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Szia! 
Üdvözlünk a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban!

Mi, Csenge és Anni szeretnénk neked mesélni egy kicsit  
erről a múzeumról!
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A múzeumban tárgyakon keresztül ismerjük meg  
a mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenységeket,  
hagyományokat. 

Az első fontos lépés, hogy ismerkedjünk meg  
a mezőgazdaság fogalmával! 

Az embert már nagyon régóta érdekelte a környezete.  
Így rájött arra, hogy növényeket tud ültetni, amiknek  

A történelem folyamán megjelentek először egyszerűbb eszközök, 
mint például az eke. Majd később bonyolultabb gépek. 

Annak idején minden  
héten egy napot arra szántak az asszonyok,  
hogy a kenyeret  
megsüssék.

Milyen érdekes, hogy manapság 
mennyire eltávolodtunk ezektől a dolgoktól. 
Biztosan te is voltál már pékségben, 
ahol már csak meg kell venni a kenyeret. 
Manapság nincs sok közünk ahhoz, ahogyan készült.

Reméljük itt a múzeumban te is jobban megismered ezeket a 
folyamatokat! Biztosan találsz benne olyan részeket amik nagyon 
megtetszenek! Ezeket Te is elmesélheted otthon a többieknek!

a termését később meg tudja enni. 

Ahogy telt múlt az idő egyre modernebb eszközökkel 
művelték a földet. Valamint állatokat is elkezdtek 
tartani. Ne olyan állatokra gondolj, 
mint otthon a cicád vagy a kutyád. 
Ezek az állatok sokkal  
nagyobbak és erősebbek  
voltak. Ilyen például a ló, 
a malac és a tehén. 
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Most ismerkedj meg azokkal a dolgozókkal, akikkel  
a múzeumban találkozhatsz. A múzeumban vannak bizonyos 
emberek, akiknek különleges feladataik vannak. 

Legelőször a pénztárossal fogsz találkozni. 
Ő egy fülkében szokott ülni, és ő adja  
a belépő jegyet. 
Egy mikrofonba szokott beszélni, hogy 
jobban halld amit mond. Emiatt lehet, egy 

kicsit furcsa vagy hangos lesz a hangja.

Emellett vannak biztonsági őrök is. 
Ők kék inget és sötét nadrágot hordanak. 

Ne félj tőlük, ha problémád van  
nyugodtan szólj nekik!

A múzeumban nagyon régi  
és értékes tárgyakat őriznek.

Ezért tartanak maguknál egy fegyvert is. 

Minden teremben fogsz látni egy teremőrt. 
Ők azért vannak, hogy segítsenek a 
látogatóknak. Feladatuk még, hogy 
fenntartsák a rendet. Ha valaki nem tartja 

be a szabályokat, akkor figyelmeztethetik rá.

Szabályok
Mint minden múzeumban, nálunk is van néhány szabály, 
amit mindannyian betartunk.

Sétálva közlekedünk
Nem szabad szaladgálni

Halkan beszélünk
Nem szabad hangosan beszélni

A kiállított tárgyakat csak nézni lehet
Nem szabad megérinteni

A szemetet a kukába dobjuk
Nem dobjuk el a szemetet
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A mi kedvenceink
Csenge, Fanni, Gina, Luca és Dani  
szeretné megmutatni neked, hogy  
a kiállításokban, melyik tárgyakat  
nézz meg alaposan.  
Ezeket a dolgokat Ők  
nagyon érdekesnek találták.
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Nehéz helyzetek
Előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor valami problémád van.
Ilyenkor nyugodtan szólhatsz a múzeumpedagógusnak is. De itt 
van néhány jó tanács tőlünk:

Erős fény 
Vannak olyan termek, ahol zavarhat a világítás. 
Ilyenkor próbáld eltakarni a szemedet a kezeiddel. 
Kérhetsz napszemüveget a múzeumpedagógustól. 

Fázol 
Tarts magadnál egy pulcsit. Vagy kezdd el 
dörzsölni karjaidat. 

Meleged van 
Kérd meg, hogy nyissák ki az ablakot. Nyugodtan 
kérd el a múzeumpedagógustól a legyezőt is. 

Túl nagy zaj 
Fogd be a füled. Kérhetsz 
fülhallgatót a múzeumpedagógustól.

Nem értesz valamit 
Ha valamit nem értesz, jelentkezz és tedd fel  
a kérdésed. A múzeumpedagógus fontosnak tartja, 
hogy mindent megérts. 

