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Kedves Pedagógus Kolléga!

Az iskolai múzeumlátogatás igazi, életre szóló élményt adhat
mind a diákoknak, mind pedig nektek, a tanáraiknak. Megis-
merkedni a magyar és az egyetemes művészet legnagyszerűbb 
alkotásaival, felfedezni a színek, a formák, a hangulatok világát 
Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, Claude Monet vagy éppen
Paul Gauguin alkotásain semmihez sem fogható lehetőség arra, 
hogy kilépve a megszokott iskolai keretek közül, új perspektívák 
nyíljanak meg a diákok előtt. Kifejezetten az adott korosztályok 
számára kifejlesztett foglalkozásaink az ismeretek átadásán túl 
élményszerűségre törekszenek. Kérésre a kiállítótéri részt műhely-
munka egészítheti ki, amely az adott témát újszerű formában, 
egyes manuális technikák elsajátításával teszi teljesebbé.
Szeretnénk, ha a diákok látogatása minél élményszerűbb lenne, 
ezért hasznos információkat, tippeket és programokat gyűjtöttünk 
össze ebbe a kiadványba.

Múzeumpedagógiai osztály
Magyar Nemzeti Galéria

Kik vagyunk mi?

A Magyar Nemzeti Galéria múzeumpedagógus
csapata szeretettel vár benneteket egyénileg
vagy csoportokkal együtt!

Balla Enikő
Hegedűs E. Alexandra
Király Zsuzsanna
Koós Nikolett
Molnár Brigitta
Sepsey Zsófia

PROGRAMOK

FOGLALKOZÁSOK 1–4. OSZTÁLYOSOKNAK

csobogás
Hányféle színben ragyoghat a tenger? Milyen hangokat rejtenek
a vizek mélyei? A foglalkozás alkalmával a festmények segítségével
megállunk a Duna partján, átéljük egy balatoni vihar hangulatát.
Megpihenve belehallgatunk a patak csobogásába, a vízesés
morajlásába, majd kinyújtózunk és gyönyörködünk a tengerben.

színkavalkád
A foglalkozás során képzeletben kimegyünk a szabadba és
megvizsgáljuk, hogyan világítanak a színek, mi változik meg fény
hatására a szabadban, hogyan vibrál a levegő a festményeken.

királyok, hősök, csaták
Rendhagyó ismerkedés a magyar történelemmel. Ki volt Vajk,
Hunyadi László, II. Rákóczi Ferenc? Hogyan védték meg a nők
az egri várat? Hogyan látta ezeket a személyeket és a hozzájuk
fűződő eseményeket Madarász Viktor, Benczúr Gyula
és Székely Bertalan?

állati jó!
Az alkotásokon felfedezhető állatok segítségével, zeneművekkel
kiegészítve ismerkedünk meg egy-egy festővel és kiemelkedő
műveikkel.

FOGLALKOZÁSOK 5–8. OSZTÁLYOSOKNAK

valóság vagy illúzió?
A foglalkozás során a 19. századi magyar festészetet ismerjük
meg Benczúr Gyulától Szinyei Merse Pálig. 

hangjáték
A foglalkozás a zene és a képzőművészet szoros kapcsolatára
épül, célja, hogy ezt a két különböző művészeti ágat újszerű mó-
don kösse össze.

60 perc alatt a föld körül
A foglalkozás során képzeletben elrepültünk Afrikába,
a csendes-óceáni szigetvilágba és kicsit kalandozunk Európában.
Nemcsak megnézzük, de megtapintjuk, megszagoljuk és meghall-
gatjuk a különböző kultúrák hangjait, hangulatait.

FOGLALKOZÁSOK 9–12. OSZTÁLYOSOKNAK

a szépség története
Szépségtörténeti kalauz kamaszoknak. Meghatározó-e
a szépség fogalma? Mi alapján változtak és változnak a trendek
az évszázadok során, és kik határozzák meg őket?

arany jános-balladák: kép és szöveg
A 19–20. századi magyar művészetet átfogóan bemutató kiállítás-
ban az Arany János balladáit bemutató festményekkel ismerkedünk
meg. A szöveg és a kép egymással párhuzamosan folyó vizsgálata 
segíti az irodalmi alkotások feldolgozását, miközben a képzőművé-
szeti stílusokkal is megismerkedünk.

tükröződések
A történelem tükröződik a művészetben vagy a művészet tükrö-
ződik a történelemben? A foglalkozáson a kortárs képzőművészek 
alkotásaiból kiindulva beszélgetünk a 20. század történelméről:
kik voltak a sztahanovisták és mi köze a szarvasbogárnak
a trónörökös pár meggyilkolásához?

