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Elődeink élete 
 
Témahét a múzeumpedagógia eszközeivel 
 
 
 
Megvalósításának helye: 
Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola 
Fertőszentmiklós, Szent István utca 42. 
 
Résztvevő tanulók: 
7. évfolyam, 40 fő 
Bármelyik felső tagozatos évfolyammal megvalósítható. 
 
A programot kidolgozó pedagógusok: 
Pappné Horváth Mária, Pogátsa Józsefné 
 
A megvalósítás időszaka: 
Évente május hónapban 
Időkeret: 5 nap x 6 x 45 perc 
 
Kapcsolatok: 
 
Ember és társadalom 

 A személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelés. 
 A nemzeti identitás és állampolgári tudat erősítése. 
 A szociális érzékenység, az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránti 

nyitottság, a környezetért érzett felelősség. 
 

 
Művészetek 

 Megismerő- és befogadóképesség. 
 A csoportos játékhoz és a megjelenítéshez szükséges képességek. 
 Együttműködési képesség. 
 Kifejezőkészség. 
 Ismeretszerzés, tanulás, térbeli tájékozódás. 
 Kommunikáció. 
 Alkotóképesség, problémamegoldó képesség. 

 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 

 Problémafelismerés. 
 Tervezés, kivitelezés. 

 
Anyanyelv és irodalom műveltségi területek.  

 Anyanyelvi kultúra. 
 Elődeink beszédkultúrájának megismerése. 
 Beszédkészség fejlesztése. 
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Hon- és népismeret. 
 Hagyományismeret, helyi hagyományok megismerése. 
 A természetet tisztelő paraszti életmód értékeinek bemutatása. 

 
A kompetenciafejlesztés fókuszai: 
 
Anyanyelvi kommunikáció 
Matematikai kompetencia 
Szociális és állampolgári kompetencia 
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 
Esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség 
Digitális kompetencia 
 
A témahét célja: 
 
A tanulók ismerjék meg lakóhelyük, régiójuk jellegzetes néphagyományait, szerezzenek 
ismereteket a hagyományos faluközösség tárgyi és szellemi világáról. Ismerjék meg a paraszti 
élet rendjét, a jeles napokat, ünnepeket. Cselekvő és alkotó módon vegyenek részt az 
ismeretszerzésben, készítsenek népi játékokat, ételeket, végezzenek kézműves tevékenységet, 
honismereti, néprajzi gyűjtőmunkát. Látogassanak el a Néprajzi Múzeumba. 
 
 
Munkaformák: 
 
kooperatív csoportmunka 
páros munka/ gyűjtőmunka/ 
frontális munka / közös dal, népi játék, jelenet… tanulása/ 
egyéni munka 
 
Szükséges eszközök, anyagok: 
 
Állandó helyiség/ a gyűjtendő tárgyak tárolása, a foglalkozások lebonyolítása…/ 
Asztalok, padok. 
Kések a fafaragáshoz, fenyőfalécek, csiszolóvászon. 
Tűzhely, edények, bográcsok, evőeszközök, alapanyagok a főzéshez… 
Papír, vonalzó, 5 db kartonpapír, ollók, ragasztó, írószer, jegyzetfüzet, számológép, régi 
fényképek. 
Fényképezőgépek, projektor, vetítővászon, nyomtató, számítógép. 
Kosarak, kötöző fonalak, hurkapálca. 
Fosztatlan kukorica. / Előző ősszel beszerzendő!/ 
Csuhé / a gyerekek fosztják/ 
Agyag, mintázófa, gyúrótáblák, kötények. 
 
Produktum: 
 
Tabló lakóhelyünk nevezetességeiről /Templom, kápolnák, köztéri szobrok…/ 
Egy jelenet bemutatása /Rozmaring Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesülettel közösen/ 
Népi játékok készítése: fűzfasíp, bilicke, surrogató, rongybaba… 
Mesterségek megismerése/ asztalos, cipész, kovács, kádár, bognár, fazekas…/ 
Virágkaró készítése./ fafaragás az ősi kopjafák motívumaival/ 



 4 

Agyagozás. / Egyszerű tárgyak, edények készítése felrakásos technikával./ 
Népi ételek készítése / gulyásleves sóskifli, krumplileves, kalinkó…/ 
 
Előkészítés 
 

1. Tervezés, ötletelés, a lehetséges segítők felkeresése: Bognár Mihály asztalosmester és 
fafaragó, Ivánkovics Lászlóné Horváth Izabella történelem- néprajz szakos nyugdíjas 
tanár, Horváth Vendelné nyugdíjas, fafaragó ács özvegye, Egyed Lászlóné nyugdíjas 
történelem szakos tanár… 

