
 

 

ÁSVÁNYOK HÁZA MAGÁNGYŰJTEMÉNY 

Múzeumpedagógiai Foglalkozások 

 

1. BEVEZETÉS AZ ÁSVÁNYOK VILÁGÁBA 
 

Múzeumpedagógiai foglalkozás típusa: 

Tematikus foglalkozás – 90 perc 
 

Célcsoportja: 

A foglalkozást elsősorban nagycsoportos óvodásoknak és 1. osztályos diákoknak ajánljuk, de 

előzetes egyeztetés szerint a tematika a csoport/pedagógus igényei szerint alakítható.  

 

A tematika sarokpontja: 

A tanulás, ismeretterjesztés belső motivációjának megalapozása a szerzett élmények alapján.  

A nyitottság, az érdeklődés, a fogékonyság és egyéb kapcsolódó készségek fejlesztése a 

kreativitás segítségével. A kézműves foglalkozások során fejlődnek a finommotorikus 

képességek. A kulturális életben való részvétel révén gazdagodik a résztvevők önismerete.  

 

Foglalkozások: 

1. Bemutatkozunk: 

A múzeumpedagógiai foglalkozás vezetője bemutatja az Ásványok Házát, ismerteti a 

gyűjtemény létrehozásának legfontosabb mérföldköveit. 

 

2. Ismerkedés az ásványokkal:  

Az ásványkiállítás kötetlen megtekintése. A szabadon kiállított közel 100 darab ásvány 

megérinthető, megtapintható. A gyerekeknek saját kézi nagyítót kapnak, mellyel 

megvizsgálhatják a kihelyezett ásványokat.  

 

3. Bányászati emlékek 

Ismerkedés a bányászok életével, bányászati emlékek és használati tárgyak megismerése 

 

4. Kézműves foglalkozás: 

Ásványos színezők, ásványgyűjtő dobozka készítése, ásványos makettek készítése 
 

A foglalkozás díja: 

Múzeumi belépőjegy + 700 Ft /fő (csoportonként 2 fő pedagógus/kísérő részvétele ingyenes!) 

  



 

2. ÁSVÁNYOK VILÁGA  
 

Múzeumpedagógiai foglalkozás típusa: 

Tematikus foglalkozás – 90 -120 perc 

Célcsoportja: 

Az Ásványok Világa tematikus foglalkozást differenciáltan állítottuk össze, hogy több 

korosztály számára is megfelelő ismeretanyagot tudjunk biztosítani: 

A) 2-4. osztály 

B) 5-8. osztály  

A tematika előzetes egyeztetés alapján a csoport/pedagógus igényei szerint alakítható.  

A tematika sarokpontja: 

A tanulás, ismeretterjesztés belső motivációjának megalapozása a szerzett élmények alapján.  

A nyitottság, az érdeklődés, a fogékonyság fejlesztése a kreativitás és a csoportmunka 

segítségével, illetve az ehhez kapcsolódó készségek fejlesztése.  

A kulturális életben való részvétel révén gazdagodik a résztvevők önismerete.  

Fogalmakat, gondolatokat és véleményeket fejezhetnek ki a résztvevők, ezáltal fejlődik a 

szövegalkotási készség. A kiállítás információinak megismerésével fejlődik a szövegértés, az 

ásványok megtekintésével és megérintésével fejlődik a megfigyelő készség.  

Kapcsolódó tantárgyak: természetismeret, környezetismeret, földrajz 

 

Foglalkozások: 

1. Bemutatkozunk: 

A múzeumpedagógiai foglalkozás vezetője bemutatja az Ásványok Házát, ismerteti a 

gyűjtemény létrehozásának legfontosabb mérföldköveit. 

 

2. Ásvány-kvíz: 

A foglalkozás résztvevői kisebb csoportokban az ásványkiállítást bejárva és megismerve 

kitöltik a korosztálynak megfelelő feladatlapot/kvízjátékot. A legjobban teljesítő csoport 

ajándékot kap.  

 

3. Játékos feladatok:  

A foglalkozás résztvevői kisebb csoportokban, ásványokhoz kapcsolódó játékos 

feladatokban vehetnek részt: keresztrejtvény, képkirakó, kártyajáték,  

 

4. Ásványhatározás: 

A múzeumpedagógiai foglalkozás vezetője interaktív foglalkozás keretében ismerteti az 

ásványhatározás lépéseit.  
 

A foglalkozás díja: 

Múzeumi belépőjegy + 700 Ft /fő (csoportonként 2 fő pedagógus/kísérő részvétele ingyenes!) 



 

 

3. ÁSVÁNYOK VILÁGA + 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozás típusa: 

Múzeumi nap (előre egyeztetett időtartamban) 

 

Foglalkozások: 

Az Ásványok Világa tematikus foglalkozás erdei túrával vagy ásványgyűjtő túrával 

kiegészített programja. A csoport többféle nehézségű és hosszúságú túraútvonal közül 

választhat.  

 

A foglalkozás díja: 

Múzeumi belépőjegy + 1000 Ft /fő (csoportonként 2 fő pedagógus/kísérő részvétele 

ingyenes!) 

 

 

Egyeztetés: 

Markó Anita, kulturális szervező 

Nagy Mária, kommunikációs munkatárs 

Telefon: +36 70/930 3869 

Email: matracsillaga@gmail.com 

www.matracsillaga.hu 
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