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Nyári tábor élménybeszámoló

MÚZEUMI 
PORTYÁZÁS

Múzeumpedagógus:  
Szeivolt Katalin



 

© Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 

A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum életében először, 
2022. augusztus 22. és 26 között szerveztünk nyári tábort 
általános iskolás gyermekek számára. Reméljük, hogy az első 
tábor élményei meghatározóak maradnak, és még sok ilyen jó 
hangulatú, tartalmas közös időtöltés vár ránk és vendégeinkre. 
Legyenek visszatérő látogatóink jövőre is!  

Szeivolt Katalin 
múzeumpedagógus 

. oldal2



A nyári tábor 
élménybeszámoló 

MÚZEUMI 
PORTYÁZÁS 
Múzeumpedagógus: Szeivolt Katalin 
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Múzeumpedagógiai jegyzetek - I/2. 
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Első nap 

Érkezéskor, hétfőn tíz közel egykorú, 8-9 éves kislány várt a 
Múzeumban. Megmutattam nekik a Múzeum épületét 
„pincétől a padlásig” - ahogy mondani szokták.  

A múzeumpedagógiai tárgyak közül mindenki kiválasztott egyet, 
majd a kiszemelt tárgyat meg kellett vizsgálniuk különböző 
szempontok szerint,  pl. méret, anyag, származás. Ezután kaptak 
egy újabb tárgyat, hogy hasonlóságokat és különbségeket 
fedezhessenek fel köztük. A feladat végén csoportokban 
dolgozva a gyerekek kiállításokat hoztak létre.  

A délelőtti programmal sikerült összekovácsolni a csapatot, a 
résztvevők közben észrevétlenül megismerték egymást. A 
délutáni programra készülve papírdobozkákat hajtogattunk, 
majd kidekoráltuk őket különféle keleti mintákkal. Utána a 
kertben ezekbe a dobozokba gyűjtöttünk apró lehullott 
faleveleket, fakérgeket és kavicsokat. Az Andrássy 100 
Önkiszolgáló Étteremben ebédeltünk, aztán a Benczúr 
játszótéren a közösségi szolgálatot teljesítő diáklány, Hanna egy 
jót focizott a gyerekekkel.  

Délután a „mozgó képet” készítettük a múzeumpedagógiai 
műhelyben. A „mozgó kép” egy olyan tárgy, ami a kertet egy 
dobozba összesűríti, dacolva a jelennel, múlttal és jövővel. 
Beépülnek a képbe a kertben gyűjtött termések, a hátteret a 
keleti motívumokból összeállított montázs adja, és  lépésről-
lépésre mindenki ügyesen megalkotja saját művét. 

. oldal5



. oldal6



Második nap 

Kedden a Múzeum aktuális kiállítását, a „Jurták és 
kolostorok” című tárlatot tanulmányoztuk sok játékkal, 
kérdésekkel, feladványokkal. Észrevétlenül repült az idő, és 

mire végeztünk, már mehettünk ebédelni, majd a játszótérre! 
Visszatérve a Múzeumba, már a sátor alatti műhelyben 
folytattuk a napot, ahol megismerkedtünk a mongol felhő-
motívumokkal. Ezt követően kör alakú selyemre festettük 
Tengri-t, az Örök Kék Ég istenét, úgy, ahogy a gyerekek 
elképzelték.  

Ezen a délutánon sámánbotokat is készítettünk. A kertben 
találtunk levágott gallyakat, befestettük pirosra és a kisebb 
botokra gyeplőtekercseket és szalagokat szereltünk. Kezdő 
„sámánként” a gyerekek eleinte óvatosan próbálták használni a 
botokat, aztán később képzeletben már vágtattak is velük. 
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“MI ITT MA KIÁLLÍTÁST ÉPÍTÜNK!” 
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Az első két nap munkáiból elkezdtük felépíteni tábori 
kiállításunkat a Múzeum földszinti részében. A gyerekek 
megelégedettséggel, jóleső fáradtsággal néztek rá saját 
munkájukra és a többiekére is. 

