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A Duna Múzeum 
 
A Duna Múzeum hivatalos neve Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum. 
A Múzeum célja, hogy az általános humán, természettudományos és műszaki 
ismereteket integrálva, elsősorban a vízzel való gazdálkodás különböző 
szempontjait bemutatva, tudatosítsa a nagyközönségben a környezet- és 
vízvédelem iránti közös és egyéni felelősséget, kutatásaival és ismeretátadó 
tevékenységével segítse az egységes ökológiai szemlélet társadalmi méretű 
kialakítását. A 2002 óta fennálló állandó kiállításunk a magyar vízügy történetét, 
vizeink krónikáját, a vízzel együtt élő ember küzdelmeit hivatott bemutatni. A 
kiállítás és a látványtár interaktív elemekkel színesített, több korosztály együttes 
látogatásához is megfelelő, élménydús és informatív. A környezettudatos 
gondolkodás kialakítása és a mindennapi életben megvalósítható praktikus 
környezetbarát megoldások megismertetése a legfogékonyabbaknál, a fiatalok 
esetében a legkönnyebb és a leghatékonyabb. Az átlagosan évente 17000-
20000 látogatónk kétharmada kiskorú. Múzeumpedagógiai órákkal, 
foglalkozásokkal várjuk őket a néhány éve megújult, barátságos, korszerűen 
felszerelt foglalkoztató teremben és a kiállításban.  

A tárlatban és a gyűjteményben a múzeum környezetvédelmi jellege számos 
ok miatt még nem érvényesül. Az időszaki kiállítótérben bemutatott 
kiállításokkal,1 múzeumpedagógiai foglalkozásaink témaválasztásával, 
iskolásoknak meghirdetett akciósorozatunkkal, nyári táborok szervezésével 
igyekszünk teret adni a környezeti nevelésnek, ezen belül a 
környezetvédelemnek. Reményeink szerint a Duna Múzeum programjain részt 
vevő gyerekek a környezetükre figyelő felnőttekké válnak, akik mindennapi 
életükben is képesek felelősen gazdálkodni természeti kincseinkkel. Arra 
számítunk, hogy egy-egy jól megtervezett múzeumi foglalkozássorozat 
nyilvánvalóvá teszi mind a gyermekek, mind a pedagógusok számára: a 
múzeum az a hely, ahol élményszerűen lehet tanulni. 

 

                                         

1 ÖKO-PACK Kft. : Hulladékból termék kiállítás, a Pisztráng Kör interaktív kiállítása: A 
természetes ártéri élőhelyek veszélyeztetett madárpopulációinak megőrzése, Herman Ottó 
Interaktív Tanösvény 
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Az óvodás gyermek a múzeumban 
 
Milyen az óvodás gyermek? Hát, ilyesforma: 

 
Illusztráció: Gróh Laura (10 év) 

 
Első ránézésre is „kicsi”. Nem éri fel a múzeumban a tárlót, nem látja lentről 

jól a képet a falon, elámul, ha egy számára hatalmas épületbe lép. Ezt 
mindenképpen érdemes számításba vennünk, amikor kiválasztjuk, mit is 
érdemes megmutatni nekik. 

Figyelmük még önkéntelen, szétszórt. Hosszú út vezet a tapadó figyelemtől 
az elvont gondolatokra való összpontosításhoz. Már nem csak a tárgyakra, a 
szavakra is figyel. Igényelnünk, ösztönöznünk kell azonban, hogy 
koncentráljanak az adott témára. Érdemes foglalkozásokon megfigyelni, mi 
történik, ha előre odakészítjük az asztalra a színes ceruzákat, a bábokat, stb.. 
Ha meg is tudja állni, hogy ne nyúljon azokhoz, fél szeme folyamatosan a 
ceruzákon lesz. Ha meglát egy új, számára érdekes tárgyat, játékot, azonnal 
eldobja az előbbit.  

Emlékezete is fejlődik. Tárgyakat, jelenségeket már akkor is felismer, ha 
azok más körülmények között jelennek meg: „Hol találkozhatsz még az örvény 
jelenséggel? – Otthon, a fürdőkád lefolyójában!” 

