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A múzeumnAk Az A felAdAtA, hogy A kérdezést természetes 
és leküzdhetetlen szokásunkká tegye. – Örkény után… 

Czékmány Anna (czekmanya@pim.hu)  /  kádár Anna (kadara@pim.hu)  /   
kodolányi Judit (kodolanyij@pim.hu)  /  sóki diána (sokid@pim.hu) 

Fontosnak tartjuk a felfedezés, a kérdezés gesztusát, a rácsodálkozás képességét,  
az összefüggések megértésének örömét, a vélemények, gondolkodásmódok sokszínű- 
ségének játékos megtapasztalását.  

A múzeum számunkra a folyamatos tanulás és kísérletezés terepe. Komplex médium,  
mely új és új perspektívákat kínál, hogy másképp olvashassunk szövegeket, tereket, 
alkotói életutakat, személyiségeket, múzeumot és irodalmat.

Telefonszám: +3630 312-7149, e-mail cím: muzeumped@pim.hu

mi A 
Célunk?
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ÍzelÍtő 
múzeumpedAgógiAi 
portfóliónkból



Alsó tAgozAtosoknAk

Kaland és játék a Petőfi-tárlatban
avagy hogyan forgassunk fel egy kiállítást

MIÉRT HOGY LÁTHATATLANOK…
Miért hogy láthatatlanok
Az ördögök s az angyalok?
Ismerni szeretném őket
Avégett,
Hogy tudja, amit nem tudok:
Mi van ebben és mi van abban?
S az ember melyikhez hasonlít jobban?

(Petőfi Sándor, Szalkszentmárton,  
1846. március 10. előtt)

Vajon mi izgalmas lehet egy óvodásnak, kisiskolásnak, vagy úgy egyáltalán egy  
gyermeknek egy múzeumban, ahol – gondolhatnánk – sem hangoskodni, sem  
iceregni-mocorogni, sem kérdezni, sem a műtárgyakhoz nyúlni nem szabad? Nos,  
Petőfi Sándor, az egyik legszerethetőbb, de mi tagadás kissé „rendbontó”, költőnk 
tárlatában most megtapasztaljuk, hogy egy múzeumban is (majdnem) mindent lehet,  
de leginkább felfedezni, játszani és tapasztalni olykor angyali nyugalommal, olykor  
a szabályokra fittyet hányó vagánysággal!

János vitéz különkiadás
Hogy néznek ki az óriások, a francia király, no és a megbűvölő, szelídlelkű Iluska,  
hogy a gonosz mostohát már ne is emlegessük?
Hallgasd meg, hogyan lett Kukorica Jancsiból János vitéz, képzeld el a történet  
szereplőit és készíts saját nyomda mesét!
A foglalkozás során a diákok meghallgatják a János vitéz rövid történetét, majd  
saját fantáziájukra hagyatkozva megteremtik annak izgalmas figuráit és ki tudja,  
lehet hogy még Petőfi költeményét is újramesélik... 

még több móka a kisebbeknek

nem 
lehet 
elég 
korán 
kezdeni…

készÍtsünk 
mese-
nyomdát!
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https://pim.hu/hu/tanulas/iskolaknak/also-tagozatosok


felső tAgozAtosoknAk

Miről mesélhet egy körbetekeredő kígyót formázó aranygyűrű? Mi lehet a megfejtése 
egy ingaóra titokzatos feliratának? Milyen gondolatok és tervek nyomára bukkanunk  
egy összegyűrt gyújtóson? Milyen történeteket rejthet egy elhagyatott, csonka torony?

Célunk, hogy a kiállításra látogató csoportokkal közösen megtapasztaljuk a történet- 
alkotás és történetmondás örömét. A játékos foglalkozás során a résztvevők Arany 
János mesélő tárgyait, életének eseményeit és műveit felhasználva saját karaktereket 
alkotnak, melyből a foglalkozás végére egy saját történet kerekedik ki.

