikerült izgalmasan összefoglalnom a történteket.  

A kérdés, amire jegyezd meg a választ: Ki nem volt a trianoni béke aláírói között az alábbiak 

közül? (Benárd Ágoston, Apponyi Albert, Drasche-Lázár Alfréd) 

 

idő: 10:28 

https://www.mozaikmuzeumtura.hu/joco-bacsi-demo2 

 

 

Bajor Gizi élete- és színházi szakmák többek között 

• Hogyan élt régen egy színész?  

• Milyen jelmezeket viselt?  

• Hogy készült a szerepeire?  

• Milyen volt egy próbafolyamat?  

• Mit jelentenek olyan színházi szavak, mint például vastaps, kellék vagy gyorsöltözés?  

http://virtualismozaikmuzeumtura.hu/?p=iskolai_napok
https://www.mozaikmuzeumtura.hu/joco-bacsi-demo2
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• Miért volt szükség súgóra?  

• Mi az ügyelő dolga?  

A kérdés, amire jegyezd meg a választ: Hol állt az a Nemzeti Színház, amelynek tagja volt 

Bajor Gizi 1914-től egészen haláláig? 

idő: 05:41 

https://www.mozaikmuzeumtura.hu/bajorgizi-demo2 

 

 

A Vajdahunyadvár bebarangolása 

„A Városligetbe látogatók kedvelt célpontja a Vajdahunyadvár, mely Európa legnagyobb 

mezőgazdasági gyűjteményének ad otthont. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum közel 125 

éves fennállása alatt túlélte a történelmi viharokat, a világháborúk alatt elszenvedett 

bombatalálatokat, és ma is elhivatottan őrzi és mutatja be a mezőgazdaság értékeit, kincseit. 

Ha szeretitek az erdőt - mezőt, a növényeket – állatokat, akkor itt a helyetek, gyertek, 

látogassatok meg bennünket! Kilenc állandó és számos időszaki kiállításunk, negyven 

gyűjteményünk segítségével láthatjátok a hazai mezőgazdaság, erdészet, vadászat, halászat, a 

szőlő és a bor, az állatok háziasítása, az erdők és növények, a lótartás fejlődését, történetét. 

Nálunk megtekinthettek világrekordnak számító szarvas-, dámvad-, őz- és vaddisznó 

trófeákat; a toronytúrákkal és a vártörténeti sétákkal pedig az épületegyüttes történetét 

ismerhetitek meg.” 

A kérdés, amire figyelj! Milyen ünnepre készült az ország, aminek köszönhetően felépült a 

városligeti Vajdahunyadvár? 

idő: 05:02 

https://www.mozaikmuzeumtura.hu/mezogazdasagi-demo2 

https://www.mozaikmuzeumtura.hu/bajorgizi-demo2
https://www.mozaikmuzeumtura.hu/mezogazdasagi-demo2
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A gödöllői királyi kastély rövid története 

A XVIII. század egyik legtekintélyesebb magyar főura, Grassalkovich I. Antal 1735 körül 

kezdte meg a gödöllői kastély építését. A barokk stílusú, kettős U-alakú épületnek a 

Grassalkovich-család férfiágának 1841-es kihalása után több tulajdonosa is volt, míg 1867-ben 

a magyar állam vásárolta meg. A felújított és átalakított kastély a magyar nemzet koronázási 

ajándékaként került I. Ferenc József és Erzsébet királyné használatába. Az épület 1920-tól 

Horthy Miklós kormányzó rezidenciájaként működött. A II. világháború végén a bevonuló 

német majd az orosz csapatok a berendezés nagy részét elszállították ill. elpusztították. Az 

1950-es évektől a kastély déli részében szovjet laktanya, míg az északiban szociális otthon 

kapott helyet. Az állagmegóvási munkálatok 1985-ben indultak meg. 1996 nyarán nyílt meg az 

első állandó kiállítás, amely fokozatosan bővült. 

Jelenleg 27 terem, a helyreállított lovarda és istálló, valamint a barokk színház, ill. a kormányzó 

részére tervezett bombabiztos óvóhely látogatható. A kastélyt körülvevő, romantikus kertként 

helyreállított park a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. 