Beszéde, szókincse is folyamatosan bővül, de ehhez elengedhetetlen, hogy 
beszélgessünk vele. „Én” központúságából adódóan a másik gyermek 
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meghallgatása, előtérbe helyezése azonban sokszor okoz problémát számára, 
minden gyermek elsőre szeretne választ kapni a kérdéseire. Tanítsuk kérdezni! 
A múzeumi látogatás során sok olyan új kifejezéssel találkozik, amelyeket még 
nem ismerhet. Igyekezzünk egyszerűen fogalmazni, kérdezzünk rá, hogy 
ismerik-e a kifejezést. Hallgassuk meg őket! A foglalkozásvezetőnek azonban 
kedvesen meg kell próbálni mederben tartani a beszélgetés fonalát. A 
beszédészlelés nem azonos a megértéssel, visszakérdezéssel ellenőrizhetjük 
azt. 

Gondolkodása „Én” központú. Egy szempont egyidejű észlelésére, 
figyelembevételére képes. A tárgyak legfeltűnőbb sajátosságaira összpontosít. 
Óvodásoknak tartottam foglalkozást, a makett láttán a megszokott válasz, hogy 
a folyó tiszta, nem szemetes partján kötne ki a csónakkal. Ritka ebben az 
életkorban a következő válasz: „A szemetes oldalon kötnék ki, és hívnám a 
kukásautót, hogy újra tiszta legyen a part”. Ha megkérdezzük tőlük ők maguk 
szennyezik-e a vizet, a válaszuk nem. 

Észlelésével kapcsolatban a legfontosabb, hogy számára a környezetéből 
annyi ismerhető meg, amennyi az érzékszerveivel felfogható. A motoros-
manipulációs megtapasztalásra elég alkalmat kell biztosítani. Szeretne mindent 
azonnal megérinteni, megvizsgálni, ez pedig egy múzeumban sokszor nem 
lehetséges. 

Páli Judit írja az egyik cikkében: „Veszélyes fogalmi kategória a játékos 
tanulás. …Fordítsunk egyet rajta: tanulós játékok. Ez jobban hangzik, mert 
minden játék feltételez tanulást, egyik többet, másik kevesebbet” (Páli, 
1995:228). 
A természetes gyermeki megnyilvánulások sorában a két legfontosabb a 
mozgás és a játék. A játék során érnek az értelmi, érzelmi és társas folyamatok 
benne. Éljünk vele a múzeumi foglalkozásokon is! Ebben a korban a 
szimbolikus szerepjáték, fantáziajáték dominál. Ha mód és van rá, mozgassuk 
meg őket, ha másképp nem is, a látogatás előtt, után mindenképp. A 
finommotorika fejlesztésére is van mód a múzeumban, igénylik és szeretik a 
kézműves foglalkozásokat, bár sok mindent még nem tudnak önállóan 
megcsinálni. Igyekezzünk képességeikhez mért tevékenységet választani mind 
anyag, mind eszközhasználat tekintetében, és jól felkészülni! Lateralitásuk, 
térészlelésük még nem kialakult. A múzeumban elhangozhatnak ilyen 
instrukciók: „jobb oldalt felül, vagy forgasd el balra”. Többségüknek ennek 
végrehajtása még önállóan nem fog sikerülni. 

„A gyermek időszámítása ünneptől ünnepig tart” (Páli, 1995:228) – írja Páli 
Judit. Ilyen, továbbélő ünnep lehet egy múzeumlátogatás is a gyerek számára. 
Fontos és maradandó „közös” élmény. Azonban még gondot jelent nekik a 
tegnapelőtt, múlt héten, stb. fogalma. A Duna Múzeumban a tablókat leszámítva 
az idő nem rendezési elv. Egyszer a 6 éves kislányom mutatott rá a 
következőre. A Mezőgazdasági Múzeumban meglátta a legnagyobb, közel eső 
termet, és húzott befelé. Ez volt időrendben a legutolsó terem. Visszafelé 
haladtunk az időben – amikor anya kicsi volt, a nagyi született, a Palota épült 
(Visegrádon élünk) – és ez számára így követhetőbb sorrend volt. 

