
Múzeumi óra 
 
 
 

1-2. óra 
Óra címe: Munkában a régészek. 
Foglalkozás ideje: 2011. május. 
Foglalkozás időtartama: 2x45 perc. 
Foglalkozáson résztvevők: 5. osztályos tanulók 20fő. 
Foglalkozás helye: Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár, Fő út. 10. 
Foglalkozás célja: Régészek munkájának bemutatása. 
                              A történetírás egyik segédtudománya a régészet, melynek 
segítségével megismerhető és nagy százalékban rekonstruálható az elmúlt korok 
története. 
Készítette: Lesz Gyula Kaposfő, Ált. Isk. 
 
 

I. Szabadon variálható feladatok: 
 

 Kiállítás megtekintése a tárlókban. 
 Csoprtosítsd a kiállított tárgyakat! 

1. Írott források: agyagtábla, kőtábla, vésetek, régi iratok, könyvek, 
hanganyag hordozók, stb. 

2. Íratlan vagy tárgyi források: különböző használati eszközök, 
tárgyak, stb. 

 
 Hogyan kerültek a földbe a leletek? 

1. Tudatosan: temetkezés, ellenséges támadás során elrejtés. 
2. Véletlenszerűen: földrengés, várostrom, évszázados 

porlerakódás, vulkánkitörés. 
 

 Hogyan kerülnek elő ezek a leletek? 
1. Tudatos keresés: források alapján, régi térképek, légi felvételek, 

oklevelek, helyi hagyományok. 
2. Véletlenszerűen: útépítés, házalapozás, épületfelújítás 

mezőgazdasági munka során, stb. 
3. Lelet bejelentés törvényi kötelesség. 

 
II. Kutató és oktató teremben megvalósítható feladat. 
 
 A rendelkezésre bocsátott források csoportosítása 



1. Eszközök, tárgyak: régi fegyverek, sisak, agyagedények,  
kőbalták, marokkövek, csonteszközök, stb. 

2. Írott anyag: régi könyv, folyóirat, folió, vésett kőtábla, képek, 
dvd lemez, magnókazetta, stb. 

 
 Anyaguk, elkészítésük módjának megállapítása: 

1. Hogyan készültek a bemutatott tárgyak, eszközök? 
2. Milyen anyagból készültek? 
3. Mire használták? 
 

  Leletek feltárása-feltárás szabályai.  
                1.Helyszin kijelölése: mérőléc 
                2. Kutató árok ásása: ásó, lapát. 
                3. Durva ásás 
                4. Finom ásás: bontókés ecset, rosta, kesztyű használata. 
                5. Osztályozás, rajz- és fénykép készités 
                6. Restaurálás, arcrekonstrukció elkészítése, 4db. 
                7. Raktározás. 

     Ilusztráció: fényképek régészeti leletekről és a régészek munkájáról. 
 
 



 
1. ábra Feltárt urnatemető mérőlécekkel. 



 
2. ábra Sírfeltárás jelölő rudakkal. 

 



 
3. ábra Három őskori kutyaszerű állat csontváza. 

     
4. ábra Feltárt gyermeksír. 



 
5. ábra Felnőtt sír melléklettel, bronzkor. 



6. ábra Őskori állati csontváz és kemence. 
 
 

 
7. ábra Edénytöredékek feltárása. 



 
8. ábra Avar kori sír mellékletekkel. 



 
 

9. ábra Szarmata sír. 

 
 
 

10. ábra Lelet sorszámozása. 



 
11. ábra Feltárt női sír. 

 

 
12. ábra Bronz ékszerleletek. 



 
13. ábra Szarmata sírok. 

 

 
14. ábra Régészeti célú légi felvétel. 



 
15. ábra Légi felvétel a feltárásról. Jól láthatók a kutatóárkok. 



 
16. ábra Leletmentés útépítés közben. 



 
 

17. ábra Régészek csákánnyal és ásóval. Kutatóárok ásása. 



 

 
 

18. ábra Feltárás speciális eszközzel, bontókés használata. 
 



 
19. ábra Felújítás közben feltárt középkori maradványok, Tata. 

                                                            

 
20. ábra Diákrégészek feltárás közben. 



 
 

 Interaktív tananyag. A tanulók DVD segítségével játékos formában 
ismerhetik meg a feltárás fázisait: Apáczai kiadó 

 
 
III. Terepgyakorlaton megvalósítható feladat: 2. óra 
 
 ˙      Szükséges eszközök: 

          1.  3x2 m-es 30 cm mély medence: 4db. 
          2.  Csontváz makett, sírmellékletek. 

  3.  Bontókések, ecsetek, rosta, 
  4.  Rajztáblák, rajzeszközök, fényképezőgép. 
 

       Kutatócsoportok kialakítása: 4 csoport 4x5 tanuló 
 
       Előre elkészített maketten a kutatómunka végrehajtása.:  diákok a 

tanultak alapján pedagógus vezetésével, négy csoportban végrehajtják a 
sírmakettek feltárását. 

 
 


