
Szünidei múzeumi kompetencia fejlesztő foglalkozás 
Tematika 

Készíti a Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 

A Somogy Megyei múzeumok Igazgatósága  

TÁMOP 3.2.8./10/B-2010-0010 azonosító számú pályázata számára 

 
 
A program időtartama: 4 x 6 óra, bentlakásos nyári tábor keretében.  

Célközönség: Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ (Kaposvár) 

diákjai 

Tervezett létszám: minimum 15 fő 

A program célja: a bentlakásos nyári tábor hosszabb időt biztosító lehetőségeivel élve, 

komolyabb ismeretátadási és alkotó munka lehetőségét biztosítani a gyermekek számára, 

kiegészítve a múzeum néprajzi gyűjtőmunkájának megismerésével. A programra ráépül Pályi 

János bábművésznek, a kézművességet, a kézművesség tárgyait, azok funkcióit, jelentését, 

díszítményeit alapul vevő bábművészeti, drámapedagógiai tematikája. 

 

A tábor céljai: 

 A múzeumnak mint térnek, a múzeumnak mint kutató, őrző szerepnek a megismerése. 

 A hagyományokat a gyakorlatban őrzők, a mai tárgyalkotó népművészek megismerése  

 Kézműves mesterségek megismerése, kipróbálása, alapjaiknak elsajátítása. Gyakorlati 

munka. A szabadidő hasznos eltöltése. 

Helyszín: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár Fő u. 10.  

Szükséges terek:  

 Kapoli foglalkoztató terem (2 db. elektromos koronggal, 5 db. szövőkerettel) 

 Xantus előadóterem (audiovizuális technikával) 

 Néprajzi kiállítás 

Alkalmazott ismeretátadási formák: 

 Tárlatvezetés 

 Audiovizuális prezentáció 

 Önálló és csoportos munka a kiállításban ill. az előadó térben. 

 Gyakorlati kézműves tevékenység 

 

 



 

A megvalósításról. 

1. nap 

A múzeum. 

A múzeum mint idealizált tér, a muzeológia és a muzeográfia mint idealizált tevékenység 

megismerése. A kaposvári múzeum épületének, történetének megismerése. A néprajzi és a 

restaurátor osztály munkájának megismerése. 

Alkalmazott ismeretátadási forma: csoportos elméleti és gyakorlati. 

 Kezdés az Néprajzi Kiállításban. Mi módon válik a tárgyak halmazából (gyűjtemény) 

kiállítás, illetve az az mögött álló múzeum? (amikor az esztétikai, anyagi értéket 

felváltja a forrásérték, azaz a muzealitás). Hogyan nevezzük a múzeumban folyó 

magas szintű elméleti és gyakorlati munkát? (a muzeológia és a muzeográfia 

definiálása) Vajon kik és milyen módon hoznak létre egy-egy ilyen kiállítást? Mi egy 

kiállítás élete?    

 Az épület bejárása, múltbéli funkciójának, a 18-19. század béli építési körülményeinek 

megismerése. (Indulás a pincéből, majd az udvar, vele együtt a levéltár épülete, keleti 

szárny – raktárak, kiállító terek, végezetül az osztályokat magában foglaló nyugati 

szárny.) Mindezek közben, a szaktudományok (régészet, restaurálás, művészettörténet, 

stb….) általános átbeszélése, azoknak a helyi viszonyok közötti működésének 

megismerése.  A múzeumban folyó munka három fő csoportjának (muzeális anyag 

gyűjtése és feldolgozása; a gyűjtemények nyilvántartása és állagának védelme; 

valamint a közművelődési tevékenység) megismerése mindig a múzeum azon terén 

kerül átbeszélésre, ahol az a munka folyik. ( Míg a tér megismerése során lehetőség 

nyílik irodák raktárak megnyitására, addig a négy nagy munkacsoport – úgy mint: 

gyűjteménygyarapító szakmuzeológusok, a gyűjtemények védelméért dolgozó 

szakrestaurátorok és a raktárak rendjéért felelős gyűjteménykezelők; a múzeum 

közönségkapcsolataival foglakozó közművelődési munkakörben tevékenykedő 

népművelők és múzeumpedagógusok – megismerése csak verbálisan történik. Kivétel 

ez alól a gyűjteménykezelői, szakrestaurátori munkakör, melyet a Néprajzi Osztály 

megismerése során a gyerekek végül is kapcsolatba kerülhetnek. 

 Ebédszünet   

 

 

 



 

A tárgy: 

A tárgyak, mint a gyűjtemények alapjai. Mit is gyűjt a múzeum? Régit, újat? Kik és miért 

csinálták a régit, kik és miért csinálják az újat?  