 
 

2. Tevékenységgyűjtemény: fafaragás, agyagozás,játékkészítés,népdaltanulás,sütés-
főzés,népszokáshoz kötődő jelenet megtanulása,néptánc tanulása, szövés, fonás, 
csuhézás… 

 
 

3. Gyűjtőmunkák: tárgyak, eszközök, népdalok, népszokások, népi ételek recepttára, 
fotók, időjóslások, évszakokhoz kötődő szokások, elődeink napirendje… 

 
 

4. Szervezési feladatok: közös tevékenység szervezése az asztalossal, a hagyományőrző 
csoporttal stb. Kirándulás szervezése a budapesti Néprajzi Múzeumba. 
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Szervusztok! 
 
 
Köszöntünk benneteket az elődeink élete című témahét első napján. 
 
 A hét célja, hogy megismerjétek lakóhelyünk épített örökségét, elődeink életét, 
hagyományait, szokásait, a régi mesterségeket. 
 
Ma az építészettel, szobrászattal és a városunk híres szülötteivel foglalkozunk. 
 
A téma feldolgozása során számítunk aktív részvételetekre, amely során 
gyűjtőmunkát végezhettek a könyvtár, az internet segítségével majd feladatlapot 
oldhattok meg. 
Keressétek fel a nevezetes épületeket, szobrokat, készítsetek azokról 
fényképeket, majd a nap végén egy tabló készítésével adjatok számot 
munkátokról. Ezt a feladatot csoportmunkában végezhetitek. / 5 csoport /  
 
Először hallgassátok és nézzétek meg Fertőszentmiklós történetéről, 
látnivalóiról szóló vetítettképes előadást! 
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Megvalósítás 
1. nap        
Téma: Épített örökségünk      
A nap célja, feladata: A tanulók ismerjék meg lakóhelyük nevezetes épületeit, köztéri szobrait.Látogassák meg a telepüólés híres szülötteinek emlékhelyeit. 

Időterv Tevékenység Fejlesztendő Módszerek Eszközök Hely Produktum 

8:00 - 8:45 Vetítettképes 
beszámoló város 
történetéről, 
nevezetességeiről 

nemzeti önismeret, 
hazaszeretet  

frontális munka projektor, vetítővászon, PC foglalkoztatóterem 

  
8:45-10:15 Interaktív feladatlap 

segítségével a város 
nevezetességeinek 
felkeresése, a 
feladatlap kitöltése. 
Fotók készítése. 

anyanyelvi 
kommunikáció, 
tájékozódási 
képesség, digitális 
kompetencia 

csoportmunka /6-8 
fő/ 

feladatlapok /1. melléklet/ 
fényképezőgép, íróeszközök, 
várostérkép        

A település közterei. kitöltött feladatlapok, 
fényképek 

10:15-10:30 szünet 
          

10:30-12:30 A fotók 
kinyomtatása. 
Tablók készítése. 

digitális kompetencia 
esztétikai érzék  

egyéni és 
csoportmunka 

nyomtató, 
nyomtatópapír,kartonok,vona
lzók,írószerek,ragasztó 

foglalkoztatóterem Építészetűnk-Köztéri 
szobraink -Emlékhelyek -  
Híres szülötteink - című 
tablók. 

12:30-13:00 A csoportok 
beszámolója a napi 
munkavégzésről. 
Értékelés. 

kommunikáció-
előadói 
készség,figyelem  

csoportvezetők 
beszámolója 

tablók foglalkoztatóterem 5 db tabló 
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2. nap  
Téma: Szokások, hagyományok      

A nap célja, feladata:A tanulók ismerjék meg elődeink életét, szokásait, tanulják meg tisztelni a múltat ezáltal erősödjön a hazához való kötődésük. 

Időterv Tevékenység Fejlesztendő Módszerek Eszközök Hely Produktum 
8:00-8:45 Kerekasztal beszélgetés a 

hagyományőrző nyugdíjasokkal 
elődeink életéről, szokásairól. 
Hétköznapi élet a házban, kertben, 
mezőn. A fiatalok hétköznapjai. 
Jeles napok, ünnepi szokások. 
Kalákamunka. 

