
Bőröndmúzeum 

 

„Évről évre útra kelünk, hogy olyan gyerekeknek nyújtsuk élményszerű múzeumi 

oktatást, akiknek korlátozott lehetősége van részt venni foglalkozásainkon.”  

2019. 03. 21-én ellátogattak hozzánk a Bőröndmúzeum munkatársai. A harmadik és negyedikes 

diákoknak a „A kenyér útját” mutatták be.  A termőbúza földbe kerülésétől eljutottunk a kisütött 

kenyérig. Megismerkedtünk a szerszámokkal, a búza feldolgozásával, a dagasztással. A 

gyerekek találkoztak újfajta magokkal. A friss kenyér nagyon ízletes volt számukra, amit a 

konyha dolgozói sütöttek ki nekik. „ Ez a kenyér finomabb, mint a bolti” jegyezte meg egy 

kisdiák.  

Az elsősöknek és a másodikosoknak játékos foglalkozást tartottak és múzeumi tárgyakat 

mutattak be. Elmesélték a gyerekeknek, hogy régen mire használták azokat az eszközöket. 

2015 óta évente több alkalommal látogatnak el kistelepülések és határon túli falvak iskoláiba. 

A foglalkozásokon a magyar néprajzzal, életmóddal kapcsolatos ismereteket olyan iskolák 

gyerekeihez juttatják el, akiknek korlátozott lehetősége van részt venni a szentendrei Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásain. A gyerekekkel a magyar paraszti kultúra 

praktikus tudását ismertetik meg, amelyet mindennapjaik során is hasznosítani tudnak. 

 

Az órákon élményszerűen, játékos módszerekkel, egy-egy múzeumi tárgy segítségével 

a gyerekekkel közösen fogalmazzák meg a múlt mához szóló üzenetét. Az Ételünk, 

életünk című foglalkozáson olyan demonstrációs tárgyak segítségével, mint amilyen a szita 

vagy a teknő, a tárgyakhoz kapcsolható emberek életmódját idézik fel. Étkezési 

szokásaink átalakulásának bemutatásával a mindennapokra vonatkozóan is ismereteket 

nyújtanak. Az Ünnepek, szokások foglalkozáson az évkör ünnepeihez és gazdasági 

időszakaihoz kapcsolódó jelképes tárgyakat vesznek kezükbe és értelmeznek a gyerekek. A 

felső tagozatosoknak összeállított Család és közösség című múzeumpedagógiai foglalkozás 

pedig a családi munkamegosztás változásait hozza közelebb a diákokhoz a drámapedagógia 

eszközeivel. 

  

A Bőröndmúzeum-projekt során olyan kistelepülésekre érkezett és érkezik a múzeum, ahol a 

népi kultúra emléke még él és rögzíthető, de ahol ugyanolyan fontos annak megismertetése és 

tudatosítása is. A foglalkozásokon önálló és csoportos formában is arra bíztatják a gyerekeket, 

ismerjék meg saját családtörténetüket, szokásaikat, ezzel is segítve a gyerekek 

identitástudatának erősítését. 

 

Minden osztály, részt vett egy-egy 45 perces foglalkozáson, ahol rendhagyó módon, valóban 

élményközpontúan, játékos formában kerülhettek közelebb a régi korok világához a gyerekek. 

A múzeumpedagógusok kiemelték az őcsényi diákok érdeklődését, figyelmét és hozott tudását 

a magyar népi életmóddal kapcsolatban. 
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