Egész délutános szabad kézműves tevékenység a délelőtti elméleti ismeretátadás 

kipihenésére, a következő napok gyakorlati oktatómunkájára való felkészülés jegyében, a 

szórakozást előtérbe helyezva. 

Alkalmazott ismeretátadási forma: csoportos  gyakorlati. 

 Fazekaskodás - kizárólag a legnépszerűbb tevékenységi forma a korongolás 

kipróbálása, oktatói segítséggel, nem korlátozott mennyiségben. 

 Nemezelés – nyers gyapjúból nemezlabda vagy/és nemezhurka készítés. 

 Faragás – ezen belül is a karcolozás. Nem népi motívumok alkalmazásával, csupán az 

anyag (falap, pörkölt dióbél) és az eszköz (faragókés, karcoló tű) megismerésének, 

szabad, játékos kipróbálásának jegyében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. nap 

Az alkotómunka. 

Három napos aktív alkotómunka megkezdése. Naponta három kézműves áll a gyermekek 

rendelkezésére. Az egymást követő alkalmakkor az előző nap kézműveseiből mindig egy 

marad, a másik kettő cserélődik, így lesznek olyan kézműves területek, melyek hosszabb 

elmélyülésre adnak lehetőséget. Ezeknek a területeknek a kiválasztása attól függ, hogy az ott 

végzett tevékenységek úgy anyagban, eszközben, mintakincsben mennyire változatosak. Az 

egyes kézművesek között kiscsoportos bontásban 2-3 órás közökkel vándorolnak a gyerekek.  

(Három nap beosztása: fazekasság, faragás, nemezelés 

                                      Nemezelés, szövés, tojásfestés 

                                      Szövés, vesszőfonás, bőrözés  

Csoportok: 3 csoportban minimum 5 – 5 gyermek 

A foglalkozások időbeosztása: 

 naponta 9.00 – 12.00 óra között gyakorlati munka (szünet nélkül) 

12.00 – 13.00 óra között ebéd 

13.00 – 17.30 óra között gyakorlati munka (szünet nélkül) 

A három csoport nagyjából 2 – 3 óra váltásban vesz részt az egyes kézműves ágak 

megismerésében. 

 

Fazekasság: 

 Rövid elméleti bevezetés a fazekasságnak az emberiség mindennapjaiban betöltött 

szerepéről. (A fazekas termékek fontos részét képezték a korabeli háztatásoknak, hiszen az 

ételek elkészítésének, tárolásának leginkább és legolcsóbban feletek meg. Könnyebben 

előállíthatóak voltak mint a fémedények, igaz, könnyebben is szorultak pótlásra. (Somogyra 

igazán jellemző, híres fazekas stílus, úgy formában mint mintában kevés van, vagyis nem 

igazán ez a tájra legjellemzőbb kézműves ág. Habár sok fazekas dolgozott a településeken, a  

megyébe nagyon sok fazekas termék érkezett azokról a tájakról, ahol jellemzőbb volt ez a 

tevékenység, és jelentősebb stílusirányzatok uralkodtak.) 

 

 

 

 



 

 

 

Mindezek után gyakorlat: 

-  ismerkedés az agyaggal. (agyag és víz, lágyítás és szárítás, gyúrás, tömörítés, levegőtlenítés, 

jó és rossz agyag.) 

- Az ősi fazekas technikáról: a felrakás. A felrakás elmélete és gyakorlata. Kis agyagedény 

készítése. Felrakás és elsimítás. 

- Ismerkedés a koronggal. (elektromos koronggal, a lábmeghajtású korong  csak mint elmélet 

jelenik meg a foglalkozás során). Az agyag szükséges állagáról, középre helyezés, felhúzás, 

levágás, szárítás.  

 

Faragás 

Rövid elméleti bevezetés Somogy és a faragás kapcsolatáról. Helyszíne a néprajzi kiállítás 

somogyi pásztorfaragásokat, illetve a pásztoréletet bemutató terei. (Somogy mint élettér, sötét 

Somogy, Somogy és a fák, legelők világa. Állattartás és állattartók, pásztorok, és kondások. A 

fa, a fa mint eszközalapanyag, a fa mint díszíthető anyag. Ráérő, szerelmes, művészkedő 

pásztorok.) 

Mindezek után gyakorlat: 

- „Kiskopja” faragása. A fa megismerése. Puhafa, keményfa, nyers és száraz fa. Szálirány és 

annak kihasználása. A faragókés megismerése. (a vésők a tábor során nem kerülnek 

használatra, azok már egy fokkal fentebbi részét képviselik a fa megmunkálásának). A kések 

néhány fajtájáról: egyenes alapkés, görbe élű alapkés, csipkézőkés és szúrókés.  

