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Megrendelő lap a Pécsi Püspökség 

múzeumpedagógiai foglalkozásainak igényléséhez 
 
 

„…hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké az 
Isten országa.” Márk 10,14 

 
 

 
Kérjük, az alábbi adatok kitöltésével jelezze igényét: 

 
 
Érkezés időpontja (dátum/óra):  .............................................................................................   
 
Kapcsolat: (név, telefon, email): ..............................................................................................  
 .................................................................................................................................................   
 
Összlétszám:  ...................................................     (Max. 15 fő/csoport)  
 
 
 
ÁFÁ-s számlát kér: ☐ igen ☐ nem 
Számla típusa ☐ készpénz ☐ átutalás 
 
Számlázási név, cím, adószám:  ...............................................................................................   
 .................................................................................................................................................   
 
 
Megjegyzés: .............................................................................................................................   
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 
 
 
 

A következő oldalon kérjük, jelölje a megrendelt szolgáltatásokat!  
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Választható múzeumpedagógia foglalkozások 

 
(kérjük szándékát X-el jelezze úgy, hogy rá kattint a négyzetre) 

A szolgáltatások árait a következő oldalon találják. 

 
 

☐   A bátor oroszlán és az ártatlan bárány – Játékos ismerkedés a keresztény 

állat-, növény- és színszimbolikával 6 -10 éves korosztály számára 

 

☐   Legyél te is templomfestő! 

☐   6 -10 éves korosztály számára 

☐ 10 -14 éves korosztály számára 

 

☐   Kő kövön, avagy légy te is építőmester! 6 -10 éves korosztály számára 

 

☐   Kockáról-kockára: „képregények” a pécsi székesegyházban 

☐  10 -14 éves korosztály számára 

☐  14 -18 éves korosztály számára 
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További információk a foglalkozásokról 
 

1. A bátor oroszlán és az ártatlan bárány – Játékos ismerkedés a keresztény állat-, 

növény- és színszimbolikával 

A részben mozgásos játékon, részben alkotáson (címerkészítés) alapuló foglalkozás során a 
gyermekek ismereteket szerezhetnek az elsősorban keresztény műemlékekben, műalkotásokon 
található állat- és növényábrázolások, az itt alkalmazott színek szimbolikájával kapcsolatban. 
A foglalkozás helyszíne a Püspöki KincsTár. 
Időtartama: 60-90 perc 
Korosztály: 6-10 év 

A foglalkozás ára: 8000 ft/csoport  

/Egy csoport max.15 fő/  

 
 

2. Legyél te is templomfestő! 

A székesegyház valamint a Dóm-kőtár látnivalói alapján a gyerekek megismerkednek a 
székesegyház egykori és mai belső díszítésével. Ismereteket szereznek a románkori illetve gótikus 
díszítőműhelyek működéséről, a felhasznált eszközökről, anyagokról, az alkalmazott technikákról, a 
román és gótikus stílus jellegzetességeiről. A foglalkozás során belebújhatnak a korabeli mesterek 
bőrébe, és a múzeumpedagógiai műhelyben játékos formában maguk is megpróbálkozhatnak egy 
„templom” belső terének kidíszítésével. 
A foglalkozás helyszíne a Dóm-kőtár. 
Időtartama: 60-90 perc 
Korosztály: 6-10 éves és 10-14 éves korosztály 

A foglalkozás ára: 8000 ft/csoport  

/Egy csoport max.15 fő/  

3. Kő kövön, avagy légy te is építőmester! 

A foglalkozás bevezetéseképpen a gyerekek a Dóm tér köveire aszfaltkrétával felrajzolják a 
Székesegyház „tükörképét”. Majd a székesegyház négy eltérő korszakáról készített makettek 
felépítésével kézzelfogható módon megtapasztalják az építési szakaszok jellemzőit, és 
megfigyelhetik, milyen részekből áll a székesegyház. Ezután elhelyezik bennük a „lakókat”, azaz az 
adott korszakra jellemző négy apró figurát. 
Korosztály: 6-10 év 
Helyszín: Dóm kőtár 
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Időtartam: 60-90 perc 

A foglalkozás ára: 8000 ft/csoport  

/Egy csoport max.15 fő 
 
 
 

4. Kockáról-kockára: „képregények” a pécsi székesegyházban 

A foglakozás azon a hasonlatosságon alapszik, amely a székesegyház képsorai, és a képregények 
között áll fenn. Ez a párhuzam megkönnyíti a bibliai történetek befogadását, és más 
műalkotásokban ábrázolt történetek értelmezését. A foglalkozáson beszélgetünk a képregény 
„elődeiről”, megvitatjuk, hogyan épül fel egy képregény, a műalkotások reprodukcióin megfigyeljük 
a képregény műfaji sajátosságait, és játékos feladatok segítségével elmélyítjük az így megszerzett 
ismereteket. Végül a gyerekek néhány bibliai történetből rövid képregénycsíkokat is rajzolnak. 
Helyszín: Püspöki KincsTár 
Korosztály: 10-14, és 14-18 év 
Időtartam: 60-90 perc 

A foglalkozás ára: 8000 ft/csoport  

/Egy csoport max.15 fő/  

 
 
Kiegészítő információink: 
 
 

- Az áraink az áfát tartalmazzák! 

- Kivételes esetekben (pl.: vis major) az ajánlott szolgáltatások változhatnak. Ilyen esetekben 

kérjük megértésüket! 

- Egy csoportos foglalkozáson maximum 15 fő vehet részt.  Nagyobb létszámú csoportot több 

csoportra bontjuk a foglakozások eredményessége és a gyermekek sikerélménye 

érdekében. 

- A csoporttal érkező pedagógus felelősséget vállal a gyermekekért 

- Múzeumpedagógiai foglalkozásaink igényléséhez előzetes bejelentkezés szükséges, melyet 

ezen adatlap kitöltésével legalább a foglalkozás előtt két héttel szíveskedjenek elküldeni e-

mail címünkre: elmeny@pecs.egyhazmegye.hu e-mail címre, melyről írásos visszaigazolást 

küldünk. 

- Érkezésekor ezen voucher felmutatatásával tudja igazolni bejelentkezését. 

- Lemondási feltételek: A program lemondása csak írásban történhet a látogatást megelőző 

hét csütörtökéig. Amennyiben a lemondás a program hetében történik, a megrendelő 
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köteles a megrendelt program árának 50%-át kifizetni. 48 órán belül történő lemondás 

esetén a megrendelt program teljes ára fizetendő. 

- A foglalkozásokra való jelentkezéssel a csoportvezető, pedagógus elfogadja 

házirendünket és betartatja azt a csoport tagjaival: épületeinket, berendezés tárgyainkat 

és a foglalkozásainkhoz használt eszközöket a résztvevők megóvják és a foglalkozás 

végén visszaszolgáltatják.  

 
 

Minden kedves vendéget várunk sok szeretettel! 
Érvényes: 2016. szeptember 1-től 

 


