
I. FOGLALKOZÁS 
 

Gyakorló foglalkozás 
Cél: 
- A rovásírás betűinek memorizálása 
 
Visszacsatolás:  
- Rovásírás abc (Ember és társadalom műveltségterület múzeumi foglalkozás) 

Feladat Tanuló tevékenysége 
Munka-
forma 

Eszköz/Anyag 

Gyakorló feladatok számító-
gépen, és interaktív táblán 

Smart programmal készített 
játékos feladatok megoldása 
interaktív táblánál, és lapto-
poknál 

ÖM 
 Laptop 
 Interaktív 

tábla 

 

 
 
 
 



II. FOGLALKOZÁS 
 

Rovásírásos „Fekete Péter” kártyajáték készítése 
Cél: 
- A rovásírás betűinek memorizálása 
- Asszociációs képesség fejlesztése: rovásbetűk összekapcsolásával ligatúra létrehozása 

Visszacsatolás:  
- Rovásírás története (Ember és társadalom műveltségterület múzeumi foglalkozás) 

Feladat Tanuló tevékenysége 
Munka-
forma 

Eszköz/Anyag 

Rovásírásos „Fekete Péter” 
kártyajáték készítése 

- Kb. 6×9 cm-es kártyalapok 
darabolása kartonból (ösz-
szesen 67 darab, a rovásbe-
tűk kétszer + egy „Fekete 
Péter") 

- Rovásbetű kiválasztása (2 
db, gyerekek számától füg-
gően van, akire több jut) 

- „Péter” ligatúra kitalálása, 
megtervezése 

- Rovásbetű felrajzolása, 
felfestése a kártyalapra 
(Minden betű két kártyala-
pon jelenik meg. Egyszer 
középen a rovásbetű és a 
négy sarokban a magyar 
abc-s megfelelője, majd a 
párját képező lapon a négy 
sarokban a rovásbetű, és 
középen a magyar abc-s 
megfelelője. A ligatúra egy 
lapon jelenik meg, nincs 
párja.)   

 
 

ÖM 
 
 
 
 

FOM 
 
 
 
 
 
 
 

ÖM 

 1. mellék-
let (rovás-
írás) 

 Kartonpa-
pír 

 Vonalzó 
 Ceruza 
 Olló v. 

sniccer 
 Alkoholos 

filctoll 
 Tus 
 Ecset 
 Kihegye-

zett hur-
kapálca 

 

 
 



 
III. FOGLALKOZÁS 

 
Díszítőmotívum tervezése – rovásjelek lineáris egymásra építésével 

Cél: 
- A rovásírás betűinek memorizálása 
- Asszociációs képesség fejlesztése: rovásbetűk összekapcsolásával sorminta továbbfejlesz-

tése 

Visszacsatolás: 
- Rovásírás története (Ember és társadalom műveltségterület múzeumi foglalkozás) 

Feladat Tanuló tevékenysége 
Munka-
forma 

Eszköz/Anyag 

Rovásjelek lineáris egymásra 
építésével díszítőmotívum 
készítése 

Selyempapír tekercsre alkoho-
los filctollal tanulónként egy-
egy rovásjel felrajzolása, kap-
csolódva, továbbépítve az elő-
ző tanuló által felrajzolt rovás-
jelet 

CSOP 

 Zsírpapír 
tekercs 

 Alkoholos 
filctoll 

Rovásjelek tetszőleges össze-
kapcsolásával díszítő értékű 
vonalas motívumok tervezése 

Szabadon választott rovásjelek 
szabad kapcsolatainak kialakí-
tása szabadon választott tech-
nikával 

ÖM 

 Irodai pa-
pír 

 Ceruza 
 Tus 
 Vízfesték 
 Zsírkréta 

 

Minta kitöltése színnel  
Színvariációk készítése 

- Az előző feladat vonalas 
motívumai közül egy sza-
badon választott minta ki-
töltése színnel 