Megszívlelendők az alábbi sorok azok számára, akik kisgyermekekkel 
foglalkoznak (nem csak a múzeumban): „Lassíts, egyszerűsíts, és légy kedves!” 
(Komplex Prevenciós Óvodai Program, 2004:152) 
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Lassítsunk, azaz legyen elegendő idejük tapasztalati úton, minden 
érzékszervükkel felfedezni maguk számára azt, amit a világból szeretnénk 
megmutatni nekik. A múzeumban is érvényes a „kevesebb több” mondás. 
Egyszerűsítsünk, vagyis mérjük fel, vegyük figyelembe milyen személyes 
tapasztalatuk van az adott témáról és fogalmazzunk érthetően. Végül, de nem 
utolsó sorban legyünk kedvesek, érezzék a szeretetünket. A gyermek 
megismerését az érzelem vezérli. Ha bizalommal van irántunk, könnyen 
felkelthetjük az érdeklődésüket. Ha az első lépcsőfordulóban már mindenki az 
én párom szeretne lenni, tudom, hogy „nyert ügyem” van. A felnőttekből áradó 
hitelesség, őszinte érdeklődés, és derű, kíváncsiság, rácsodálkozás 
modellértékű a gyermek számára,- pozitív hatással van a fejlődésére. 

Fejlesztőpedagógiai tanulmányaim során a foglalkozások megtartásához 
kaptuk a következő, a múzeumpedagógiában is jól alkalmazható segítséget: 

� ráhangolódási idő 
� a foglalkozás jól tagolt legyen 
� egyszerre csak egy feladatot kapjanak 
� azonnali megerősítést igényelnek 
� a szellemi erőfeszítést oldjuk manuális és mozgásos feladattal  

 
Végezetül a legfontosabb: Érezzék jól magukat a múzeumban! 

 
Környezeti nevelés az óvodában 
 
A gyermekek ösztönösen vonzódnak a természethez. Örök kíváncsiságuk 
révén annak törvényszerűségeit is egyre jobban megismerik. Lépten-nyomon 
ők is tapasztalják, mi emberek hogyan szólunk bele a természet rendjébe, 
milyen környezetet „építünk” magunknak. Az alábbi témákban kapcsolódik a 
Duna Múzeum az óvodai környezeti nevelés programjához: 

� az érdeklődés felkeltése (elsősorban a vízzel kapcsolatos) a természeti 
jelenségek iránt 

� megfelelő környezetkultúra és gondolkodás kialakítása 
� belső természeti környezet (egészséges életmód) 
� külső, ember alkotta környezet  
� környezet és természetvédelemhez kapcsolódó jeles napok 
� Az élő és élettelen természet egy-egy összetevőjének, csoportjának 

megismerése, a hozzájuk fűződő érzelmi viszony (ki)alakítása, a károsító 
tényezőkre való rádöbbentés 

 
A helyesen megválasztott, az óvodában jól bevált módszerek - megfigyelés, 

játékos tevékenységek, mint a bábjáték, szenzitív játékok, gyakorló játékok, 
kísérletezés, gondolkodtató kérdések –, a manuális tevékenységek, rajzos 
ábrázolás, kísérleti jelleggel már a projekt módszerek a múzeumban is szem 
előtt tartandók. Ha jól élünk azokkal olyan pozitív élményeket adhatnak, melyek 
szükségesek a környezetbarát magatartás formálódásához. A környezeti 
nevelés nem állhat meg az óvoda falainál. A fenntarthatóság akkor lehet 
sikeres, ha az ember belátja hibáit, alkalmazkodva ezzel környezete változó 
sajátosságaihoz. A családi nevelés döntő lehet, a magyar családok csak kis 
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számban rendelkeznek azokkal a környezettudatos élethez szükséges 
szokásokkal, amire az intézményi környezeti nevelést alapozni lehetne. 
Reméljük az óvoda és a múzeum is hatással lehet a szülői házra.  

