Magyar Nemzeti Múzeum
VILLA ROMANA BALÁCA
MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETT ISKOLAI CSOPORTOK SZÁMÁRA
1.
2.
3.
4.

A rómaiak világát megidéző, játékos, csoport bontásos foglalkozás, kb. 1,5 óra
A Római Villában játékos, korosztályhoz illesztett tárlatvezetés, kb. 1 óra
Tárgyalkotó (kézműves) foglalkozás - egy féle, egy csoportnak-, kb. 1 óra
Lehetőség van még beöltözni rómaihoz hasonló ruhákba is, ennek időtartama kb. 30 perc

A TELJES PROGRAM ESETÉN MIN. 4 ÓRA BALÁCAI TARTÓZKODÁS SZÜKSÉGES A CSOPORTOK SZÁMÁRA.
A teljes program ára: 1500 Ft/ fő.
Természetesen részleteiben is összeállítható a program a fentiek alapján.





Csoportos belépőjegy: 250 Ft/fő A csoportos belépőt minden esetben ki kell fizetni.
Játékos, korosztályhoz illesztett tárlatvezetés (2.,- kb. 1 óra): 3000 Ft/ csoport
Múzeumpedagógiai tárlatvezetés és foglalkozás (1., 2., 4., - kb. 2,5 óra): 500 Ft /fő
Tárgyalkotó (kézműves) foglalkozás (3., -1 óra) : 750 Ft / fő

A PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTELHEZ MINIMUM 1 HÉTTEL A LÁTOGATÁST MEGELŐZŐEN BE KELL
JELENTKEZNI!
További információ:
Hári Krisztina múzeumpedagógus, +36 705 098 795; +36 88 265 050; hari.krisztina@hnm.hu; www.balaca.hu
FOGLALKOZÁSOK RÉSZLETESEBB LEÍRÁSA:
A múzeumpedagógiai foglalkozásokon a játékok egy része csoportbontásban zajlik. Az osztály egyik fele (1315 fő) római műtárgymásolatokon keresztül (amiket kézbe vehet, megvizsgálhat) ismerkedik meg a rómaiak
életmódjával és a római villagazdaság történetével, miközben a csoport másik fele a római kőtárban játékos
feladatlapok megoldásával fedezheti fel a római emlékeket, és rövid kvízek segítségével érdekességeket tudhat
meg a rómaiak étkezési szokásairól és a katonák felszereléséről. 35-40 perc után a csoportok cserélnek. (teljes
időtartam kb. 90 perc)
Ezután következik egy hagyományos, de korosztályhoz illesztett tárlatvezetés a Római Villában (kb. 1 óra)
Majd ezt követheti a kézműves foglalkozás, és a beöltözés. (teljes időtartam kb. 90 perc)
Választható tárgyalkotó (kézműves) foglalkozásaink:
1. Falfestmény – gipsz korongra
Balácán a villaépületben látható eredeti falfestmény töredékekhez kapcsolódó foglalkozás. A római kori
épületdíszítés témakörével ismerkednek meg a gyerekek és ehhez kapcsolódóan megbeszéljük a falfestmények
készítésének, anyagait, eszközeit, módját, a festményeken látható motívumokat.
A gyerekek egyénileg gipsz alapra, saját elképzelésük és tervezésük alapján, vízfestékkel készítik el munkáikat.
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2. Mozaik
A római kori villában több mozaik is látható az eredeti helyükön. A mozaik készítésének történetét, anyagait, és
technikáját ismerhetik meg a diákok.
Csoportos tevékenység során (3-5 fő), közösen terveznek és kiviteleznek mozaikot. Farost alapra, a mai anyagokkal
(csemperagasztó, zúzott színes csempedarabok) készítik el alkotásaikat.

3. Malomjáték
A római kori életmódhoz kapcsolódó, jellegzetes szabadidős játék volt, a ma malomjátékként ismert társasjáték. A
rómaiak előszeretettel rajzolták fel mindenhová, készítették el táblás formában, játszották szabad idejükben és
nem csak gyermekkorban.
A gyerekek a tevékenység során textil alapra készítik el saját malomjátékukat, zsinórozzák, és apró kavicsbábukkal
játsszák majd. A játék leírását nyomtatott formában is megkapják.

4. Fejpánt vagy párta
A római kori öltözködési szokásokról beszélgetünk. A fennmaradt írásos forrásokból és ábrázolásokból (mozaikok,
falfestmények, szobrok) ismerjük meg a viseleti elemeket, (ruházat, kiegészítők, hajviselet, ékszerek) melyek közül
egyik a római kori párta.
A gyerekek szaténszalagra ragasztják fel a maguk által domborított díszítéssel készülő rézlemezkéket, és próbálják
fel hozzá a római kort idéző ruhákat.

Római pártadíszek
Intercisa Múzeum, Dunaújváros