Balesetvédelem, megelőzés (ujj szigetelőszalaggal történő betekerése). Alap vágások, 

díszítések. 

A kiskopja alapanyagának faragása.  

- egyszerű díszítés: a karcolás, karcolozás. A karcolozás elmélete: fa vagy csontfelület vékony 

karcolása, a karcolt árok kiemelése valamiféle anyag bedörgölésével: „kalapkosz” korom, 

zsírral, faggyúval kevert korom, pirított dióbél. Mindezek kipróbálása egyszerű vonalakkal, 

majd szabadon választott, népi díszítőelemekkel (növény, növényi rész ábrázolások, betűk, 

sorminták ) 

 

 

 



 

 

Nemezelés:  

Rövid elméleti előkészítés a nemezelés ősi, még a honfoglalást is megelőző, nomád 

hagyományiról. Élettér és életmód, nomád népek és állataik, viseleteik, jurtáik. „Mi is az a 

nemez” kérdésre már a gyakorlati résznél tart a csoport…… 

 Ismerkedés a nyers de már tisztított gyapjúval. (Birkafajták, színfajták, nyírás.)    

 A gyapjú színe, szaga, tapintása. (Hogyan is jut el ide a levágott gyapjú? A nyers, 

tisztítatlan gyapjú előkészítése a mosásra, szennyeződések (növénymaradványok) 

mechanikus eltávolítása, nyírási szecska, rövidebb szálak eltávolítása. Mosással 

kimosható szennyeződések eltávolítása 

 A nemezelés technikája, a gyúrásnak, a szappannak és a víznek a szerepe a szerkezet 

kialakításában.  Gyakorlati munka: először egyszerű golyó (kislabda)  készítése. 

 A gyapjú színezésének elmélete. Festő növények bemutatása. A színek szerepe az 

öltözködés és lakáskultúrában (jurta). Néhány szó a honfoglalás kori mintakincsről. 

 Többszínű felület kialakítása színezett gyapjú segítségével. Nemezhurka majd karkötő 

készítése A kész nemez tulajdonságainak demonstrálása: meggyújtási kísérlet, 

szakítási próba, vízhatlanság.  

A nap végén kis kamara kiállítás készítése a gyerekek munkáiból. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. nap 

Nemezelés ( az első napról tovább folytatott foglalkozás) 

 A tradicionális nemeztárgyakon látható díszítő motívumokról, azok eredetéről, 

jelentéséről. Eredeti motívumok rajzolása papírra, (levelek, indák , növényi formákból 

levezethető nonfiguratív minták, egyedi minták és végtelenített sorminták, 

állatábrázolások), saját motívumok tervezése. Vajon honnan lehet mintákat átvenni? 

 Kismérető nemezkép készítése egyénileg, tradicionális mintával, mintegy utánozva 

egy jurta oldalán látható díszítősort.  

 Csoportos munkában nagyobb méretű közös kép készítése egy közösen kiválasztott 

kedvenc mese jelenetével.  

 A nap végén mindhárom csoportnak, azaz mind a 15 gyermeknek közösen jurta 

felépítése. 

 

Szövés: 

Rövid elméleti ismeretátadás a néprajzi kiállítás szőttes és viselet anyagát alapul véve, a 

szövött anyagoknak az ember múltjában betöltött szerepéről. Miből mit készítetek, mikor és 

hol? Viseletek, lakástextíliák, a mezőgazdaságban, és a kisiparban használt szövetek.  Kik 

szőttek és mikor? 

 

Gyakorlati munka:  

 Ismerkedés a szövés alapanyagaival. A len, a kender, a gyapot és a gyapjú és a selyem 

megismerése. (ezek közül a len, a kender és a gyapjú lesz kézbe vehető) Az elemi 

rostok, szálak (len, kender mint növényi, gyapjú mint állati) kinyerésének menete, 

előkészítésének eszközei (gyűjteményi tárgyak – tiloló, gereben, rokka, stb. 

megismerése, illetve a gyapjú esetében az előző nap tanult megismert mosási, tisztítási 

eljárások felelevenítése)   

 Az elemi szálak sodrásának kipróbálása. Egyszerű fonal készítése kézzel. Teherbírási 

kísérletek.  

 A fonás: Az eszköz nélküli fonások, szövések megismerése. Szerepük a hajdan volt 

kultúrák mindennapjaiban, szerepük a mai kézművességben. 