Harmadik nap 

Szerdán délelőtt a gyerekekkel ellátogattunk a Fővárosi 
Állatkertbe. A mongolok gyermekkoruk óta szimbiózisban 
élnek az állataikkal, ezért esett a választás az állatkertre, 
portyázásunk első helyszínére.  

Kedves ismerősöm, Alexandra kalauzolt el bennünket, aki az 
állatkert munkatársa. Sok érdekes dolgot mesélt, és a gyerekek 
mindent nagyon tüzetesen megnéztek. Lassan, de azért 
eljutottunk az állatsimogatóig is, ahol megint nagyon gyorsan 
szaladt az idő. Utána igencsak sietnünk kellett az étterembe, 
hogy kapjunk még valami harapnivalót ebédre. Persze, azért 
jutott még finom falat és természetesen a bubis üdítők is várták 
a megfáradt hadat.  

Délután a kertben a feladat úgy szólt, hogy mindenkinek le 
kellett festenie magát kedvenc állatával. Hangulatteremtés 
gyanánt mutattam nekik néhány művészeti alkotást, amelyen a 
művész kedvenc állatával örökítette meg magát. Farostra 
feszített vászon volt az alap, erre festettek akril festékkel a 
lányok, nagyon ügyesen és bátran.  
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Negyedik nap 
Csütörtökön portyázásunkat a Szépművészeti Múzeum Henri 
Matisse – A gondolatok színe kiállításában kezdtük.  

Reggelente, bevezetésképpen kitaláltam egy-két aprócska, 
könnyen kivitelezhető feladatot. Például ezt a napot azzal 
kezdtük, hogy a kertemben szedett virágokat, leveleket, 
terméseket a gyerekek kompozícióba rendezték. Ezeket a 
növénykéket egy köralakú keretbe belerajzolták grafikusan. 

A ráhangolódás után indultunk el megnézni Matisse műveit. 
Együtt haladtunk a kiállításban és miközben különféle 
kérdésekre válaszoltak a gyerekek:  
• Milyen lenne a műtermetek? 
• Milyen zenét tudnátok elképzelni egy adott képhez? 
• Éreztek-e valahol illatot, vagy szagot? 
• Nézzünk meg egy festményt távolról és nagyon közelről! Mi a 

különbség? 
• Nézzünk meg egy festményt szokatlan testtartásban! Mit 

tapasztaltatok? 
• Az alkotó melyik művét tennétek ki otthon? 
• Szerintetek hogyan hatott a művészre Kelet? 
• Kérdezzetek meg egy teremőrt, neki melyik a kedvenc képe! 
• Hol éreztek meleget vagy hideget? 
• Melyik kép sugallja a rendet, és melyik a káoszt? 

Matisse „Jazz” sorozata előtt a gyerekek „rendetlenül” pózoltak a 
csoportképhez. „Rendes” fotót is készítettem, azon tornasorban 
álltak egy vonalban. 
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Délutánra már nagyon meleg lett, a sátor alatt is majdnem 
megfőttünk, de az alkotás öröme elterelte a figyelmet a 
hőségről. A papírkivágásokból „matiszosan” a Hopp kertet 
készítettük el. A kiállításunk tovább terjeszkedett. Szükség lett a 
ruhafogasokra is. Matisse-ra erősen hatott a Kelet, de azt 
gondolom, ránk is. 
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Ötödik nap 
Az utolsó napon délelőtt a Postamúzeumban portyáztunk, 
amely a közeli Benczúr utcában található.  

A mongoloknak nagyon fejlett volt a postahálózatuk, ennek is 
köszönhetően hódítottak nagy sikerrel. Öten vállalkoztak a 
gyerekek közül arra, hogy egyenként elmeséljenek egy-egy 
napot a tábori hétből. A vidám ünnepélyes táborzáró végén 
minden család összegyűjtötte és hazavitte az alkotásokat. 
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Jó volt! Jövőre veletek ugyanitt! 
Szeretettel várunk Benneteket és az új táborozókat is!  
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Elérhetőség 
 

Szeivolt Katalin, múzeumpedagógus 
E-mail: katalin.szeivolt@hoppmuseum.hu 
Telefon: +36 30 294 9000 
Facebook: Kati Keleten 

Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 
1062 Budapest, Andrássy út 103
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