Petőfi Sándor kilép a tankönyv, néha kissé szűkös, keretei  
közül és felfedezteti, a csapatokban játszó diákokkal, miért  
nem hasonlítanak arcképei egymásra, milyen ruhákat hordott, 
hogy vonzza az emberek tekintetét, és milyen kommentárokkal / 
történetekkel egészítené ki a róla szóló tankönyv-fejezeteket.
A diákok egy nagyon is valóságos, szerethető költőt ismernek 
meg, akivel, talán maguk is megdöbbennek majd, milyen sok 
közös vonásuk van.

még több kihívás és játék felső tagozatosoknak

ArAny 
János
Világ-
teremtő
tárgyAi

petőfi 
más-
képp!
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https://pim.hu/hu/tanulas/iskolaknak/felso-tagozatosok


középiskolásoknAk

Mit posztolhatott volna a facebookon Petőfi, mikor kollégiumi szobájába zárták egy 
kevéssé sikeres szökési kísérletet követően? Hogyan levelezett volna Szendrey Júlia  
a költővel, jegyességük idején, ha messengeren válthattak volna üzeneteket? S mit írt 
volna a lánglelkű költő, ha olvashatta volna Lackfi János Apám kakasa című művét?
Talán nincs is olyan távol a szenvedélyes Petőfi és végtelenül sokszínű életműve  
a ma középiskolásaitól…
A foglalkozás során a diákok csapatokban, humorérzékükre és kreativitásukra  
támaszkodva, személyesebb viszonyt alakíthatnak ki a „kötelező tananyag” Petőfivel  
és művészetével, s közben megismerik a múzeum állandó tárlatát is.

„Egy fényképen láttam meg az arcát, és megszerettem” - meséli Boncza Berta  
Adyról írott visszaemlékezésében. De vajon hogyan találkozott a leányintézeti  
16 éves lány és a zaklatott életű költő élete? Hogyan születik a rajongás? Lehet-e feltétel 
nélkül szeretni valakit, akit csak egyetlen fényképről ismerünk? Milyen hosszú út vezet  
egy levéltől a házasságig?

Az Ady Emlékmúzeumban folyó interaktív óra során a résztvevők felelevenítik  
Ady és Csinszka megismerkedésének történetét, valamint fényképek, levelek,  
visszaemlékezések elemzésével kerülnek közelebb e két nem mindennapi egyéniség 
megismeréséhez. Ady és Csinszka utolsó közös otthonában és tárgyai között bepillant-
hatnak a 20. század eleji magyar művészvilág egy szegletébe is.

még több múzeumi izgalom kamaszoknak

„gondolod,
 hogy
 szÍVig-
 láttál”

petőfi
2.0
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https://pim.hu/hu/tanulas/iskolaknak/kozepiskolasok


kihÍVássAl élő tAnulóknAk

avagy mindenki szuperhős
Neked milyen szuper képességeid vannak? Olyan elbűvölően tudsz énekelni, hogy 
bármilyen vaspánt leppatan megtört emberi szívekről? Vagy olyan gyorsan úszol, mint 
egy hal? Esetleg cseles és okos vagy, mint egy macska? Vagy Te magad vagy az összes 
szuperhős egyszemélyben, s kaméleonként tudod változtatni alakodat? Akármilyen 
képesség is szunnyadjon benned, együtt felszínre hozzuk, s elkészítjük szuperhős 
maszkodat és pajzsodat.

Egy különleges kastély meséjébe lépve, a bánatos palota elveszett színeit és zenéjét 
teremthetik újra a gyerekek. 

Ízelítő a meséből…
„Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kastély. Pompázatos, gyönyörű építmény volt, 
igazán egyedi, egy egyéniség. Falait élénk színű, vidám rajzok borították, hogy mit 
ábrázoltak, az titok volt, csak maga a kastély tudta, de néha még ő sem egészen ponto-
san. Négy varázslatos tornya minden nap édes muzsikával kívánt jóéjt mindenkinek, aki 
gyönyörködött zenéjében. De nehogy azt gondoljátok a négy torony ugyanazt a zenét 
csalogatta elő téglái közül! Mindegyik más volt: az egyikük dala emberi tapshoz, a 
másiké doboláshoz, a harmadiké csengettyűszóhoz, míg a negyediké morajló termések 
pergő hangjához hasonlított. Messze földről csodájára jártak volna az összes többi 
kastélyok a színeknek és hangoknak, amelyet csak a mi kastélyunk ismert, de mégsem 
tették. Ha egy-egy vándorló kacsalábon forgó palota véletlenül összefutott kastélyunk-
kal, és szóba elegyedett vele, csak nézett furcsán, és halkan – mintegy magának – any-
nyit suttogott: hm, színek ide – zene oda, ez a palota valahogy furcsa. Volt egy gyanúja, 
hogy a többieknek igaza van, és biztosan tudta, hogy a többiek tévednek. »A többiek 
tényleg mások. De nem látják-e a színeimet, nem hallják-e a zenémet? Miért ne lehetne 
mindenkinek olyan színe és muzsikája, amilyen ő maga!« – morfondírozott…”