 

 

 

 A fonás elmélete és gyakorlata. Egyszerű fonások kipróbálása. A lapos fonás (páros és 

páratlan) 

 Apró eszközökkel történő fonás és szövés elmélete és gyakorlata. Fonás lyukas 

táblával, szövés kartonpapírral és kártyával. 

 

Tojásfestés: 

Húsvéti népszokásaink  

Egy kis elméleti áttekintés a húsvéti népszokásokról. (Húsvéti népszokásaink részben vallási, 

és részben ősi, pogány eredetűek. Magukban hordozzák a szürke hideg tél után a tavaszi 

megújhodás érzését: a meleget, az újjászülető természet színességét és változatosságát, 

valamint a reményt egy bőségesebb szebb életre. Az olyan tevékenységek mint nagytakarítás, 

sírok rendbetétele, tojásfestés, locsolkodás, füstölt sonka evés, stb. régről megmaradt 

hagyományokon alapulnak. A keresztény vallásban a megváltó Jézus Krisztus feltámadásának 

ünnepe. A vallási szertartásokban is jelen vannak olyan jelképek, mint az ételszentelés és 

tojásszentelés. A tojásfestés múltja: mintegy 2000 éves múltra tekint vissza; az irániak és 

kínaiak szokásaiban is megtaláljuk. A tojásra festett ábráknak jelentésük volt, mint a 

betegségek, ártó szellemek távol tartása, vagy éppen jókívánságok kifejezése.) 

 

Gyakorlati munka:  

 A tojás festéséről. Növényi festék előállítása, bodza, hagymahéj, diófalevél 

segítségével. A tojás megfestése. 

 Egyszerű díszítése eljárás, az un. berzseléses, más néven levélrátétes technika 

kipróbálása. Kellékei: tojás, különféle alakú levéldarabok, harisnya, cérna, tojásfesték. 

Levélkét a tojásra helyezése, harisnya szoros ráhelyezése cérnával rögzítése. Áztatás  

tojásfestékben kb. 10 percig.  

 Karcolásos (kotort, vakart) technika, mint egy következő díszítési eljárás.   

Kellékei: festett tojás; kés, olló vagy szeg. Nagyon egyszerű tojásdíszítési mód; a 

mintát belekarcoljuk a festékbe. Két tojás készítése: egy egyszerű vonalakból és 

pöttyökből álló, primitívebb díszítés, és egy bonyolultabb, már íves vonalakat is  

 



 

 

tartalmazó, azokból növényi motívumokat (levelek, virágok, indás motívumok, életfa) 

képező díszítés segítségével.  

 Díszítés gicázással. Egy eszközt kívánó, bonyolultabb és fejlettebb díszítési forma 

kipróbálása. Ismerkedés a viasszal, ismerkedés a gicával. Viasz melegítés, majd már a 

karcolás során elsajátítani kezdett, biztosabb kezet kívánó íves, hajlított vonalakat 

kívánó növényi motívumok felvitele a langyos tojás felszínére. Ezek után festés 

növényi festékekkel. 

 

A nap végén kis kiállítás a gyermekek aznapi munkáiból. 

 

4. nap 

Szövés: ( az első napról tovább folytatott foglalkozás) 

  A szövés legbonyolultabb eszközeinek, a szövőkereteknek, szövőszékeknek a 

megismerése. A készülő szövet hosszanti szálainak szétválasztására szolgáló 

szerkezetnek a nyüstnek, (szerepének, jelentőségének) a megismerése. A szövés 

megkezdése után a fonal tömörítésére szolgáló borda megismerése. 

 Az egyszerű vászonszövésnek, mint a hossz és keresztszálak legegyszerűbb 

keresztezési formájának a megismerése, a vele való szövet elkészítésének 

megkezdése.(öt szövőszék lévén, a gyerekek közösen dolgoznak egy – egy darabon).  

 Néhány centiméternyi ritmusos szövés után a más színű fonalak beiktatásával 

létrejövő, egyszerű, csíkos minták létrehozása.  

 Megosztva a szövőkereteket az ügyesebbekkel a csíkmintát továbbfejlesztve az 

azsúros, a cikcakk, a farkasfogas minta leszövését próbáljuk meg.  