- Egy minta színvariációinak 
elkészítése 

ÖM 

 Irodai pa-
pír 

 Ceruza 
 Tus 
 Vízfesték 
 Zsírkréta 

 
 



IV. FOGLALKOZÁS 
 

Raportálás – textilminta tervezése rovásjelek egymásra építésével, 
egymásba ágyazásával 

Cél: 
- A rovásírás betűinek memorizálása 
- Asszociációs képesség fejlesztése: rovásjelek szabad egymásra építése, egymásba ágyazá-

sa 
- Kritériumoknak való megfeleltetés (szabályok értelmezése, megfogalmazása, alkalmazá-

sa) 
- Mintakövetés képességének fejlesztése  

Visszacsatolás: 
- Rovásírás története (Ember és társadalom műveltségterület múzeumi foglalkozás) 
- Díszítőmotívum tervezése (Rajz- és vizuális kultúra műveltségterület múzeumi szakkör) 

Feladat Tanuló tevékenysége 
Munka-
forma 

Eszköz/Anyag 

Rovásjelek szabad egymásra 
építése 

5×5 cm-es négyzetekbe rovás-
jelek szabad egymásra építése 
Kritérium: a jeleknek érinteni-
ük kell a négyzet széleit 
és/vagy egymást 

ÖM 

 Feladatlap 
(2. mell.) 

 Grafitceruza 
 

Motívumválasztás 
Tervezett motívumok közül a 
legjobban tetsző kiválasztása 

ÖM  

Mintaháló elkészítése 
x. melléklet négyzethálójának 
átmásolása zsírpapírra 

ÖM 

 Feladatlap 
(3. mell.) 

 Zsírpapír 
 Grafitceruza 
 

Motívummásolás 
A négyzetháló mezőibe az 
előbbiekben kiválasztott alap-
motívum átmásolása 

ÖM 

 Zsírpapírra 
másolt négy-
zetháló 

 Grafitceruza 
 

Korrektúra - A négyzetháló középső 
mezejében lévő motívumon 
a négyzet széleihez kifutó 
vonalak érintési pontjainak 
bejelölése 

- Az érintési pontokból a 
vonalak folytatása a szom-
szédos négyzetekbe úgy, 
hogy a húzott vonal a 
szomszédos négyzetben lé-
vő motívum valamelyik 
vonalába ütközzön (színes 

ÖM  Grafitceruza 
 Színes ceru-

za 
 



ceruzával!) 
- A színes ceruzás vonalak 

megjelenítése mind a kilenc 
cellában 



 

V. FOGLALKOZÁS 
 

Színkombinációs feladat – nyomott textilminta látványtervének elké-
szítése 

Cél: 
- Kritériumoknak való megfeleltetés (szabályok értelmezése, megfogalmazása, alkalmazá-

sa) 
- Színtani ismeretek felelevenítése, alkalmazása (fény-árnyék kontraszt, hideg-meleg kont-

raszt, komplementer kontraszt 

Visszacsatolás: 
- Raportálás (Rajz- és vizuális kultúra műveltségterület múzeumi szakkör) 

Feladat Tanuló tevékenysége 
Munka-
forma 

Eszköz/Anyag 

Nyomott textilminta látvány-
tervének elkészítése: textil-
minta terven pozitív/negatív 
(fekete/fehér) felület létreho-
zása 

Előző alkalommal készített 
textilminta felületeinek feke-
te/fehér színekkel való kitölté-
se 

ÖM 

 Előző alka-
lommal ké-
szített textil-
terv fénymá-
solt változata 

 Tus 
 Filctoll 
 Színes ceru-

za 
 

Textilminta színes látványter-
vének elkészítése 

Előző alkalommal készített 
textilminta felületeinek szí-
nekkel való kitöltése. Kritéri-
um: egy mintalapon három 
szabadon választott szín hasz-
nálható, a szomszédos felüle-
teknek eltérő színűeknek kell 
lenniük 

ÖM 

 Előző alka-
lommal ké-
szített textil-
terv fénymá-
solt változata 

 Vízfesték 
 Filctoll 
 Színes ceru-

za 
 

 