Mosdóba kell menned 
Álatlában érkezéskor elmegyünk a mosdóba. 
Persze előfordulhat, hogy foglalkozás közben érzed 
szükségesnek. Ilyenkor szólj a kísérőnek. 

Elvesztetted a csoportodat 
Először is ne ijedj meg! Ha elvesztetted  
a csoportodat szólj a teremőrnek vagy egy 
felnőttnek. Mutatkozz be, és mondd el hogy  
a csoportodat keresed.

Túl nagy a tömeg 
Ha túl sok az ember ne ijedj meg! A múzeum 
biztosít neked egy csendes helyet, ahova 
elvonulhatsz egy kísérővel. A korábban 

megbeszélt helyen találod majd a babzsákodat. 
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Megijedtél valamitől 
Ha megijedtél valamitől nyugodtan fordulj arrébb, 
vagy menj ki a teremből. Ilyenkor is elvonulhatsz  
a megbeszélt nyugalmas helyre. 

Nem hallod amit a múzeumpedagógus 
mond. Menj közelebb! Ha így sem hallod, 
kérd meg, hogy beszéljen hangosabban. 

Elfáradtál 
A foglalkozásnak egy része ülve zajlik.  
Csak addig kell kibírnod állva, amíg a kiállított 
tárgyakról beszélgetünk.  
Ha előbb elfáradtál, akkor ülj le ott, ahol állsz, 

vagy keresd meg a babzsákot.

Unod magad? 
Lehet, hogy zavarod a többieket,  
inkább vonulj félre.

 Éhes vagy szomjas vagy
Figyelj, hogy a foglalkozás előtt igyál,  
mert a kiállítótérben nem lehet.  
A foglalkozás után a büfében ehetsz/ihatsz. 

Ha ez egyik társad idegesít 
Szólj neki, hogy ez téged zavar.

Az összes mosdó foglalt 
Ha bekopogtál és valaki már szólt,  
hogy foglalt, ne kopogtass többször.  
Előfordulhat, hogy épp nincs szabad mosdó. 

várnod kell, míg valaki kijön. 

Ha egy kis nyugalomra vágysz 
Szólj a kísérődnek, hogy szeretnél elvonulni. 
Ilyenkor ő elkísér egy csendes helyre.

Ezeken kívül is előfordulhat sok olyan helyzet, amelyben 
kényelmetlenül érzed magad. 

Ha nem tudod megfogalmazni vagy megmutatni,  
akkor lehet, hogy nem tudunk segíteni. 

Biztonságban érezheted magad,  
ha eltávolodsz a zavaró helyzettől.  
Ülj le a babzsákba! 13
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Választható foglalkozások
Az Erdő, pagony, rengeteg című foglalkozás során először  
a magyarországi erdőt, mint élőhelyet vizsgáljuk meg. Közelről 
is megnézzük, milyen élőlényekkel találkozhatunk itt. Azt is 
megnézzük, milyen kincseket rejt számunkra az erdő, miért 
fontos nekünk. Ennek kapcsán pedig az erdőgazdálkodás 
szempontjaival is megismerkedünk.

Az vagy, amit megeszel? címmel a mezőgazdaság fogalmával,  
a mai világban betöltött szerepével foglalkozunk, abból a kérdésből 
kiindulva, hogy honnan is kerül a tányérunkra pl. egy hamburger 
sült krumplival. Mely alapanyagok, honnan érkeznek hozzá?  
Majd végül megállapítjuk, hogy vajon miért nem ezt az ételt ették 
a pásztorok vagy a kávéházakban, vendéglőkben étkező pestiek. 
Egyáltalán elkészülhetett volna ez az ínycsiklandó étel 150 évvel 
ezelőtt?
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Megváltjuk a 
belépőjegyet

Megismer
kedünk  
a múzeum
pedagógussal

Ruhatárba 
tesszük  
a kabátunk  
és a táskánk

Elmegyünk  
a mosdóba

A kiállítá  s ban  
a múzeum
pedagógussal 
beszélgetünk

Különböző 
érdekes 
tárgyakat 
ismerünk meg 

Ezeket  
a tárgyakat  
a kezünkbe
is vehetjük

A foglalkozás 
végén 
elköszönünk

A ruhatárból 
kivesszük  
a kabátunkat 
és a táskánkat 
és felöltözünk

Kimegyünk a 
Vajdahunyad
várból és 
hazaindulunk

A főbejárat

Erdészet kiállítás

Vadászati kiállítás

Mezőgazdasági 
kiállítás

Foglalkozások általános menete A kiállítások amelyeket meglátogatunk
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