kreatív műhely
Hiszünk abban, hogy korosztálytól függetlenül minden gyerek,
kamasz és felnőtt szeret alkotni és élvezi az alkotást. Ezért is
döntöttünk úgy, hogy minden, a kiállítótérben zajló foglalkozásunk
mellé kratív, azaz valamilyen manuális technikát alkalmazó
programot is lehet választani. Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk
érkező gyerekek megérezzék az alkotásban rejlő örömöt, egyéni
vagy csoportmunkában fedezzék fel a különböző képzőművészeti
technikákat, vagy, hogy a kreativitásukat szabadjára engedő
feladatokat oldjanak meg.

120 perces, műhelymunkával egybekötött múzeumi
foglalkozásokat a járványhelyzet miatt bizonytalan ideig nem 
tartunk.
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Számos foglalkozásunkhoz online segédanyagot
készítettünk, hogy megkönnyítsük a múzeumlátogatás
előkészítését és feldolgozását. Ezeket az anyagokat
a honlapunkról, az egyes foglalkozásokhoz kapcsolódó
oldalakról tudjátok letölteni.

Fontos, hogy a kiállítóterekbe sem
hátizsákot, sem pedig ételt vagy italt
nem lehet behozni.
Erre lehetőleg már a látogatás előtt
hívjátok fel a gyerekek figyelmét!

Kérjük, hogy a foglalkozások megkezdése előtt
legalább 15 perccel érkezzetek meg a múzeumba,
hogy legyen idő a ruhatár és a mosdó használatára.
A jegyeket a múzeum pénztárában válthatjátok meg,
a foglalkozást vezető múzeumpedagógus az információs
pultnál várja a csoportot.

Érvényes pedagógusigazolvánnyal
állandó és időszaki kiállításaink
látogatása díjmentes.

A foglalkozások témáiról
bővebben a honlapunkról

tudtok tájékozódni.

Kiállításainkban kizárólag
múzeumunk múzeumpedagó-

gusai tarthatnak foglalkozá-
sokat, hiszen szeretnénk,

ha mindig az alkotásokat 
legjobban ismerő és a

leghozzáértőbb kolléga
foglalkozna veletek.

A Magyar Nemzeti Galériában
számos állandó és időszaki kiállítás

várja a látogatókat. A hozzájuk
kapcsolódó foglalkozásokról,

speciális programokról
honlapunkon tudsz tájékozódni.

https://mng.hu/muzeumpedagogia/

Foglalkozásainkat honlapunkon
keresztül tudjátok megrendelni.
Amennyiben bármilyen kérdésetek van,
hívjatok minket hétköznap 09.30–15.00 
óra között a 06 20 439 408-as
telefonszámon.

Az aktuális jegyárainkról és nyitvatartásunkról
látogatás előtt mindig tájékozódjatok honlapunkon!

Múzeumunk gyűjteményeit természetesen tárlatvezetés,
illetve múzeumpedagógiai foglalkozás nélkül is megtekinthetitek. 
10 fő felett azonban mindig szükséges az előzetes bejelentkezés. 
Ezt a honlapunkon tudjátok megtenni.

Kedves Pedagógus Kolléga!

Az iskolai múzeumlátogatás igazi, életre szóló élményt adhat  
mind a diákoknak, mind pedig nektek, a tanáraiknak. Megis-
merkedni a magyar és az egyetemes művészet legnagyszerűbb 
alkotásaival, felfedezni a színek, a formák, a hangulatok világát 
Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, Claude Monet vagy éppen  
Paul Gauguin alkotásain semmihez sem fogható lehetőség arra, 
hogy kilépve a megszokott iskolai keretek közül, új perspektívák 
nyíljanak meg a diákok előtt. Kifejezetten az adott korosztályok 
számára kifejlesztett foglalkozásaink az ismeretek átadásán túl 
élményszerűségre törekszenek. Kérésre a kiállítótéri részt műhely-
munka egészítheti ki, amely az adott témát újszerű formában,  
egyes manuális technikák elsajátításával teszi teljesebbé. 
Szeretnénk, ha a diákok látogatása minél élményszerűbb legyen, 
ezért hasznos információkat, tippeket és programokat gyűjtöttünk 
össze ebbe a kiadványba. 

Múzeumpedagógiai osztály
Magyar Nemzeti Galéria

PROGRAMOK

Hányféle színben ragyoghat a tenger? Milyen hangokat rejtenek  
a vizek mélyei? A foglalkozás alkalmával a festmények segítségével 
megállunk a Duna partján, átéljük egy balatoni vihar hangulatát. 
Megpihenve belehallgatunk a patak csobogásába, a vízesés 
morajlásába, majd kinyújtózunk és gyönyörködünk a tengerben.