A királyi pár főleg tavasszal és ősszel tartózkodott Gödöllőn, ahol szívesen hódoltak közös 

szenvedélyüknek a lovaglásnak és a vadászatoknak. Ezekre az eseményekre Erzsébet királyné, 

származástól függetlenül, a legjobb lovasokat hívta meg. Az alábbi videóban a királyné mutatja 

be a kastély lovardáját, ahol gödöllői tartózkodásaikor rengeteg időt töltött, és az un. barokk 

istállót, ahol a lovait tartották. 

Kérdés, amire figyelj: Hogy hívták a lovat, amit Erzsébet királyné a Renz Cirkusz 

műlovarnőjének ajándékozott? 

idő: 04:42 

https://www.mozaikmuzeumtura.hu/godollo-demo2 

https://www.mozaikmuzeumtura.hu/godollo-demo2
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Elcsatolt területek - megszállási bélyegek 

A Bélyegmúzeum egyedülálló gyűjteménye révén sajátos szemszögből közelíthet az 

emlékévet indukáló száz évvel ezelőtti eseményekhez. A vesztes világháború után 

szétszakított történelmi Magyarország megszállt területein számos helyi bélyegkiadásra került 

sor. Ezek a bélyegek nagyobb részben a korszakban forgalomban lévő magyar bélyegekre 

került megszállási felülnyomással keletkeztek, kisebb részben pedig új grafikájú, helyi 

kiadások. A legkorábbiak még az Osztrák-Magyar Monarchia formális megszűnte napjaiban 

születtek, a legkésőbbiek pedig már másfél esztendővel a trianoni békediktátum aláírása után. 

A térkép és az említett bélyegek segítségével jól követhetjük az eseményeket időben és térben 

–, mintegy demonstrálják Magyarország megcsonkításának folyamatát. 

Kérdés, amire keresd a választ!: Hogyan nevezik azt a bélyegfajtát, amelyre egy idegen ország 

nevét nyomtatták rá utólag? 

Helyezzétek el a mellékelt bélyegeket a történelmi Magyarország térképén oda, ahol azok 

keletkeztek, illetve használták!  

Mivel a bélyegek eredeti méretükben meglehetősen aprók, a rajtuk lévő felülnyomások 

szövegei felnagyítva lesznek jól olvashatók.  

A feladatot ITT éritek el! https://learningapps.org/12722538 

A múzeum weboldala: 

http://www.belyegmuzeum.hu/ 

 

 

 

https://learningapps.org/12722538
https://learningapps.org/12722538
http://www.belyegmuzeum.hu/
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Részlet egy feladatból 

 

 

Női és férfi díszmagyar ruha részei 

A Magyar Nemzeti Múzeum feladata, hogy tudományos módszerekkel gyűjtse, megőrizze és 

bemutassa a Kárpát-medence egykori lakóinak múltját, továbbá a magyar nemzet történetére 

vonatkozó emlékeket egészen napjainkig. Több millió tárgyat magába foglaló 

gyűjteményükben világhírű régészeti leletek, a magyar történelem és a művelődéstörténet 

felbecsülhetetlen értékű kincsei találhatóak. 

Témakör: 19. század 

Korosztály: 5-8. évfolyam 

Női díszmagyar ruha részei 

Kérdés, amire figyelj: A díszmagyar ruha részeként a szoknya felé még milyen ruhadarabot 

kötöttek a nők? 

Gyakorold be a női díszmagyar ruha részeit az alábbi feladat segítségével. 

A tankocka IDE kattintva érhető el. https://learningapps.org/12680028 

 

 

 

 

https://learningapps.org/12680028
https://learningapps.org/12680028
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Férfi díszmagyar ruha részei 

Kérdés, amire figyelj: Melyik az a két kabát, amit a férfiak a díszmagyar ruha részeként  

Gyakorold be a férfi díszmagyar ruha részeit az alábbi feladat segítségével. 

A tankocka IDE kattintva érhető el. https://learningapps.org/12680743 

 

Benedek Elek: Többsincs királyfi 

https://egyszervolt.hu/mese/tobbsincs-kiralyfi.html 

idő: 14:01 

https://learningapps.org/12680743
https://learningapps.org/12680743
https://egyszervolt.hu/mese/tobbsincs-kiralyfi.html