pepita portfólió

A
kAs-
tély

hol 
VAn
A hősöm?
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https://pim.hu/hu/tanulas/iskolaknak/specialis-nevelesi-igenyu-tanulok
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teljes múzeumpedagógiai kínálatunk (3-18 éves kor között):
https://pim.hu/hu/tanulas/iskolaknak/tarlatevezetesek-foglalkozasok

portfóliónkat folyamatosan alakítjuk az önök észrevételeit 
(is) felhasználva, így megköszönnénk, ha visszajelzésével 
segítené munkánkat: 
https://pim.hu/hu/tanulas/iskolaknak/foglalkozas-ertekeles

új és számunkra is izgalmas lehetőség, hogy letölthető 
tananyagaink segítségével előkészítheti és értelmezheti is 
a múzeumpedagógiai foglalkozást. Várjuk visszajelzését! 
https://pim.hu/hu/tanulas/iskolaknak/letoltheto-anyagok



„nöVünk együtt”

Arany János unokája, Piroska tekintetén keresztül fedezte fel, közös játékaikban 
tapasztalta meg a rácsodálkozás, az újra megismerés bizsergető izgalmát, azt a különös 
csodát, mely a sokszor látott hétköznapi jelenségekhez tapadó érdektelenséget figye-
lemmé, odafordulássá, kérdezéssé szelídíti.

Mi is szeretnénk együtt nőni, hogy akik értelmi fogyatékossággal vagy anélkül élnek 
rácsodálkozhassanak egymásra, s a távolságtartó idegenség helyét, a még nem ismert 
felfedezésének vágya váltsa.

Az integrált családi napokra várunk minden gyermeket, aki még nem múlt el 12 éves,  
s önfeledt játékkal szeretné csillapítani kíváncsiságát és felfedezni a világ sokszínűségét. 
S a szülőkről sem feledkezünk el, ha kedvük tartja velünk bolyonghatnak a mesék 
és kreatív foglalatosságok birodalmában, avagy felfedezhetik a múzeum állandó és 
időszakos tárlatait.

Várjuk következő integrált családi napunkon!

integrált 
CsAládi
nAp
12 éVes
korig

8

https://pim.hu/hu/tanulas/elethosszig-tarto-tanulas/csaladi-nap


pedAgógusoknAk

A múzeum rendezvényei iránt érdeklődő 
pedagógus kollégáinknak 2019 tavaszától 
rendszeres programokat ajánlunk. Az öt 
alkalomból álló sorozat célja, hogy együtt-
gondolkodásra invitáljon, megismertesse  
a tanárokkal múzeumpedagógiai tevékeny-
ségünket, mélyebb betekintést engedjen 
kiállításaink koncepciójába és pedagógiai 
hasznosíthatóságába.

Várjuk következő szakmai  
rendezvényünkön!
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rendszeres
prog-
rAmok

pedAgó-
gusoknAk

https://pim.hu/hu/tanulas/elethosszig-tarto-tanulas/pedagogusoknak
https://pim.hu/hu/tanulas/elethosszig-tarto-tanulas/pedagogusoknak


klAsszikusok kAmAszszemmel

Ha Te is meg szeretnéd tudni, mitől lehet érdekes egy költő, vagy van véleményed róla, 
vagy éppen egyáltalán nem érdekel se a költő, se az irodalom, itt a helyed! Nincs tabu 
kérdés!

