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Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! 

 
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum a 2022/2023-as tanévben múzeumi foglalkozásokat ajánl 

általános iskolák alsó tagozatos diákjainak a tananyaghoz kapcsolódó iskolán kívüli 

programként. Négy épületünk várja Önöket tárlatvezetésekkel, múzeumi órákkal, a kiállítási 

anyagokhoz kapcsolódó, fejlesztő jellegű kézműves és játékos foglalkozásokkal.  

 

 

Babits Mihály Emlékház 

 
Fedezd fel Babits szülőházát! – Kiscsoportos, önálló megismerésen alapuló múzeumi óra 
A régi kert – Babits Mihály gyermekkorát és a szülőház kertjét idéző, verseken alapuló játékos 

foglalkozás 

Mit játszott Babits Misi? – Babits Mihály gyermekkorát idéző visszaemlékezésen, regényjeleneten 

alapuló játékos foglalkozás 

Mi a mozdulat? – Dienes Valéria életét, munkásságát megidéző interaktív múzeumi óra 

Katicás mese – Dienes Valéria életét megidéző mesés, játékos óra  

 

(Az órák igényelhetők kézműves foglalkozásokkal is!) 

 

Irodalom Háza - Mészöly Miklós Emlékház 

 
Az állatok beszélgetése – Mészöly Miklós meséjén alapuló játékos foglalkozás 

Miért nem tudnak beszélni a halak? – Mészöly Miklós meséjén alapuló játékos foglalkozás 

A hegy meg az árnyéka – Mészöly Miklós meséjén alapuló játékos foglalkozás 

 

(Az órák igényelhetők kézműves foglalkozásokkal is!) 

 

Vármegyeházi Kiállítások  

 
A Gemenc csodálatos élővilága – Az állandó kiállításhoz kapcsolódó játékos múzeumi óra 
Puszták és falvak – Ismerkedés a parasztok, pásztorok, csőszök életével 
Nagyotmondó Háry János – Garay János a reformkor költője, nagyotmondó verseny  
Zene, zene, zene – Liszt Ferenc Szekszárdon 

Földbe rejtett kincsek – Régészeti leletek és a régészeti kiállítás megtekintése  

Szövés régen és ma – Népmese, játékos ismerkedés a szövés eszközeivel, szőttesmintákkal 

Mattioni Eszter világa – Az állandó kiállításhoz kapcsolódó múzeumi óra és mozaikkészítés 

 

Varródoboz 

Minden hónap első szerdáján 10–16 óráig felelevenítjük nagyanyáink kedvenc időtöltését, a 

kézimunkázást. Iskolai csoportok számára a foglalkozás más időpontban is igénybe vehető (előzetes 

egyeztetés alapján). 

  

Megértési nehézséggel élők számára: Népcsoportok Tolna-megyében – Kézműves foglalkozással 

egybekötött játékos ismerkedés Tolna megye népcsoportjainak hagyományaival, tárgyi kultúrájával 
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(Sárköziek – varrás, Németek – bútorminta festése, Bukovinai székelyek – szövés, 

Cigányok/Romák – agyagozás/madzagszövés). 

 

Wosinsky Mór Megyei Múzeum főépülete 

 
A Sárköz története és néprajza – Ismerkedés a Sárköz történetével, néphagyományaival, 

népzenéjével 

Az 1848/49-es szabadságharc és forradalom – A forradalom Tolna megyéhez kapcsolódó 

alakjaival való ismerkedés sok zenével, kézműves foglalkozással 

Szekszárd a 19. és a 20. század fordulóján – A „Megelevenedett képek” című kiállításban sétálva 

ismerkedés a századfordulós Szekszárddal  

A közmondások világa – Baranyai Decsi János első magyar közmondás-gyűjteménye 

A honfoglaló magyarság – A múzeum kiállítására épülő óra kézműves foglalkozással 

Tolna megyéhez köthető zenei emlékek – Liszt Ferenc VIII. magyar rapszódiájának zenei témái, 

Bartók Béla Tolna megyei gyűjtései, a Sárköz és a bukovinai székelyek népzenéje 

Szőlő és bor – Ismerkedés a szekszárdi szőlő- és borkultúrával a „Megelevenedett képek” című 

kiállítás tanyaszobájának és présházbelsőjének megtekintésével 

 

Német nyelvű foglalkozássorozat: 

Jahreszeiten – Évszakok 

Winter. Tél – Hogyan fűtöttek régen? 

Frühling. Tavasz – Mattioni Eszter Tavasz című festménye 

Sommer. Nyár – Élet a Gemenci erdőben 

Herbst. Ősz – Szüret és betakarítás  

 

Reméljük, ajánlatunkkal segíteni tudjuk az iskolai oktató-nevelő munkát, s egyben hozzájárulunk a 

gyermekek múzeumhoz fűződő pozitív kapcsolatának kialakításához. 

 

A szekszárdi, bejelentkezett iskolás csoportok számára a látogatás és a múzeumi órák 

INGYENESEK. 

 

Várjuk Önöket szeretettel! 

 

Babits Mihály Emlékház 

Irodalom Háza – Mészöly Miklós Emlékház  

0674/410-783  

Rubányi Anita múzeumpedagógus 

 

Wosinsky Mór Megyei Múzeum Vármegyeházi Kiállítások 

0674/411-547, 0670/491-1201 

Binder Borbála múzeumpedagógus 

 

Wosinsky Mór Megyei Múzeum főépülete 

0674/316-222, 21-es mellék 

Kovács József múzeumpedagógus 

 

                                                                      Üdvözlettel: 

 

Szekszárd, 2022. szeptember 8. 

 

                                                                                                           Ódor János Gábor 

                                                                                                                    igazgató 