 

VI. FOGLALKOZÁS 
 

Nyomda-és nyomatkészítés 
Cél: 
- Papírtervek tárgyiasítása – tervek átvitele nyomdára, nyomda felhasználásával a mintater-

vek kivitelezése 

Visszacsatolás: 
- Raportálás (Rajz- és vizuális kultúra műveltségterület múzeumi szakkör) 
- Színkombinációs feladat (Rajz- és vizuális kultúra műveltségterület múzeumi szakkör) 
- Tárlatvezetés /Fejezetek Somogy Néprajzából c. állandó kiállítás – kékfestő textilnyomó 

formák/ (Ember és társadalom műveltségterület múzeumi foglalkozás)  

Feladat Tanuló tevékenysége 
Munka-
forma 

Eszköz/Anyag 

Textilminta egy egységének 
átvitele bőrre 

Előző alkalommal készített 
textilminta egy egységének 
átmásolása bőrre 

ÖM 

 Előző alka-
lommal ké-
szített textil-
terv fénymá-
solt változata 

 Indigó 
 Ceruza 
 

Darabolás 
Bőrből az adott minta darabja-
inak kivágása 

ÖM  Olló 
 

Minta átmásolása a faalapra 

Egységnyi minta átmásolása a 
nyomda alapját adó 5×5cm-es 
faalapra (segítség a felragasz-
táshoz) 

ÖM 

 5×5 cm mé-
retű fa négy-
zetek 

 Indigó 
 Ceruza 
 

Ragasztás 

A bőrből kivágott mintaele-
mek felragasztása a faalapra 
(segítséget ad az előzőleg fel-
rajzolt minta, illetve az előző 
alkalommal készített pozi-
tív/negatív textilminta látvány-
terv) 

ÖM 

 5×5 cm mé-
retű fa négy-
zetek az elő-
rajzolt min-
tával 

 Bőr mintada-
rabok 

 Textilminta 
látványterv 

 Ragasztó-
pisztoly 
vagy 
technokol 
ragasztó 



Próbanyomatok készítése 
Próbanyomatok készítése pa-
pír alapra 

ÖM 

 Nyomda 
 Irodai papír 
 Vízfesték 
 Ecset 
 

Nyomott mintás póló készítése 

Textilnyomat kivitelezése pó-
lóra (terülődísz) 
- Szabókrétával mintaterület 

kijelölése 
- Póló alsó-felső rétege közé 

újságpapír helyezése (ne 
üssön át a festék a hátoldal-
ra) 

- Nyomófelületre textilfesték 
felvitele ecsettel 

- Nyomhagyás a textilen 
- Festék rögzítése vasalóval 

ÖM 

 Nyomda 
 Egyszínű 

póló 
 Textilfesték 
 Ecset 
 Újságpapír 
 Vasaló 
 Szabókréta 
 

 



 

VII. FOGLALKOZÁS 
 

Dombornyomásos tarsolylemez készítése 
Cél: 
- Dombornyomás technikájának megismerése, elsajátítása 
- Funkció – anyag - technika összefüggéseinek felismerése. (Ugyanazon motívum más 

funkcióval, más anyagra, más technikával, való felhasználásának lehetősége: pozitív-
negatív foltok/vonalak) 

Visszacsatolás:  
- Raportálás (Rajz- és vizuális kultúra műveltségterület múzeumi szakkör) 
- Nyomda – és nyomatkészítés (Rajz- és vizuális kultúra műveltségterület múzeumi szak-

kör) 
- Honfoglalás kori viselet, nemezkészítés (Ember és társadalom műveltségterület múzeumi 

foglalkozás)  

Feladat Tanuló tevékenysége 
Munka-
forma 

Eszköz/Anyag 

Textilminta átmásolása rézlap-
ra 

- A rézlapok közepén 5×5 
cm-es felület kijelölése (ide 
kerül a motívum) 