„Hogy miért érdekes Arany? Miért nem az? Csak olvasni kell, egy picit túlnézni A walesi 
bárdok – Toldi – Őszikékhármason és simán rá lehet jönni. Vagy eljönni a tárlatra. Vagy 
a vezetésre. Szerintem akkor is rá lehet jönni talán.” Kisházy Eszter (18)

„Miért foglalkozol ennyit Petőfivel? Hallom állandóan a kérdést és keresem a választ. 
Keresem, kutatom, de lehet, hogy én sem tudom megmondani. Talán jó más életén 
keresztül is megvizsgálni önnön hibáimat és azok lehetséges következményeit. Minél 
többet beszélgetek emberekkel Petőfiről, rá kell jönnöm, hogy mindannyiunknak van 
egy Petőfije…” Nagy Anna (16)

Várunk a következő vezetésünkön!

közép-
iskolások 
rendhAgyó
Vezetései
A pim
tárlAtAibAn
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https://pim.hu/hu/tanulas/iskolaknak/iskolai-kozossegi-szolgalat


18+

„…mert én, amikor olvasok, tulajdonképpen nem is olvasok, én felcsippentek egy-egy 
szép mondatot, és szopogatom, mint a cukorkát, mint egy kupica likőrt, addig kortyol-
gatom, amíg a gondolat szét nem árad bennem, mint az alkohol, s addig szívódik fel 
bensőmben, míg már nem csak az agyamban és a szívemben van jelen, hanem ott 
zakatol összes ereimben a véredények gyökeréig.” 
(Bohumil Hrabal, Túlságosan zajos magány)

 

Lépjük át saját határainkat, kísérletezzünk a szöveges világgal! Erre hívunk minden 
tizennyolcadik életévét betöltött személyt, aki teljes felelőssége tudatában mer arra 
vállalkozni, hogy párbeszédbe lépjen irodalmi csavargókkal, akár magasabb eszme, 
vagy alkohol tartalmú szövegeket fogyasszon, vagy épp úgy járja az utcákat, hogy ne 
rettenjen vissza annak irodalmi feltárásától.  

még több 18+ kaland!

lépJük át
sAJát
hAtárAinkAt!
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https://pim.hu/hu/tanulas/iskolaknak/felsooktatas/tarlatvezetesekfoglalkozasok


integrált Városi séták

Gondoltunk egyet és belevágtunk, Balázs Péter az Önállóan lakni – közösségben élni 
aktivistája és Czékmány Anna, a PIM múzeumpedagógusa együtt vezetik 2019 integrált 
városi barangolásait.

Fedezzük fel együtt, fogyatékossággal és anélkül élők, Budapest rejtett értékeit,  
soha nem gondolt titkait, izgalmas, szeszélyes természetét, hallgassuk meg a metropolis 
lebilincselő, fanyar humorú meséit, költőinek felejthetetlen sorait, s közben ismerjük 
meg egymást is, akik együtt élünk a fővárosban és éppoly színesen sokfélék vagyunk, 
mint Budapest maga.

Nézzünk új szemmel Budapestre!

Várunk a következő városi barangolásunkon!

bele-
Vágtunk
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https://pim.hu/hu/tanulas/elethosszig-tarto-tanulas/integraltsetak


Art
&
sCienCe

petőfi irodAlmi múzeum – bölCs kAViCs Art & sCienCe 
WorkshopsorozAt

A Petőfi Irodalmi Múzeum 2018 tavaszán indította Bölcs Kavics Űrbázis Art & Science 
sorozatát, mely során 8-12 éves gyerekeknek hirdetett természeti jelenségekről szóló 
foglalkozásokat a Bölcs Kavics csoport szakembereinek bevonásával, Tillmann Hanna 
képzőművésszel, Fatér Anna iparművésszel és Vargha Noémi fizikussal. A projektben a 
PIM részéről aktív szerepet vállal Kádár Anna, múzeumpedagógus, aki múzeumi munká-
ján kívül a csoport tagja is.

A Bölcs Kavics műhely egyik alapvető célja feloldani az oktatási rendszerünk szerke- 
zetéből adódó reál-humán beskatulyázást. Módszereik alapvető eleme, hogy szokatlan 
képzettársítások mentén és kultúrtörténeti hátterüket is bemutatva világítanak rá 
természettudományos összefüggésekre foglalkozásaikon fontos szerepet kapnak a 
kreatív alkotó feladatok. 
A PIM és a Bölcs Kavics együttműködése interdiszciplináris kísérlet. Alapvetően termé-
szeti jelenségek bemutatására jött létre, de ugyanennyire fontos az is, hogy ezeket több 
tudományos diszciplína szempontjából közelítse meg.

Várunk a következő foglalkozáson!
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https://pim.hu/hu/tanulas/elethosszig-tarto-tanulas/tudomanykozi