Fogalmak, szakkifejezések 
megismerése, pozitív 
értékrend, társadalmi 
normák közvetítése, 
kooperativitás 

frontális munka régi fényképek, 
tárgyak, Hollosy 
Simon: Tengeri hántás 
című festményének 
bemutatása 

foglalkoztatóterem   

8:45-10:00 1. csoport: Tavaszköszöntő,2. 
csoport:Pünkösdölő, 3. 
csoport:Közös kukoricafosztás és 
daltanulás a nyugdíjasokkal.  

esztétikai érzék,alkotókedv, 
ritmusérzék,kooperativítás, 
kaláka fogalma 

csoportmunka forgatókönyvek   
/3..melléklet és           
4. melléklet/ csöves 
kukorica,kosár, A 
pünkösdi ünnepkör 
leírása /2. melléklet/ 

foglalkoztatóterem csuhé  

10:00-10:15 szünet           

10:15-11:15 1. és 2. csoport: a jelenetek 
begyakorlása, főpróba. 3. csoport: 
csuhévirág, pillangó, csuhébáb 
készítése. 

kooperativitás, alkotókedv, 
esztétikai érzék,kreativitás, 
önállóság, 

csoportmunka, 
egyéni munka 

csuhé, kötözőfonalak, 
hurkapálca, ragasztó, 
jelmezek, a csuhé 
feldolgozása - leírás. / 
5. melléklet/ 

foglalkoztatóterem csuhévirág, pillangó, 
csuhébaba 

11:15-12:00 A jelenetek bemutatása, 
videófelvétel készítése. 

előadói készség, 
magabiztosság, önbizalom, 
digitális kompetencia 

csoportmunka, 
egyéni munka, 

felvevőgép, jelmezek foglalkoztatóterem a betanult jelenetek 

12:00-12:45 A 3. csoport tanulói a csuhévirág 
készítését tanítják meg a 
többieknek. 

Kíváncsiság, kreativitás, 
alkotókedv 

páros és csoport 
munka 

csuhé, kötözőfonalak, 
hurkapálca, ragasztó 

foglalkoztatóterem csuhékirágcsokor, 
csuhéfigurák 

12:45-13:00 Összegzés, értékelés 
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3. nap       
Téma: Mesterségek, mesteremberek     

A nap célja, feladata: A tanulók ismerjék meg a hagyományos mesterségeket, eredetüket és alkalmazásukat napjainkban. 

Időterv Tevékenység Fejlesztendő Módszerek Eszközök Hely Produktum 
8:00-8:30 A mesterségek rövid 

bemutatása: asztalos, ács, kádár, 
bognár, kovács, molnár, pék, 
tímár, cipész, fazekas, köteles… 

ismeret,kiváncsiság, 
nyitottság, 
előítéletek 
csökkentése, a mult 
tisztelete 

frontális 
munka 

fényképek, projektor, 
vetítővászon, régi 
szerszámok, tárgyak,  
Népi mesterségek 
feladatlap/7 melléklet/ 
Népi mester.ségek 
diavetítés. 

foglalkoztatóterem kitöltött feladatlapok 

8:30-10:00 1. csoport: Látogatás Bognár 
Mihály asztalosmester 
műhelyében. Ismerkedés a kézi 
és gépi famegmunkálás 
eszközeivel, szerszámaival.     
Az eszközök nevének 
összegyűjtése /írásban/ 

kiváncsiság, 
figyelem, fogalmak, 
szakkifejezések 
megismerése 

frontális 
munka 

az asztalosműhely 
eszközei, szerszámai, 
jegyzetfüzet, írószer 

Bognár Mihály 
műhelye: 
Fertőszentmiklós, 
Kolozsvári utca   

  

8:30-10:00 2. csoport: Agyagozás 
felrakásos technikával. 

kézügyesség, 
kreativitás, esztétikai 
érzék, alkotókedv, 
önállóság 

egyéni munka agyag, gyúrótáblák, 
pala, újságpapír, 
kötények, mintázófák 

foglalkoztatóterem egyszerű 
tárgyak,dísztárgyak 

10:00-10:15 szünet           
10:15-11:45 Csoportcsere :                             

1.cs. Agyagozás                      
2.cs. Műhelylátogatás  

        egyszerű tárgyak, 
dísztárgyak 

11:45-12:45 fejfamakett faragása kézügyesség, 
kreativitás, esztétikai 
érzék, alkotókedv, 
önállóság 

egyéni munka fenyőfaléc, kések, 
Faragó technikák /9. 
melléklet/ 

foglalkoztatóterem fejfamakett 

12:45-13:00 Rögtönzött kiállítás, értékelés           
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4.nap:       

Téma: Látogatás a Néprajzi múzeumban.     

