Kedves Óvónők, Tanítók, Tanárok!

Az új tanévben is szeretettel várjuk az óvodás csoportokat, iskolai osztályokat erdő- és
múzeumpedagógiai programjainkra!
Múzeumi feladataink ellátása mellett továbbra
is küldetésünknek érezzük azt, hogy a nálunk
bemutatott

kiállításokat,

gyűjteményi

darabokat az élményszerűen ismertessük meg a
látogatókkal.
Az elmúlt években tevékenységeink sorában a
különféle szakmai rendezvények szervezése,
erdő-

és

múzeumpedagógiai

programjaink

lebonyolítása kapott hangsúlyos szerepet, s ezt az arányt a jövőben is szeretnénk megtartani.
Éppen ezért törekszünk arra, hogy kilépjünk a hagyományos múzeumokhoz társított
sztereotípiák köréből. Azért, hogy ezt sokszínűséget az intézmény neve is magában hordozza
az Esterházy-palota Erdészeti Múzeum megnevezést használjuk, természetesen nem
megtagadva ezzel jelenlegi fenntartónkat, a Nyugat-magyarországi Egyetemet.
2012-ben az egész ház új köntösbe öltözött, ekkor nyitotta meg kapuit két legnagyobb állandó
kiállításunk, a „Hidvégi Béla Vadászati Gyűjtemény” és a „Nemzeti Kincsünk: az Erdő”
interaktív kiállítás. Ebben az évben került kialakításra a „Kéz-Csoda” Kreatív Kézműves
Műhely is.
A kiállításainkat azóta is folyamatosan fejlesztjük, újítjuk, és ennek megfelelően új elemekkel
gazdagítjuk múzeumpedagógiai kínálatunkat is.
Kiadványunk célja, hogy az alábbi programkóstolóval segítsük a pedagógusok munkáját, olyan
együttműködésben bízva, amelyben mindenki megtalálja az érdeklődésének, osztálya,
csoportja sajátosságainak megfelelő tevékenységet.
A programok megvalósítása során is törekszünk a közös munkára; az osztályok, korcsoportok
tananyagát figyelembe véve, a használt tankönyvek tananyagához, valamint a pedagógusok
kéréseihez igazodva szinte minden műveltségi területről építünk be ismeretanyagot az egyes
foglalkozásokba, megkönnyítve az iskolaidőben igénybe vett programok tanmenetbe történő
beillesztését.

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe összeállításunkat.

Kiállításainkhoz kötődő múzeumpedagógiai programok

Állandó kiállításainkhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásainkra már
óvodás kortól várjuk a csoportokat. Ha osztály vagy csoport érkezik hozzánk,
minden esetben pedagógiai tapasztalattal rendelkező szakvezető vezeti körbe a
látogatókat. A kiállítás megtekintése során a kísérő pedagógussal előre
egyeztetett témakör kerül a foglalkozás középpontjába.

A NEMZETI KINCSÜNK: AZ ERDŐ” állandó kiállításunkon erdőt varázsoltunk
a múzeum termeibe. A kétszintes oktatótér több interaktív elem segítségével
mutatja be az erdők ökológiai rendszerét és az erdőgazdálkodás legfontosabb
feladatait. A kiállítás az alábbi témaköröket dolgozza fel, melyek közül a
pedagógusok kérései alapján a tananyaghoz éppen illeszkedőt további játékokkal,
feladatokkal egészítjük ki:
Mesevilág és az erdő
Az erdő szerepe életünkben
A faanyag útja
Az egyes fák víz- és tápanyagforgalma,
széndioxid-oxigén háztartása
Tápláléklánc, az erdő ökológiai hálózata
Erdei dioráma Wass Albert „Az Erdők
Könyvéhez”
Erdő és a víz, őshonos halak (ponty,
kárász, stb.)
Az értékes talaj, talajképződés
Az erdő föld alatti élete
Egy hangyaboly élete

A HIDVÉGI BÉLA VADÁSZATI GYŰJTEMÉNY távoli tájakra kalauzolja a
látogatókat. Az oktató kiállításon a múzeumpedagógiai foglalkozások során
meghökkentő élményekkel találkozhatnak a gyerekek; állatbőröket, elefánt
lábakat simogatunk, ragadozók koponyáival ismerkedünk.
A kiállítás feldolgozása teljes mértékben élményszerűen, rengeteg szenzitív
játékkal történik.

