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A kiállítást hirdető plakát.

című időszaki kiállításról, a kapcsolódó pedagógiai programokról és a múzeumi
rendezvényekről
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Kiállítás hasznosulása – tapasztalatok és értékelés
A kiállításunkat– szerződésmódosító kérelmünk elfogadása után – 2019. március 1-én nyitottuk meg, a
Janus Pannonius Múzeum Természettörténeti Osztály 7621 Pécs, Szabadság u. 2. cím alatti telephelyén.
Már kiállítás megnyitóján megjelentő vendégek száma jelezte, hogy a kiállítás valószínűleg nagyobb
érdeklődést válthat majd ki Pécsett. Említésre érdemes, hogy a megnyitón Rihmer László – 19281935között a pécsi mamut feltárását vezető bányamérnök – leszármazottai, lányai is megjelentek (lásd.
2. képen). Kiállításunkkal több célt is szerettünk volna megvalósítani. (1) A pécsi mamut – e helyi és
országos viszonylatban is tudományosan értékes lelet-együttes – ma megtalálható összes leletének
bemutatása mellett, (2) a mamut feltárójának is emléket állítani. Rihmer, feltárásban és mentésében
kiemelkedő munkát végzett. Kezdő bányamérnökként nem rendelkezett paleontológia és régészeti
képzéssel és tapasztalatokkal, ezekre a munka során saját tapasztalatai, és kísérletezéseivel tett szert. E
mellett még bányászközösség életének szervezésében (pl.: dalárdát szervezett) is részt vállalt. Tevékeny
életvitele egész életére jellemző volt, aprólékos szorgalmát, lelkesedését, még az 50-es évek politikája
okozta hányatott élete sem tudta megtörni.
A kiállítás további céljai, a jégkorszak/jégkorszakok illetve a klímaváltozások kialakulása, és azok
okainak bemutatása valamint az ezeket vizsgáló tudományos módszerek egyszerű közérthető formában
történő megismertetése.
Egy helytörténeti eseményt és egy helyi, de országos jelentőségre szert tett természeti értéket szerettünk
volna bemutatni, valamint a természettudományos hátterét megvilágítani és időszerű tudományos,
környezetvédelmi kérdésekhez kapcsolni.
Értékelés
1. Kiállításunk az utóbbi évek egy legsikeresebb vállalkozása lett (lásd látogatók fejezet).
2. Sikerült egy elfeledett, raktárban porosodó, de a látogatók részéről ma is érdeklődést kiváltó leletegyüttesre felhívni a figyelmet. A kiállításunk reméljük, segíti további terveinket, hogy a
maradványokon állagmegóvást végezhessünk és minél jobb állapotban tudjuk bemutatni a pécsi
mamut rekonstruált csontvázát, esetleg az állandó kiállítás részeként.
3. Sikerült emléket állítani egy pécsi patrióta polgárnak.
4. A kiállításhoz kapcsolódó időszerű tudományos eredményeket ismertetni, környezet- és
természetvédelmi problémák háttér okaira felhívni a figyelmet illetve és a tudományos közvélemény
jelenlegi álláspontjait elmagyarázni, a témában jártas kutatók segítségével.
5. A téma több oldalról érdekes múzeumi foglalkozásokat tett lehetővé: jégkori megafauna bemutatása,
ősember és a mamut, éghajlatváltozás.
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6. A múzeumunk ismertebbé vált a pécsiek körében, remélhetőleg a jövőben is figyelnek
programjainkra.
7. Kis létszámú múzeumi osztály csak úgy tud egy szerteágazó témájú kiállítást megrendezni, ha
összefog más intézménnyel/intézményekkel. Munkánk nem valósulhatott volna meg, ha nem kapunk
lelkes segítséget a PTE Földrajzi és Földtudományi Intézettől, a Bakonyi Természettudományi
Múzeumtól és a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézettől.

