
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEDVES MÚZEUMLÁTOGATÓK, 
PEDAGÓGUSOK, SZÜLŐK ÉS GYEREKEK! 

 

 A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény az idei tanévben is szeretettel vár minden 
kultúrára szomjas, érdeklődő pedagógust, szülőt és gyereket. Változatos tárlataink, 
sokrétű tárgyi anyagunk mellett igyekszünk a múzeumot igazi közösségi térré, az 
ismeret- és élményszerzés nyitott színterévé tenni. Számunkra a múlt értékeinek 
megőrzése, a kortárs kultúra ápolása és az élethosszig tartó tanulás egyformán fontos. 
 Ennek szellemében állítottuk össze múzeumpedagógiai kínálatunkat, melyet az 
óvodásoktól a középiskolásokig minden gyerkőcnek ajánlunk. A foglalkozásokat az 
egyes korcsoportok igényeit szem előtt tartva, a játszva tanulás, az élményközpontú 
ismeretátadás jegyében, kompeteciafejlesztő jelleggel állítottuk össze.  
 Tekintse meg kínálatunkat, válassza ki a kívánt foglalkozást és találkozzunk a 
Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület által működtetett 
   Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményben! 

 
 
 

 
               www.dombovarosvedo.hu 
               www.facebook.com/dombovarosvedo.hu 



ÓVODÁSOKNAK, KISIKOLÁSOKNAK SZÓLÓ FOGLALKOZÁSAINK: 
 

• Ismerkedés a múzeummal 
 

A gyerekek megismerhetik a múzeum épületének történetét, más 
múzeumokat, a múzeumok feladatait,  ki, mit gyűjt stb. A múzeumi óra 
első felében Ppt-s vetítés, majd ismerkedés a tárgyakkal játékos 
formában.  
 

• Élet a jégkorszakban 
 

Az óra a jégkorszak emberének, állatainak életét mutatja be. Vetítés 
majd beszélgetés, azt követően a gyerekek kutathatnak a régészeti 
„turkáló ládákban.” 
 

• Mi van a ládikóban? 
 

Benedek Elek meséjének játékos-kereső feldolgozása az óvodapeda-
gógusok, pedagógusok közreműködésével. A mese a múzeum több 
helyiségében játszódik, a gyerekek eljátsszák a mese cselekményét, a 
végén közösen megbeszéljük a mese tanulságait. 

 
FELSŐ TAGOZATOSOKNAK, KÖZÉPISKOLÁSOKNAK SZÓLÓ FOGLALKOZÁSAINK:  
 

• Ismerkedés a múzeummal 
 

A tanulók megismerhetik a múzeum épületének történetét, más 
múzeumokat, a múzeumok feladatait,  tevékenységi körét stb. A 
múzeumi óra első felében Ppt-s vetítés, majd „egy tárgy megfigyelése” - 
ismerkedés a tárgyakkal csoportmunka keretében.  

 

• Néhány gondolat az őskorról  
 

Az óra az őskort, annak szakaszait mutatja be (Ppt-s vetítés), beszélgetés 
a helyi kutatások, ásatások eredményeiről, a régészetről, tárgyak kézbe 
fogása, keresés a régészeti „turkáló ládákban.” 

 

• IOVIA Ébresztése/ a ”Süllyedtvár” bemutatása, környezetünk 
császárkori öröksége  
 

A kiállító térben Dombóvár vonzáskörzetében lévő Alsóheténytől 
északra a Kr. utáni 4. században épült katonai erődítmény régészeti 
feltárásából származó leletek: edénytöredékek, használati eszközök, 
fogadalmi tábla másolata, aranyozott ezüstsisak stb. találhatóak.  

 
www.dombovarosvedo.hu   www.facebook.com/dombovarosvedo.hu 



A terem központi részén egy az erődről készített makett található, ennek 
bemutatása képezi a foglalkozás első részének gerincét. A foglalkozás 
előzetes ismeretekre épül (a római birodalom története/történelme), 
célja: az általános tudáson túl az időszak helyi vonatkozásainak 
megismerése, a helytörténet fontosságának felismerése, ill. annak 
erősítése. 
További cél a foglalkozás interaktív jellegéből fakadóan: az ismeretek 
bővítése játékos formában. 

 

• Tinódi és kora 
 

A múzeumi óra felvillantja környékünk középkori viszonyait, bemutatja a 
Dombaiakat és a Gólyavárban vendégeskedő Tinódi Lantos Sebestyén 
életét, munkásságát (a históriás éneket és vele a hírvers műfaját), annak 
helytörténeti vonatkozásait (vetítés). Ezt követően a tanulók 
csoportbontásban dolgozzák fel a témakört. 
 

• Az Esterházyak Dombóváron 
 

Az Esterházyak a XVII. század végétől a 1944-ig meghatározták a tele-
pülésünkön, annak környezetében a pusztákon, a majorságokban, a 
tanyákon élők mindennapi életét, életmódját. Az uradalom, az azon 
belüli társadalmi tagozódás keveset változott az évszázadok alatt. Az 
Esterházyak mint mecénások is felléptek, sok esetben támogatták a 
település kulturális életét, fejlődését.  
 
A foglalkozáson a XVII-XVIII. század emberének életébe pillanthatunk be 
életrajzokon, egyéni történeteken keresztül. Vetítés, majd azt követően 
egy XVIII. századi képzeletbeli per eljátszása szereposztással, 
forgatókönyv alapján.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A múzeumi órák 45 percesek. 
 
 

Kínálatunkat a jövőben bővítjük az állandó és időszakos 
kiállításokhoz kapcsolódó foglalkozásokkal. Ezen kívül is szívesen 

látjuk a pedagógusokat, tanulókat, osztályokat a múzeumban 
tárlatvezetéssel, illetve a múzeum igény esetén helyet ad szakköri 

foglalkozásoknak, különböző témakörű óráknak, versenyeknek, 
tanulói előadásoknak stb. 

 
 

www.dombovarosvedo.hu   www.facebook.com/dombovarosvedo.hu 



 
 

 
 
 
 

Kérjük, a részvételi szándékot a tervezett látogatás, foglalkozás előtt 
legalább 3 nappal jelezni szíveskedjenek személyesen vagy az alábbi 
elérhetőségeken:  

e-mail: muzeum.dombovar@gmail.com  
telefon: (74) 465-715 vagy (20) 910-8066 
  

--------------------------------------------------------------- 
A szerződött oktatási intézményekkel a velük kötött megállapo-

dásban foglalt kedvezmények és térítési díjak érvényesek! 
--------------------------------------------------------------- 

 
További esetekben: 
 

Belépődíj: 150,-Ft/fő 
Múzeumpedagógiai foglalkozások díja: 100,-Ft/fő 
Az óvódásoknak a programok ingyenesek!        
 
Sok szeretettel várjuk az óvodákat, iskolákat, pedagógusokat és a 
gyerekeket a múzeumban! 
 
Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület és az ál-
tala működtetett Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény munkatársai.  
 