Minden esetben törekszünk arra, hogy a vadászattal és a

falon függő trófeákkal kapcsolatos ösztönös félelmet, negatív érzéseket
feloldjuk, magyarázatot adjunk a felmerülő kérdésekre.
Feldolgozásra kerülő témakörök:
Miért vadászunk?
Mit jelentenek a trófeák?
Vadászat és vadvédelem
Afrika vadjai
Vadkecskék, vadjuhok a világban
Veszélyes vadállatok (Simogattál már krokodilt?)
A világ vadfajai (interaktív digitális bemutató)

Élményszerűsége

miatt

a

kiállítás

megtekintését

bátran

ajánljuk

a

legkisebbeknek is.

ALMA MATER állandó kiállításunk a selmecbányai eredetű
erdész és bányász diákhagyományokat mutatja be. A
különféle egyetemi egyenruhákat, díszkorsókat bemutató
szoba a Sopronban, Miskolcon és Dunaújvárosban ma is élő
diákhagyományokat hozza testközelbe.
A

kiállítást

főként

orientációs célzattal.

középiskolásoknak

ajánljuk,

pálya-

Erdőpedagógiai (erdészeti erdei iskolai) programok

Az

erdei

iskola jellegű

foglalkozásokat

egy

iskolaidőben

vagy

többnapos

óvodás

kortól

gimnáziumi osztályokig valamennyi korcsoportnak
szervezzük. Minden esetben a tanulók életkori
sajátosságainak, aktuális tananyagának figyelembevételével alakítjuk ki és határozzuk meg a
feldolgozandó

témaköröket

az

adott

osztály,

diákcsoport pedagógusaival egyeztetve.
A terepi foglalkozások legkedveltebb helyszínei:
Soproni-hegyvidék (Ciklámen –
Károly-kilátó,

Várhely-kilátó,

tanösvény,
Pedagógus-

forrás, Dalos-hegy)
Szárhalmi-erdő
Vadregényes Hidegvízvölgy
továbbá előzetes megegyezés alapján bármely választott külső helyszín (pl.
Fertő-Hanság Nemzeti Park, környező települések erdős területei)

A foglalkozások témakörei a résztvevő csoportok életkorának, előismereteinek és
kéréseinek alapján folyamatosan változnak, bővülnek. A főbb ajánlott témakörök a
következők:
Mesék az erdőből, az erdő kincsei (Érzelmi kötődés kialakítása az erdőhöz,
tévhitek, félelmek eloszlatása, az erdő mesevilágban betöltött szerepe. óvodások, 1. osztályosok számára)
Az erdő alkotóelemei, állatok, növények (Alapvető ismeretek az erdő, mint
életközösség szereplőiről, csoportosításukról, életmódjukról)
Ember és erdő kapcsolata (Emberi hatások az erdőben. Közjóléti erdők,
parkerdők, védelmi erdők. Közvetlen és közvetett emberi károk az erdő
élővilágában)
Erdő és vad (Az erdő és vad ökológiai kapcsolatrendszere, a vad által okozott
erdőkárok, azok elleni védekezés, vadeltartóképesség)

Az erdő élővilága tavasszal, az erdészek tavaszi munkái (Tavaszi növények
az erdőben. Csírázás, rügyfakadás folyamata. Az erdei facsemeték ültetése,
magvetés az erdőn)
Az őszi erdő élővilága, folyamatai, fakitermelés az erdőn (Az erdő
felkészülése a télre. Téli álmot alvó állatok, költöző madarak. A lombhullás. A
fakitermelés célja, módjai)
Az erdő madárvilága (Énekes és ragadozó madarak, táplálkozási, fészkelési
szokásaik);
Térképismeret,

tájékozódás

a

természetben

(Térképek

fajtái.