- A nyomdakészítésnél már 
alkalmazott textilminta egy 
egységének átmásolása réz-
lapra 

ÖM 

 Előző alka-
lommal ké-
szített textil-
terv fénymá-
solt változata 

 300×0,15-ös 
sárgaréz le-
mez (for-
rasztó le-
mez) 7×7 
cm-es négy-
zetekre da-
rabolva, sar-
koknál ki-
lyukasztva 

 Indigó 
 Ceruza 
 Vonalzó 
 

Minta domborítása 

- A rézlap alá több réteg tex-
til helyezése 

- A rézlapra másolt vonalas 
motívum átdomborítása 
tompa ceruza v. golyóstoll 
segítségével (erős nyoma-
tékkal, folyamatos vonalve-
zetéssel átrajzolják a motí-
vumot, szükség esetén 

ÖM 

 Textildarab 
(domborítás-
hoz alátét-
nek) 

 Rézlemez az 
átmásolt mo-
tívummal 

 Tompa ceru-
za v. golyós-



többször is toll 
 

 



 

VIII. FOGLALKOZÁS 
 

Nemezelés – nemeztarsoly alapanyagának elkészítése 
Cél: 
- Nemezkészítés megismerése a gyakorlatban 

Visszacsatolás: 
- Honfoglalás kori viselet, nemezkészítés (Ember és társadalom műveltségterület múzeumi 

foglalkozás)  

Feladat Tanuló tevékenysége 
Munka-
forma 

Eszköz/Anyag 

Munkafelület előkészítése 
Munkafelület vízhatlan terítő-
vel való letakarása, bambusz 
alátét lehelyezése 

ÖM 

 Vízhatlan 
terítő 

 Bambusz 
tányéralátét 

 

Gyapjúrétegek egymásra he-
lyezése 

- A szálasra tépett gyapjúcsí-
kok bambusz alátétre he-
lyezése (kis átfedéssel) 

- Második réteg gyapjúcsík 
lefektetése az előzőre merő-
leges száliránnyal 

- Harmadik réteg gyapjúcsík 
lefektetése az előzőre merő-
leges száliránnyal 

ÖM 

 Kb. 10 cm 
hosszú, szá-
lasra tépke-
dett gyapjú-
csíkok 

 

Gyapjú tömörítése 

- Gyapjúrétegek letakarása 
egy függönydarabbal (telje-
sen fedje) 

- Gyapjú benedvesítése 
kézmeleg vízzel (spriccelve 
v. rálocsolva) 

- Teljes felület átdörzsölése 
szappannal, tenyérrel enyhe 
nyomást kifejtve (kb. 15 
perc, amíg a szálak össze-
állnak, elkezd a gyapjú fil-
cesedni 

- Gyapjú megfordítása, szap-
panos tömörítés a másik ol-
dalon 

- A nemez meleg vízben való 
óvatos kiöblítése, kicsava-
rása 

- Nemez visszahelyezése a 
bambusz alátétre, bambusz 

ÖM 

 Bambusz 
alátét 

 Függönyda-
rab 

 Lavór 
 Spriccelő 
 Szappan 
 Hideg/meleg 

víz 
 Törölköző 
 



szoros felcsavarása, végek 
rögzítése kötéllel v. zsinór-
ral 

- Roló görgetése (erős nyo-
matékkal) előre-hátra kb. 
10 percig 

- Nemez elfordítása 90 fok-
kal, ismételt görgetés (Ad-
dig fordítsuk/görgessük, 
amíg a nemez teljes 360 
fokkal el nem fordul. Az 
irányváltások között forró-
hideg fürdőbe kell mártani, 
majd kicsavarni.) 

