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Nyári tábor program

MÚZEUMI 
PORTYÁZÁS

Múzeumpedagógus:  
Szeivolt Katalin



 

© Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 

A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum öt-napos nyári 
napközis tábort szervez általános iskolás gyermekeknek.  
A meghirdetett táborok időpontját honlapunkon és Facebook 
oldalunkon tesszük közzé. Várjuk a csoportok jelentkezését  
a katalin.szeivolt@hoppmuseum.hu e-mail címen. 

Szeivolt Katalin 
múzeumpedagógus 
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Nyári tábor program 

MÚZEUMI 
PORTYÁZÁS 
Múzeumpedagógus: Szeivolt Katalin 

. oldal3



Múzeumpedagógiai jegyzetek - I/1. 
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Első nap 
Hétfő  

Délelőtt 
Bemutatkozás, ismerkedés, a kert bejárása és a Hopp 
Múzeum épületének felfedezése a pincétől a padlásig. a 
múzeumpedagógiai tárgyak közül egy tárgy kiválasztása, 
műtárggyá minősítése, a kiválasztott tárgyakból kiállítás 
rendezés közösen. 

Délután 
Időutazás a kertben. Technika: kollázs.  
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Második nap 
Kedd 

Délelőtt 
A „Jurták és kolostorok” időszaki kiállítás megtekintése a 
Hopp Ferenc Múzeumban, interaktív tárlatvezetés és 
képzőművészeti foglalkozás a kiállító térben.  
Technika: selyemfestés.  

Délután 
Holdkapu, a nagy keret, és minden, ami kör  
Technika: akvarell festés.  

“MI ITT MA KIÁLLÍTÁST ÉPÍTÜNK!” 
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Harmadik nap 
Szerda 

Délelőtt 
Az első portyázás a Fővárosi Állatkertben. A mongol 
emberek gyermekkoruktól kezdődően szimbiózisban élnek 
állataikkal. Feladat: kapcsolódási pontok megtalálása a 
nomád életmódot folytató mongolok állattartásához, egy 
kiválasztott kedvenc állat megfigyelése, fotók készítése.  

Délután 
Saját portré elkészítése a kedvenc állatod társaságában 
Technika: festővászonra akril festékkel.  
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Negyedik nap 
Csütörtök 

Délelőtt 
Második portyázás: a Szépművészeti Múzeum Henri 
Matisse – A gondolatok színe című kiállítás megtekintése, 
játékos kalauzolással. A látogatás során megfigyeljük, 
hogyan hatott Henri Matisse festészeti stílusára a Kelet, 
elsősorban az ázsiai szőnyegek mintázata.  
  
  
Délután 
A Hopp-kert ábrázolása „matiszosan”. 
Technika: festett, színezett alapra papírkivágásos 
kompozíció.  
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Ötödik nap 
Péntek 

Délelőtt 
Harmadik portyázás: látogatás a közeli Posta Múzeumba, 
helyi tárlatvezetés. Keller László Vámbéry tanulmányok 
című művében írja: „A Dzsingisz kán vezette mongolok a 13. 
század során nem csupán az írott történelem valaha volt 
legnagyobb kiterjedésű szárazföldi birodalmát hozták létre, 
hanem ezzel egyidőben saját koruk legkiterjedtebb és 
legprofesszionálisabb információ közvetítő rendszerét is: a 
Mongol Birodalom postahálózatát.” A látogatás során 
megfigyelésünk a mongol postahálózat működésére 
irányul. 

Délután  
A mongol zászló, a ’szojombó’ jelrendszerének absztrakt 
kompozícióba rendezése, képeslap Dzsingisz nagykánnak 
’mail artosan’. Technika: papírmontázs. A táborban 
elkészített alkotásokból kiállítást rendezésünk a kertben, 
melyre a tábor zárásaként a szülőket is meghívjuk. 
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További információk 

A tábor programjának részét képezik további kreatív feladatok 
is,  amelyeket a gyerekek érdeklődése szerint válogatunk és 
oldunk meg közösen. A tábori idő minden perce bizonyára 
tartalmasan fog eltelni, és a ráhangolódás, a napi „rutin”  mellett 
a vizuális feladatok, illetve a land art jegyében dolgozunk együtt. 
Portyázásaink folyamatosan bővülnek újabb állomásokkal, mint 
például a magyar Képzőművészeti Egyetem Epreskertjével.  

Étkezés 
A tábor részeként az ’Andrássy 100’ Önkiszolgáló Étteremben  
biztosítunk meleg ételt és friss üdítőt a gyerekeknek. A 
helyszínre csoportosan érkezünk. 

A tábor díja 
38.000 forint/fő 

A tábori díj befizetése személyesen történik a Hopp Múzeum 
pénztárában, ahol bankkártyával is lehet fizetni. A befizetésnél a 
nyári tábor teljes időtartamára szóló tábori belépőjegyet 
kapnak a gyerekek. 

Jelentkezés a nyári táborra 
A tábor időpontját a tanév végén, a május-júniusi hónapokban 
hirdetjük meg a honlapunkon és Facebook oldalunkon. A 
jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk. Jelentkezni a 
katalin.szeivolt@hoppmuseum.hu e-mailcímen lehet a 
meghirdetett határidőig. A jelentkezés a tábori belépőjegy 
megvásárlásával válik véglegessé, melyet legkésőbb a tábor  
megkezdése előtti héten, a szerdai, csütörtöki és pénteki 
napokon lehet megvenni.   Szeretettel várjuk a táborozókat 
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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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