Térképolvasás. A térképkészítés eszközei. Tájékozódási módszerek a
természetben)
Víz, vízpart élővilága (Vízi állatok, halak, kétéltűek. A vizek és vízpartok
sajátos életközössége, életmód stratégiák)
Kétéltűek (főbb fajok, jellemzőik, érdekességek, hiedelmek);
Erdőgazdálkodás

és

természetvédelem

(A

természetvédelem

célja,

kialakulása. Erdőgazdálkodás és természetvédelem konfliktusai.)
Az

erdőgazdálkodás

alapvető

folyamatai (az erdőfelújítás, telepítés,

erdőápolás-nevelés és a fakitermelés eszközeinek, céljainak megismertetése)
Vadászat, vadgazdálkodás, vadászati kultúra (A vadgazdálkodás, vadászat
szükségessége.

A

vadgazdálkodás

összetevői.

A

vadászat,

mint

ősi

tevékenység kulturális vonatkozásai)

Mi mindenre nyújt lehetőséget egy erdei iskolai délelőtt?
ismeretszerzés az erdőről „erdőül”
mozgásos játék
szenzitív megismerés (előtérben az
érzékszervek)
irodalmi élmények felelevenítése
népszokások, hiedelmek növényekhez,
állatokhoz

kapcsolódóan

(népi

elnevezések, megfigyelések)
matematikai, fizikai ismeretek (mennyiség, felszín, térfogat, sebesség,
stb.)
vizuális nevelés (színek, árnyalatok, termésképek, erdei „építmények”,
mohamanók, tobozbábok készítése)

Erdőpedagógiai tematikus foglalkozások

A vetítettképes interaktív foglalkozások során az erdő, a vizek, vízpartok
élővilágát, a természet körforgását mutatjuk a választott témakörön keresztül.
Az előadásokon a kötelező tananyagon túl számos érdekes etológiai, mitológiai,
népi megfigyeléseken alapuló ismeretet dolgozunk fel, amelyek nem találhatók
meg az iskolai tankönyvekben.
Az előadásokat a múzeumban és az oktatási intézményekbe kitelepülve is meg
tudjuk valósítani.
Néhány előadáscím a folyamatosan bővülő kínálatunkból:
A

természet

ébredése (tavaszi hónapok elnevezésének eredete, tavaszi

növények, madarak stb.)
Hajnali madáróra (Reggeli időjelző énekesmadaraink: rozsdafarkú, vörösbegy,
erdei pinty, kakukk, tengelic, poszáták.)
Csodálatos rovarvilág (Rovarok felépítése, rovar vagy bogár? Farágó cincérek,
futrinkák, bábrablók.)
Kétéltűek, kétéltűnász, békavonulás, békamentés (szinte az összes hazai
kétéltűfaj bemutatása, hangjaik, különlegességeik)
Madarak világa (Ebben a témakörben a korosztálytól függően a legrészletesebb
kidolgozásban, rendszertani kategóriánként mutatjuk be az ég madarait.)
Ragadozó

madaraink (Turul legenda, sasok, ölyvek, sólymok, solymászat,

ragadozómadárvédelem.)
Harkályok

(Erdeink,

gyümölcsöseink

harkályai;

a

fekete

harkálytól

a

fakopáncsokon át a zöld küllőig)
Énekesmadarak környezetünkben (Miért és hogyan énekelnek a madarak?
Gyakoribb énekesmadaraink: rigók, poszáták, cinkék)
Gázlómadaraink (Mi az a vakvarjúcska? Hogyan búg a bölömbika? Kócsagok,
gémek)
Vízi madarak (Bukó és úszórécék, vadlibák, lilikek, halászat kárókatonával)
Parti madarak (Szélkiáltó madár, partfutók, lilék, gulipán)
Madárvonulás (Költöző és állandó madaraink, Merre vonulnak a madarak?
Veszélyek az út során)
Erdei

emlősök (Nyest-nyuszt, róka, toporgyán, őz és szarvas, valamint

családtagjaik, Veszélyes-e a vaddisznó?)