A nap célja, feladata:A tanulók szerezzenek ismereteket hazánk legjellegzetesebb régióinak néphagyományairól. 

Időterv Tevékenység Fejlesztendő Módszerek Eszközök Hely Produktum 

6:00-10:00 Utazás vonattal Budapestre 
a Néprajzi Múzeumhoz. 

          

10:00-13:00 A Néprajzi Múzeum 
kiállításainak megtekintése. 

megfigyelőképesség, koncentráció, 
nyitottság, kíváncsiság, kulturált 
viselkedés 

kiscsoportos 
látogatás, 
jegyzetelés, 
helyszíni rajzok 
készítése, fotózás 

jegyzetfüzet, 
írószerek, 

kiállítótermek rajzok, fotók, 
jegyzetek                                

13:00_14:00 Ebédidő           

14:00-17:30 Hazautazás.Előzetes 
feladatok kiadása a 
következő napi 
programhoz./ Családi 
receptek gyűjtése . 
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5. nap       
Téma: Népi táplálkozás      
A nap célja, feladata: Ismerjék meg elődeink étezési szokásait, a régi magyar konyha előnyeit, egészséges összetevőit. 

Időterv Tevékenység Fejlesztendő Módszerek Eszközök Hely Produktum 
8:00-8:15 Beszélgetés az ételek alapanyagairól, 

csoportosításuk. 
/fehérjék,szénhidrátok, zsírok, 
vitaminok/ 

tudatos táplálkozás  frontális munka írószerek, jegyzetfüzet, 
régi és új szakácskönyvek 

foglalkoztatóterem   

8:15-8:30 Ételek csoportosítása./levesek, 
húsételek,tészták,főzelékek/ 

tudatos táplálkozás régi ételreceptek 
megismerése  

frontális munka írószerek, jegyzetfüzet foglalkoztatóterem   

8:30-8:45 Az elkészítendő ételek kiválasztása, 
receptírás. A hozzávaló 
anyagmennyiségek kiszámítása. 

szövegértés, számolási készség, frontális 
munka, egyéni 
munka 

írószerek, jegyzetfüzet, 
számológép, receptek /6. 
melléklet/ 

foglalkoztatóterem krumplileves 
receptje 20 
főre, sóskifli 
/sós-stangli / 
receptje 20 
főre 

8:45-9:15 1-2. csoport: A krumplileves 
hozzávalóinak kimérése, előkészítése 
a főzéshez. Tűzrakás két bográcshoz. 

higiénia, pontosság, együttműködés, 
takarékosság,a tűzrakás szabályai 

csoportmunka,  
egyéni  munka             

konyhai mérlegek, 
mérőpohár, hámozókések, 
fakanalak,bogrács, 
bográcsállvány,tálak 

foglalkoztatóterem, 
iskolaudvar 

előkészített 
alapanyagok 

8:45-9:15 3-4. csoport: A sóskifli /stangli/ 
hozzávalóinak kimérése, előkészítése 
a dagasztáshoz. 

higiénia, pontosság, 
együttműködés,takarékosság, 

csoportmunka konyhai mérlegek, 
mérőpohár, hámozókések, 
fakanalak, kelesztőtálak, 

foglalkoztatóterem előkészített 
alapanyagok 

9:15-9:45 1-2. csoport: A leves főzésének 
megkezdése. 

higiénia csoportmunka bogrács, alapanyagok iskolaudvar bográcsban 
fővő leves 

9:15-9:45 3-4.csoport: dagasztás higiénia egyéni munka kelesztőtál, konyharuha, 
fakanál, 

foglalkoztatóterem nyers cipó 

9:45-12:00 Az ételek készre főzése, sütése. 
Receptek cseréje, receptgyűjtemény 
összeállítása. Közben lehetőség népi 
játékok készítésére, csapatjátékra. 
Fűzfasíp, bilicke faragása. Fogócska, 
bújócska, szembekötősdi stb. 

kooperativitás, kézügyesség, 
szabálykövetés, állólépesség 

egyéni munka, 
csoportmunka 

gáztűzhely, sütőlapok, 
konyharuhák, kések, 
fűzfavassző, 
mogyoróvessző, népi 
játékok/8. melléklet/ 

iskolaudvar, 
foglalkoztatóterem 

krumplileves 
sóskifli, 
fűzfasípok, 
bilickék 

12:00-13:00 Az ételek elfogyasztása. A témahét 
értékelése. 

étkezési kultúra, önértékelés frontális munka tányérok, evőeszközök, 
szalvéta 

iskolaudvar, 
foglalkoztatóterem 

  

 