A foglalkozás során képzeletben kimegyünk a szabadba és 
megvizsgáljuk, hogyan világítanak a színek, mi változik meg fény 
hatására a szabadban, hogyan vibrál a levegő a festményeken.

Rendhagyó ismerkedés a magyar történelemmel. Ki volt Vajk, 
Hunyadi László, II. Rákóczi Ferenc? Hogyan védték meg a nők  
az egri várat? Hogyan látta ezeket a személyeket és a hozzájuk 
fűződő eseményeket Madarász Viktor, Benczúr Gyula  
és Székely Bertalan?

Rácsodálkozós kalandozás a modern és kortárs képzőművészet 
világában gyerekszemmel.

Kik vagyunk mi? 

A Magyar Nemzeti Galéria múzeumpedagógus  
csapata szeretettel vár Benneteket egyénileg,  
vagy csoportotokkal együtt! 

Csiszár Beatrix
Földváry Piroska
Király Zsuzsanna
Koós Nikolett
Sepsey Zsófia
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Nyitvatartás:
Kedd–vasárnap: 10.00 órától, hétfőn zárva I Pénztárzárás: 17.00 órától
A kiállítóterek zárása 17.30 órától kezdődik. Az épület 18.00 órakor zár. 

Magyar Nemzeti Galéria | Budavári Palota
A–B–C–D épület | 1014 Budapest, Szent György tér 2.

Információ: muzeumpedagogia@mng.hu | mng.hu 
Kövessen minket a Facebookon és az Instagramon!

A foglalkozás során a 19. századi magyar festészetet ismerjük  
meg Benczúr Gyulától Szinyei Merse Pálig.

A foglalkozás a zene és a képzőművészet szoros kapcsolatára  
épül, célja, hogy ezt a két különböző művészeti ágat újszerű módon 
kösse össze.

Ismerkedés a modern és a kortárs képzőművészettel.  
Miért mások, esetenként furcsák ezek a képek és szobrok 
az elődökhöz képest? A foglalkozás során korunk művészetéhez 
próbálunk közelebb kerülni.

A foglalkozás során képzeletben elrepülünk Afrikába,  
a csendes-óceáni szigetvilágba és kicsit kalandozunk Európában. 
Nemcsak megnézzük, de megtapintjuk, megszagoljuk és meghall-
gatjuk a különböző kultúrák hangjait, hangulatait.

Szépségtörténeti kalauz kamaszoknak. Meghatározható-e  
a szépség fogalma? Mi alapján változtak és változnak a trendek  
az évszázadok során, és kik határozzák meg őket?

A 19–20. századi magyar művészetet átfogóan bemutató kiállítás-
ban az Arany János balladáit bemutató festményekkel ismerkedünk 
meg. A szöveg és a kép egymással párhuzamosan folyó vizsgálata 
segíti az irodalmi alkotások feldolgozását, miközben a képzőmű- 
vészeti stílusokkal is megismerkedünk. 

A foglalkozáson a századfordulós európai irányzatokkal,  
az impresszionizmussal, a posztimpresszionizmussal  
és a szecesszióval ismerkedünk meg, amelyek meghatározták  
a 19–20. századi festészetet és irodalmat. Monet, Gauguin  
és Cézanne alkotásai mellett a program során a magyar  
századforduló képző és iparművészeti törekvéseit is felfedezzük.

A történelem tükröződik a művészetben vagy a művészet tükrö-
ződik a történelemben? A foglalkozáson a kortárs képzőművészek 
alkotásaiból kiindulva beszélgetünk a 20. század történelméről:  
kik voltak a sztahanovisták és mi köze a szarvasbogárnak  
a trónörökös pár meggyilkolásához? 

Hiszünk abban, hogy korosztálytól függetlenül minden gyerek, 
kamasz és felnőtt szeret alkotni és élvezi az alkotást. Ezért is 
döntöttünk úgy, hogy minden, a kiállítótérben zajló foglalkozásunk 
mellé kreatív, azaz valamilyen manuális technikát alkalmazó 
programot is lehet választani. Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk 
érkező gyerekek megérezzék az alkotásban rejlő örömöt, egyéni 
vagy csoportmunkában fedezzék fel a különböző képzőművészeti 
technikákat, vagy egy-egy a kreativitásukat szabadjára engedő 
feladatot oldjanak meg.
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