Néphagyományőrző kézműves délelőttök, jeles napok

A néphagyományőrző kézműves délelőttök középpontjában
mindig

valamilyen

(termény

régi

betakarítás,

munkafolyamat,
szüret,

szövés),

tevékenység
vagy

ünnep

(karácsony, húsvét), illetve ehhez szorosan kapcsolható
kézműves tevékenység áll.

Az egész délelőttös foglalkozás felépítése általában a következő:
Tízórai készítés (az évkörhöz kapcsolódóan: perec, kalács, farsangi fánk,
vagy pogácsa) – igény szerint
Beszélgetés a jeles napról, az adott időszakról a régi emberek életében
Néphagyományok felelevenítése (népszokások, népi játékok)
Kapcsolódó mese, hiedelmek, szólások, közmondások
Kézműves tevékenység (választott témakörtől függően 1-2 hazavihető
munkadarab készül)
Mozgásos és ügyességi játékok a témához kapcsolódóan (játék kukoricával,
hímes tojással, stb.)

Ötletadó a korábbi évek néphagyományőrző délelőttjeiből:

Őszi ünnepkör:
Kukoricázzunk!
(őszi, téli munkák, jeles napok ősszel, kukoricafosztás és morzsolás, játék
a kukorica valamennyi „alkatrészével”, csuhébáb készítés)
Szüret
(őszi munka, betakarítás, csőszök és pásztorok, must- és gyümölcssaláta
készítés, játék őszi terményekkel, kézművesség az ősz kincseiből)
Szövés – fonás
(őszi-téli munkák a régiek életében, tájegységek, viseletek, hogyan készült
a fonal, a szövés különféle technikái – körmöcske, szalagszövő,
karmantyúbaba, szövőkeret kipróbálása)

Téli ünnepkör:
Karácsonyvárás
(az adventi időszak jeles napjai, népszokásai, ünnepvárás dalokkal, mesével,
ünnepi játékok, karácsonyi kézművesség – csuhéangyalok, képeslapok,
mécsestartó előzetes megbeszélés alapján)
Farsangoló
(a karácsonyi ünnepkör zárása, téltemetés, a farsangi időszak hagyományai,
álarcok és maszkok készítése vagy kiszebáb öltöztetése, télűző zajkeltő
játékok hangszerekkel)

Tavaszi ünnepkör:
Húsvétváró
(tavaszi jeles napok, népszokások, húsvéti kalendárium, tojásfestés –
berzselés és viaszolás, népi játékok, ügyességi játékok hímes tojással)
A fentieken kívül bármelyik kézműves tevékenység megvalósítható egész délelőttös formában
is, az évkör megfelelő időszakának hagyományaival, meséivel, népi megfigyeléseivel
kiegészítve.

Kézművesség természetes anyagokból
Karácsonyi ünnepkör:
Csuhéangyalka
Karácsonyfadíszek
természetes alapanyagokból
Képeslap készítés
(fonalgrafika, ragasztás,
nyomdázás)

Gyertyamártás, gyertyaöntés

Húsvétvárás:
o tojásfestés (berzselés és
viaszolás)

o tojástartó készítés

Az év bármelyik időszakában:
• csuhéfigurák
• termésképek, tobozmanók
•

szövés gyapjúszálakból
(körmöcske, karmantyúbaba,
szalagszövő és szövőkeret
használata)