 
Az óvodáskorúak környezeti nevelésének lehetőségei a 
Duna Múzeumban 
Óvodások a Duna Múzeumban 
 
Múzeumpedagógusként a szervezett óvodás csoportokat én fogadom a Duna 
Múzeumban. 2014-ben 114 óvodás csoport érkezett hozzánk, 42 csoport kért 
foglalkozást is, 14 csoport vett részt a csak óvodásoknak szóló Víz Világnap 
rendezvényen. Nagyobb eseményeink közül kiemelkedik ez a nap, évek óta 
csak óvodás korúaknak szóló programmal is ünnepeljük a Duna Múzeumban. 
Sokoldalúan mutatjuk be a víz jelentőségét, értékét, együttműködő 
partnereinkkel (Esztergomi Környezetkultúra Egyesület, ÉDVZRT, Duna-Ipoly 
Nemzeti Park). Három óvodával együttműködési megállapodásunk is van. Sok 
kisgyermekes család is látogat minket. Sikeres a múzeumi születésnap 
program is, ezeket, önkéntesek bevonásával valósítjuk meg. A havonta egy 
alkalommal megrendezésre kerülő társasjáték (Esztergomi Környezetkultúra 
Egyesület) délelőttön is leginkább családok vesznek részt. A Duna Múzeumban 
olyan moderátorokat alkalmazunk, akik a kiállítás megtekintése során kiválóan 
segítik a gyermekeket a múzeum felfedezésében. A múzeumi sétán esetenként 
önkénteseinkkel is találkozhatnak. 
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Illusztráció: Gróf Péter  

 
A csoportok számára a kiállítás tevékeny megtekintése mellett egyre többen 
kérnek foglalkozást is. A foglalkozások aránya eltolódott a manuális 
tevékenység felől a „szakmai” jellegű felé. A „barkácsolás” azonban jó lezárása 
lehet egy foglalkozásnak, illetve változatossá teheti azt. Az óvodákban sok 
ügyes kezű óvónő van, viszont a múzeum olyan speciális foglalkozásokat kínál, 
amelyek múzeumi háttér nélkül nehezen kivitelezhetők.  

 
A szervezés 
 
A csoportoknál figyelembe kell venni, hogy az óvodások számára 10h-12h a 
legmegfelelőbb időpont a látogatásra. (Aztán éhesek, álmosak, nyűgösek 
lesznek.) Ha távolabbról érkeznek, tízóraizni kell, hosszabb idő a kabátok le és 
felvétele és a mellékhelységre is időt kell szánni. Van, aki most utazik először 
hosszabb kirándulásra busszal vagy vonattal, ráadásul a szülei védőszárnyai 
nélkül. Az óvónőkkel mindig megbeszéljük, melyik téma lenne a legmegfelelőbb 
a gyermekek részére. Fontos információ a létszám és a csoport összetétele. 
Általában meg kell oldani 20-25 fős csoport egyidejű foglalkoztatását, bár az 
ideális 15 gyermek lenne. Gyakoriak a vegyes csoportok. Most, hogy már 2,5 
évesen is beveszik a kicsiket az óvodába, találkozunk is velük…Édesek, 
aranyosak, még –valljuk be- bölcsődések. Felmerül a kérdés, milyen életkortól 
vigyék az óvónők a gyermekeket szervezetten a múzeumba? (még ha interaktív 
is a múzeum, és zseniális is a múzeumpedagógus?) Erre nézve csak a 
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személyes véleményemet írhatom, én inkább a szabadba, a játszótérre vinném 
a legkisebbeket. Mozogjanak, játsszanak kötetlenül.  