 Az egyszerű minta nélküli szövés, majd a minták kialakítása után, már megismerve a 

szövés szerkezeti elméletét, a gyerekek végül (rajzok, illetve kész szövetek kézbe 

adásával) megismerhetik a legegyszerűbb vászonszövésen kívül a sávoly szövést 

(Minden két szálat kétszeresen kereszteznek a rákövetkező lépcsőben eltolt egyetlen 

huzallal. Ezt a szövésfajtát akkor célszerű alkalmazni,ha a lyukmérethez viszonyítva 

nagyon vastag szálat akarunk alkalmazni, ill. ha olyan finom a szövet, hogy a  



 

 

keresztszál nem bírja ki a hagyományos szövéskor jelentkező feszítőerőt.), valamint a  

halszálkás szövést (Azért, hogy kiegyenlítsék a sávoly szövésnél jelentkező átlós 

elmozdulást, ezt a szövésfajtát fejlesztették ki. Jellemző rá a fokozott egyenlőtlenség, 

ezért többnyire alátámasztásra használják. Ritkán rostálásra vagy szűrésre is. 

 

Vesszőfonás:  

Egy kis elméleti áttekintés a vesszőfonásnak a régi korok kultúrájában betöltött szerepéről. 

(A vesszőfonás első somogyi emlékei régészetiek, és épületekhez kötődnek, hiszen legfőképp 

ilyen objektumokban volt lehetősége a vesszőnek, a fonatnak megmaradnia évszázadokon át, 

ha néha csak a sárral körülvett vesszők lenyomódásai formájában is. 

Haladva az időben a mai korunk felé, egyre több, a minden napi életben használt 

vesszőtárgyat ismerhetünk meg, s szembesülhetünk vele, hogy a cserép és fa tárgyak után a 

vesszőből készített tárgyak a paraszti gazdaságokban jelen levő legnagyobb számú és 

legváltozatosabb formájú tárgycsoport.) 

 

Gyakorlat: 

 Ismerkedés a vesszővel, a fonásban használatos vesszők fajtáival A vessző 

hajlékonyságáról, színéről, ezek fokozásáról, befolyásolásáról. A víz illetve a szárítás 

hatása a vesszőkre. Forrázás.  

 A lánc-vetülékes fonási technika elmélete és gyakorlata. ( mint a Kárpát-medencében 

egyedül használt vesszőből készített használati eszközök és épületek fonási technikája) 

 A lánc-vetülékes fonási technika alkalmazása játékosan: vesszőépület-makett falának 

befonása, majd – hogy a játékot teljessé tegyük - agyaggal tapasztása.  

 A fonás új dimenzióba helyezése: míg a fonott fal egysíkú (magasság –hosszúság), fix, 

nem mozgatható szerkezetét viszonylag egyszerű elkészíteni, addig a használati tárgy 

készítése során új dimenziót (szélesség) kell adni az alkotásnak. Térbe kerül, lesz 

belseje, külseje és alakítása során körbejárható illetve kézben forgatható. Bizonyos 

tekintetben nehezebb, bizonyos tekintetben könnyebb ezekkel az új feltételekkel a 

fonás. Elsajátításával kézbe vehető tárgy, dísztárgy fonása valósítható meg. 

(vesszőnapocska fonása, továbbfejlesztve belőle kosáralj hajlítva, annak oldala 

befonva, kosár készítése. 



 

 

 

Bőrözés:  

Elméleti áttekintés a bőrnek régi körökben betöltött szerepéről. Mi is az a bőr?  Az állatok 

fajtáiról, melyek a bőrt szolgáltatják. A bőr mint az egyik első olyan anyag, mely a vadászat 

során elejtett állatokról kerül le, de hosszú ideig használható. Szőrrel vagy szőr nélkül – 

vagyis a bőr használati funkciói: ruházat és eszközök, eszköz kiegészítők.  

A bőr kinyerése majd előkészítése. Milyen bőrből mit is lehet csinálni? A bőr keménysége, 

zsírtartalma, vastagsága és ezek befolyásolása, alakítása. Vegyszerek, eszközök. 

 

Gyakorlat: 

 A bőr egyik legsokoldalúbb alkalmazási módjának, a bőrszalagnak a használatáról: a 

bőrfonás. A szálak vastagságáról, a húsoldal és szőroldal közti különbségről, a szálak 

egymásba fonásának, a bőrcsík alakja miatti speciális nehézségeiről. A 

Gömbölyűfonás elsajátítása. A gömbölyűfonásban és a bőrszalagok színeiben rejlő 

díszítési lehetőségekről. 

 A szironyozás. A fűzés és fonás kombinációja, mellyel két vagy több bőralkatrészt 

lehet összeerősíteni, illetve díszíteni. A szironyozás fő szerszámáról, a szironyozó 

árról. Kis bőrerszény készítése. 

 

A nap végén kis kiállítás a gyermekek aznapi munkáiból. 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 