• rongybabák és textilbábok
• képeslapok és könyvjelzők
hagyományos magasnyomású
technikával
• papírmerítés
• nemezelés
• textilfestés növényi
lenyomattal
• textilfestés batikolással

Az

eddigieken

túl

szívesen

veszünk

minden

megkeresést és ötletet, és ha úgy érezzük, hogy
tényleg

a

tarsolyunkban

van,

szívesen

megszervezzük, lebonyolítjuk. Volt már ilyen! ☺
Foglalkozásainkra

minden

esetben

előzetes

egyeztetés, időpont megbeszélése után tudjuk fogadni a csoportokat.
Az erdei iskolai programok estében nagy segítség, ha már az elején esőnapról,
vagy esőprogramról is tudunk egyeztetni.
A kézműves foglalkozások kapcsán még fontosabb, hogy időben tudjuk, hogy
hány csoportra számíthatunk (alapanyagok beszerzése – kukorica, szőlő, tojás;
népszerű, sok csoport által kedvelt időpontok – karácsony, húsvét).
Az egyes tevékenységformák árai csoportra és tevékenységre szabottak,
függnek a foglalkozás fajtájától, helyszínétől, időtartamától, kézművesség
esetében a felhasznált alapanyagtól.
Tájékoztató jellegű áraink:
Múzeumpedagógiai foglalkozás

500 Ft/diák

(egy választott kiállítás, kb. 50-60 perc)

Múzeumpedagógiai foglalkozás

700 Ft/diák

(két kiállítás, kb. 80-100 perc)

Múzeumpedagógiai foglalkozás kézművességgel
kiegészítve
(egy kiállítás és egy kézműves foglalkozás,

kb. 800 – 1100 Ft/diák
(előzetes egyeztetés alapján, a felhasznált
alapanyagok függvényében)

kb. 120 perc)

Erdőpedagógiai foglalkozás - erdei óvoda,
erdei iskola

500 Ft/diák
minimális programdíj: 12 000 Ft

(egész délelőttös program, 3– 4 óra)

Néphagyományőrző kézműves délelőttök
(egész délelőttös program, 3– 4 óra)

700 – 1000 Ft/diák
(előzetes egyeztetés alapján, a felhasznált
alapanyagok függvényében)

minimális programdíj: 12 000 Ft
Kézművesség
(tevékenységtől függően 50-80 perc)

450 – 600 Ft/diák
(előzetes egyeztetés alapján, a felhasznált
alapanyagok függvényében)

Ami az eddigiekből kimaradt…

Szakmai megvalósítás
Szakmai megvalósítóként szívesen részt veszünk európai uniós és egyéb pályázatok
kézműves

valamint

erdő-

és

múzeumpedagógiai

témájú

programjainak

megvalósításában.

Pedagógus továbbképzés, csapatépítés
Minden évben több alkalommal tartunk „Környezetünk:
az erdő” témájú továbbképzéseket, illetve csapatépítő
programokat erdei környezetben.

Gyereknap, projektnap
Folyamatosan bővítjük saját kivitelezésű, népi játékok ötletein
alapuló udvari játékgyűjteményünket.

„Ott alvós” erdei iskola, nyári táborok
Évről-évre az ország különböző pontjain táboroztunk már, így
számos kipróbált, bejáratott szálláshellyel van élő kapcsolatunk.
Több

alkalommal

szerveztünk

nyári

táborainkon

túl

osztálykirándulás kereti között 2-4 napos erdő- és természetismereti programokat is.

Elérhetőségeink:
Sopron, Templom u. 4.
99/338-870

Dr. Varga Tamás
erdő- és múzeumpedagógiai foglalkozások

@ erdmuz@gmail.com
www.erdmuz.emk.nyme.hu
Esterházy-palota Erdészeti Múzeum

Kulbert Zsófia (Zsofka)
múzeumpedagógiai foglalkozások,
kézművesség, néphagyományok

