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Kik vagyunk?
 A Tiszazug területi múzeuma (néprajzi, történeti gyűjtőkör)

 Épült 1782-ben, 1985-től múzeum

 Felújított épületek (Nagykun kerületi börtön, Várnagyi lak)

 2015-től 5 diplomás szakdolgozó

 Mintegy 70 000 darabos gyűjtemény, évi 9000 fő körüli látogató

 2 állandó és időszaki kiállítások

 TÁMOP és TIOP pályázatokból jelentős eszközkészlet

 Megjelenés városi, térségi rendezvényeken

 Sikeres múzeumpedagógia

 Térségi szerepkör erősítése 
Cserke Vitéz

napokon

Gyermeknap kihirdetése





Tervszerű múzeumpedagógiai munka

 Közművelődési és múzeumpedagógiai terv kidolgozása

 Földrajzi terület, ahonnan folyamatosan várhatunk látogatókat 

(Tiszazug) 

 Fő célcsoportok (oktatási-nevelési intézmények)

 Együttműködő intézményeket, civil szervezeteket. 

 Az intézmény tudományos kutatási tevékenysége, kiállításai 

határozzák meg (kézművesség)



Programtípusok: 

 Interaktív kiállításvezetés

 Kézműves foglalkozások

 Kihelyezett iskolai órák

 Rendhagyó történelemórák

 Múzeumbaráti kör 

alsó tagozatosoknak

 Óvodai rendezvények 

közös szervezésben

 Múzeumi tábor óvodásoknak

 Éves program (jó gyakorlat) 

megvalósítása óvodákkal

 Húsvéti múzeumi délután

 Múzeumi őszbúcsúztató 

(Őszi Fesztivál)

Nyári 

tábor

Márton-

nap



Az állandó 

kiállításhoz 

kapcsolódó 

foglalkozások

Kötélhúzás 

Tészta nyújtása, 

díszítése



Foglalkozás a látványtárban



Időszaki kiállításokhoz kapcsolódva

Egy jász település a Nagy-

kunságban című kiállítás

 1. viseletkészítés 

csomagolópapírból (rajzolás, 

színezés, vágás) Tükör

 2. rejtvény – fedezd fel a 

kiállítást a megadott 

fotórészletek segítségével 

(csoportmunka)



Mézeskalács-

sütés (Advent)



Must 

készítése



Húsvéti délután



Múzeumpedagógiai különdíj 2014., 2017.

Barátom a múzeum múzeumbaráti kör ált. isk.

o Kéthetente, másfél óra, kidolgozott tanmenettel

(Hagyományőrző, közösségformáló, identitást erősítő)

Múzeumbarát műhely a városi óvodának

o Heti egy alkalommal, éves tematikusan felépített 

programmal, 1 majd 3 óvodával

(Képességfejlesztés, komplex személyiségfejlesztés) 

o Óvoda- és múzeumpedagógus közreműködésével

Kincses kultúróvoda 2016 cím 



A múzeumpedagógiai elismerő oklevél



Múzeumbaráti kör alsó tagozatosoknak

Álarc készítése farsangra



Csíramálé és 

herőce 

sütése



A Kincses kultúróvoda pályázati program 

hatása

Erősítette az intézményen belüli kapcsolatokat.

Lehetőséget biztosított más intézményekkel, egyesületekkel, 

civil szervezetekkel való kapcsolatfelvételre.

Támogatta a tehetségfejlesztő programok magasabb 

színvonalú megvalósítását.

Változatos programok segítségével hozzájárult az  intenzívebb 

képességfejlesztéséhez.



A Kincses kultúróvoda program új 

lehetőségeket teremt

Táborok szervezésének a feltételeit biztosította, amely a 

nyári óvodai életet színesítette

Játszóházak, táncházak, kirándulások                                 

szervezésére adott lehetőséget,                                         

amely elősegítette az óvoda és                                              a 

családok kapcsolatának erősítését.

Weboldal szerkesztése:                               

www.kincseskulturovoda.hu

Konferenciák szervezése –

lehetőséget adott más óvodákkal                                                        

a tapasztalatcserére

http://www.kincseskulturovoda.hu/


Óvodai Márton-nap a múzeumban



Varázskonyha 

Szakácskönyv gyerekeknek



A papíron: Jól éreztük magunkat! Szép hely!



A foglalkoztató-

teremben