- Meleg vízben való végleges 
öblítés, csavarás (törölkö-
zőben, hogy a nedvesség 
felitatódjon) 

Szárítás 
Nemez kiterítése, szárítása 
szellős, meleg helyen 

  

 



 

IX. FOGLALKOZÁS 
 

Nemeztarsoly megvarrása 

Cél: 
- Ismerkedés a szabás-varrás eszközeivel, technikájával 
- Zsinórkészítés technikájának elsajátítása 

Visszacsatolás: 
- Honfoglalás kori viselet, nemezkészítés (Ember és társadalom műveltségterület múzeumi 

foglalkozás)  
- Dombornyomásos tarsolylemez készítése (Rajz- és vizuális kultúra műveltségterület mú-

zeumi szakkör) 

Feladat Tanuló tevékenysége 
Munka-
forma 

Eszköz/Anyag 

Tarsoly szabásminta kivágása 
Tarsoly szabásmintájának ki-
vágása 

ÖM 

 Tarsoly sza-
básminta (4. 
melléklet) 

 Olló 
 

Szabásminta nemezre másolá-
sa 

- Előző alkalommal készített 
nemez kiterítése 

- Szabásminta rámásolása 
grafit ceruzával (2 db: eleje, 
háta) 

ÖM 

 Tarsoly sza-
básminta (4. 
melléklet) 

 Előző alka-
lommal ké-
szített nemez 
darab 

 Puha grafit 
ceruza 

 

Tarsoly kiszabása 
Tarsoly elejének, hátoldalának 
kiszabása 

ÖM 
 
 Olló 
 

Tarsoly elejére lemez felvarrá-
sa 

Az előző alkalmak egyikén 
készített dombornyomásos 
lemez felvarrása a tarsoly elő-
lapjára 

ÖM 

 
 Olló 
 Gyapjúfonal 
 Tű 
 

Tarsoly részeinek összevarrása 

- Tarsoly elejének-
hátoldalának összeillesztése 
(fonák oldalakkal kifelé) 

- Elő- és hátlap egymáshoz 
rögzítése gombostűvel 

- Elő- és hátoldal összevarrá-
sa visszaöltéses technikával 

ÖM 

 
 Olló 
 Gyapjúfonal 
 Tű 
 Gombostű 
 



- Tarsoly színoldalra fordítá-
sa 

Zsinór sodrása 
A tarsoly derékra rögzítéséhez 
zsinór sodrása kötélverő segít-
ségével 

CSOP 

 
 Kötélverő 
 Gyapjúfonal 
 

Tarsolyba zsinór befűzése A tarsoly hátlapján ollóval két 
vágat készítése, amelyen a 
zsinórt keresztül lehet fűzni 

ÖM 
 
 Olló 
 

 



 

X. FOGLALKOZÁS 
 

Kiállítás rendezése 
Cél: 
- Áttekintés, összefoglalás, tematikus elrendezés 
- Munkadarabok kiállításra alkalmassá tétele  

Visszacsatolás: 
- Az előző alkalmakkor megszerzett ismeretek (Rajz- és vizuális kultúra műveltségterület 

múzeumi szakkör, (Ember és társadalom műveltségterület múzeumi foglalkozás)  

Feladat Tanuló tevékenysége 
Munka-
forma 

Eszköz/Anyag 

Áttekintés 
Az előző alkalmakkal készült 
produktumok áttekintése 

FOM 

 Előző al-
kalmakkal 
készült 
munkada-
rabok 

Paszpartuzás 
A papír alapú munkák, tervek 
paszpartuzása, feliratozása 

ÖM 

 Kartonpa-
pír 

 Paszpartu 
sablon 

 Ceruza 
 Sniccer 
 Ragasztó-

szalag 
 Toll a fel-

iratozás-
hoz 

Kiállítás berendezése 
Kiállító helyiség berendezése, 
munkadarabok elrendezése 

  

 



 

XI. FOGLALKOZÁS 
 

Kiállítás megnyitó, performance 
 

Tanító tevékenysége Tanuló tevékenysége Munka-
forma 

Eszköz 

 Tanulók által készített tervek 
és tárgyak bemutatása. Ez al-
kalomból rendezett meglepetés 
műsor 

  

 
 



 
 
 
 
 

Mellékletek 
 
 

 
 