 
Az állandó kiállítás felfedezése 
 
A bemutatkozás után a múzeumba érkező kisgyermekeket mindig 
megkérdezem mi is az a múzeum, milyen előző tapasztalataik vannak. 
Leggyakrabban a dinoszauruszok, a vonatok jönnek szóba, nyomban kiderül, 
melyik múzeumban jártak már. Néhány fontos „illemszabályra” is felhívom a 
figyelmüket, hiszen ilyenkor sajátítják el a kulturált viselkedés szokásait, 
szabályait (pl. illik a baseball sapkát levenni) aztán mehet a séta. A makettek 
esetében figyelembe kell venni, hogy az eredeti méret elképzelése számukra 
még nagyban függ az előzetes tapasztalatoktól. A beszélgetés fő vonala a víz 
körüli három probléma: ha sok, ha kevés van belőle, és ha szennyezett. A 
kiállításban ott állunk meg, ahol számukra érdekes látnivaló, tennivaló akad: 

• működő vízimalom szerkezet (Lepecsételjük a belépőjegyet.) 
• interaktív vizes terepasztal (Vízi műtárgyak, működő vízemelők, örvény 
stb.) 
• zenélés vízzel töltött üvegekkel 
• vizes élőhely dioráma (A vízi madarak felépítése és életmódja közti 
összefüggés) 
• helikopter szimulátor (Magyarország vizei levegőből, filmvetítés. Mire jó 
a helikopter árvíz esetén?)  
• térképterem (Magyarország óriási műholdfelvételen séta a Dunán, a 
Tiszán. Ének: Széles a Duna… ) 
• csatornázási terem (Tisztálkodás, mosás régen és ma. Hasonlóságok 
és különbségek.) 
• vetítő (Víz-hang játék, Vízipók csodapók, Albert mondja, a természet 
jobban tudja c. animációs filmek.) 

 
Azoknak a csoportoknak, amelyek rendszeresen látogatják a múzeumot a 

„múzeumi barangolást” ajánljuk. A látogatások alkalmával egy-egy termet 
fedezünk fel a kiállításban, ezt az aktuális témához kapcsolódó játékos 
foglalkozás, vagy manuális tevékenység egészít ki. 

 
Múzeumi foglalkozások óvodásoknak és 1-2. osztályosoknak 
 
Foglalkozásaim időtartama kb. 30-60 perc. Megtervezésüknél a fent említett 
módszerek szolgáltak kiindulópontul. Az időtartamot rugalmasan kezelem, sok 
körülmény befolyásolhatja (rendelkezésre álló idő, életkor, érdeklődés, 
elfáradás, stb.) A foglalkozások felépítése, a tevékenységek változatossága 
megengedi ezt. Az alábbiakon kívül nyitott vagyok az óvónők egyéni kéréseire, 
ötleteire, javaslataira. Ilyen kérés alapján most dolgozom ki az évszakokhoz 
kötődő foglalkozássorozatot. Természetesen lehetőség van alkotó 
tevékenységre is, ezeknél is igyekeztem a múzeum céljait figyelembe venni 
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mind alapanyag használatban, mind témájukban (vö. www.dunamuzeum.hu). A 
foglalkozások rövid tartalma: 
 
Egyszerű vizes 
kísérletek 

Játékos kísérletek a vízzel. Hideg, meleg, langyos? 
Lehet-e szívószállal lyukat fúrni a jégkockába? Mi történik 
a papír vízililiommal, ha a vízre tesszük? Tárgyak a 
vízben Elsüllyed? Fennmarad? Ilyen és ehhez hasonló 
kísérletekkel ismerkedünk a vízzel. 

Vizes élőhelyek 
veszélyben 
 

Bábos foglalkozás, melyben a gyerekek 
megismerkedhetnek a Magyarországon honos vízi 
élőlényekkel és a rájuk leselkedő, ember okozta 
veszélyekkel. A kicsikkel leülünk a képzeletbeli „tó” körül. 
A ráhangolódást ismerős versek, dalok segítik. 
Kipróbáljuk, milyen hangot hallatnak az állatok, milyen 
mozgás jellemző rájuk. Találós kérdések segítségével 
jellemző tulajdonságaik alapján csoportosítjuk őket. Jól 
érzik az élőlények magukat a vízben, víz körül mindaddig, 
amíg szemét, olaj, szennyvíz nem kerül a tóba. Szeméttel 
teli kosár tartalmával ismerkedünk, megvizsgáljuk, melyik 
milyen anyagból készült, miért káros. A gyerekek 
megnézhetik, mi történik a madártollal, ha olaj kerül rá.  

„Hej, halászok, 
halászok” 
 

Halászati eszközökkel, azok használatával 
ismerkedhetnek meg a legkisebbek. Nevet adunk a kis 
halász-bábunak, majd segítünk neki eligazodni a sok 
érdekes tárgy között. A halászós játék során a háló alatt 
az bújhat át, aki egy vízi élőlény nevét kimondja. Kis 
horgászbotokkal dunai „halakat” horgászunk, meg is 
nevezzük azokat.  

Közlekedés a vizeken 
 

A foglalkozás során fény derül arra, mire használták a 
tutajt, csónak-e a ladik, mi a dolga a kapitánynak. 
Különböző vízi közlekedési eszközök makettjeit nézzük 
meg a gyerekekkel. A foglalkozáson saját élményeiket is 
megoszthatják társaikkal, kipróbálják, tudnak-e egyszerre 
evezni, a választott kapitány szócsőbe mondott 
parancsait a legénységnek teljesíteni kell! Megpróbáljuk 
megfejteni a vízi közlekedési jelzéseket. Igény esetén a 
foglalkozás végén hajót hajtogathatnak a gyerekek. 

Foglalkozások és 
munkálatok a víz körül 
 

Ki az a gátőr, mire vigyáz a vízi rendőr? Miért nem halász 
a horgász? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük 
a választ. A terepasztal, a makettek, a személyes 
élmények segítenek a helyszínre varázsolni minket. A 
változatos – énekekkel, mozgásos és utánzós játékokkal 
tarkított – program régi és mai vizeinkkel kapcsolatos 
foglalkozásokkal ismerteti meg a legkisebbeket. 
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Végezetül szeretném megköszönni a gyermekeknek a sok csillogó tekintetet, 

az óvónőknek, hogy elhozzák a gyermekeket hozzánk, a múzeum 
igazgatójának Szalkai Tímeának, hogy nyitott szellemiségben, önállóan, mégis 
jó csapatban végezhetem a munkámat. 
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„A malomban, a 
malomban...” 
 

A gyerekek egy kis molnárképző „tanfolyamon” vehetnek 
részt. A kicsik vízimalom-makett segítségével 
ismerkedhetnek annak működésével. A kis „molnárok” 
különböző gabonafélékkel, az azokból készített 
termékekkel ismerkedhetnek meg. Kézi malmainkkal 
maguk is őrölhetnek, majd következik a szitálás. A 
foglalkozáson az óvó nénik segítségével elénekeljük, 
eljátsszuk az „ A part alatt..” kezdetű népdalt.  

Fogd meg, nézd meg, 
vizsgáld meg! 
 

A titkos fiókok sok érdekes tárgyat rejtenek a bennünket 
körülölelő természetből, vízi világból. Szúrós? Rücskös? 
Kemény? Bizony nem egyszerű tapintás útján érzeteinket 
szavakba önteni. A nagyítós asztal alatt sok érdekes 
részletre fény derül. A kincseket különböző szempontok 
szerint csoportosítjuk.  

„Kukakodás” 
 

Papír, fa, fém, műanyag, textília, üveg? – anyagismeret 
kicsiknek. A gyerekeknek még nehéz eldönteni, mi milyen 
anyagból készül. A „tiszta” szemetes kosárban bátran 
„kukakodhatnak”, megfoghatják, megvizsgálhatják a 
különböző anyagokat. Megbeszéljük azt is, melyik 
szemét milyen hulladékgyűjtőbe kerül. Fény derül arra is, 
miből lesz az esőkabát. 

„Meg is mosakodjál, 
meg is törülközzél…” 

Tisztálkodás és mosás régen és ma. A foglalkozás a 
kiállítás csatornázási termének felfedezésével kezdődik. 
Megnézzük a mosógép elődjét, a bojler ősét, a régi 
mosdókagylót stb. Megfoghatják a régi mángorlót, 
megszagolhatják a mosószappant. A foglalkozást játékos 
„tisztálkodási” feladatok egészítik ki, majd énekes 
körjáték zárja. 