1. A kiállítás meghívója.

2. Rihmer László lányai „A jégkor pécsi vándora” című kiállítás megnyitóján..
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1. A kiállítás ismertetője
Kiállítás adatai:
Cím: „A jégkor pécsi vándora. – 90 éve tárta fel Granasztói Rihmer László a „pécsi mammutot”
Helyszín: JPM Természettörténeti Osztály Pécs, Szabadság u. 2.
Megvalósítás ideje: 2018. december 1. – 2019. május 30.
Kiállítás nyitása: 2019. március 1.
Típusa: Időszakos és vándoroltatható kiállítás
Alapterület: 115 m2
Szakmai tartalom: természettudományos, paleontológia, tudománytörténet
Kurátor: Kisbenedek Tibor muzeológus
Múzeumpedagógia: Varga Ágnes múzeumpedagógus
Tudományos koordinátor: Dr. Varga Gábor adjunktus – PTE Földrajzi és Földtani Intézet
További közreműködők a PTE (TTK Földrajzi és Földtani Intézet) részéről: Dr Kovács János
tanszékvezető egyetemi docens, Földtani és Meteorológiai Tanszék, Markovics Bernadett PhDhallgató
JPM szakmai munkatársai: Bodor Gábor kiállítás-rendező
JPM egyéb segítő munkatársai: Dénes Andrea muzeológus, Ferenczi Anikó,
JPM Fotó: Füzi István
Illusztrátor: Zsoldos Márton
Grafika: Molnár Tamás
Leletanyagok helyreállítása és konzerválása: Katona Lajos geológus, MTM Bakonyi
Természettudományi Múzeum
Gyűjteményi anyaggal, műtárgyak fényképeivel, eszközzel támogattak: MTM Bakonyi
Természettudományi Múzeum, PTE Földrajzi és Földtudományi Intézet, MTA
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet
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A kiállítás elemei – fotódokumentáció
Az alábbi linken lesz elérhető.
https://jpm.hu/rolunk/palyazati_beszamolok (ideiglenesen nem elérhető, fejlesztés alatt)
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A jégkor pécsi vándora
Bejárat és a kiállítás főcíme a pécsi mamut
helyreállított jobboldali agyarával.
Az agyar több darabra tört állapotban találtuk a
gyűjteményben. Gyakorlatilag, ahogy annak
idején az ásatásról előkerült. Az agyardarabok
illesztéséből kiszámítható volt az agyar íve. A
helyreállítást és a kiegészítést, az eredeti állapot
rekonstruálását Katona Lajos geológus a MTM
Bakonyi
Természettudományi
Múzeum
munkatársa végezte el.
Méretarányos rajzon mutattuk
aránylott a mamut testméretéhez.

be,

hogyan

Rihmer feltárása és a pécsi mamut maradványai
A „pécsi mamut” a JPM Természettörténeti
Osztály gyűjteményiben jelenleg fellelhető
maradványai.
Háttérben
Rihmer
rajza
a
feltárt
mamutcsontvázáról. Szürkével jelöltük az 19281935 között előkerült maradványokat. A kétféle
szürkeszín csak az áttekinthetőséget szolgálja.
Előtérben a mai maradványok. A mamut
csontvázának 75%-a előkerült eredetileg,
jelenleg ennek 30%-a található meg a
múzeumban.
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A feltárás rekonstruált rajza kinagyítva.
A rajzot Rihmer készítette a feltárása során.
Rihmer nem volt sem régész, sem paleontológus,
de a szakemberek véleménye szerint rajzai
mindkét szakma szempontjainak kiválóan
megfelelnek.
Előtérben hátcsigolyák közül az éppen maradt
darabok, és a mamut egyik megmaradt őrlőfoga
az eredetileg feltárt négyből. Az Első
Gőzhajózási Társasság támogatta és őrizte
kezdetben a maradványokat. A múzeumban már
az eredeti maradványok töredékét találtuk csak
meg nincs tisztázva, hogy tűnhettek el hiányzó
darabok. Jelenleg 129 db található a JPM
gyűjteményiben.
A feltárás helyszíne egykor és ma.
Az István akna építésekor került elő Pécsbánya
mellett a Fehér-hegyen elsőnek a pécsi mamut
egyik agyara, 1928. március 6-án. A
munkálatokat azonnal leállították és elkezdték a
maradványok feltárását.
Térkép előtt (balról jobbara) a mamut
combcsontja,
keresztcsonttöredékek,
és
lábszárcsontok. A csontokat a látogató
beazonosíthatja a csontvázrajzon.
A mamut baloldali agyara az eredeti tartón.
Tudománytörténeti szempontok érvényesítése.
A kiszáradt, hasadozásnak indult baloldali agyart
konzerválni kellett ragasztóval, hogy a levelesleválást megakadályozzuk, illetve megelőzzük az
agyar szétesését, de a sellakk eredeti színét
megtartottuk.
A
tartóállvány
felújítást
homokfúvással végezték el.
Mindkét agyar felújíttatását Katona Lajos
geológus végzete el az NKA pályázat
támogatásával.
Az agyar mellett lapocka és lapockatöredékek, az
előtérben és lábszármaradványok.
A mamut maga kb. 3,5 m hosszú és 4,5 m magas
lehetett, a fogazata alapján korát 40 évre
becsülték.
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Rihmer munkaszobája
Rihmer „emlékszoba”.
Rihmer feltárásról készített könyvében található
fotó alapján állítottunk fel egy korabeli
munkaszobát. A JPM Várostörténeti Múzeuma
kölcsönözte a bútorokat.
Meglehetősen egyszerű körülmények között
végezeték a feltárásról bekerült csontok mérését,
katalogizálását és konzerválását. Rihemer és
munkatársai majdnem 7 évig dolgoztak itt. A
csontok konzerválásához használt anyagot
sellakk maga Rihmer kísérletezte ki. Ez egy
barnás árnyalatú színt adott a pécsi mamut
csontjainak.
A kiállítás egyik interaktív része is egyben a
szoba a válogató nagyító alatt nézegetni a lehet
csontmaradványokat.
Különösen érdekesek a csontok felületi sérülései,
némelyik
csonton
vágás
nyomok
is
felfedezhetők.

A jégkorszak kialakulása valamint a pécsi mamut és kortársai
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A pécsi mamut és kortársai.
A kiállítás fő témájához kapcsolódóan
bemutatjuk Mecsek és környékén egykor élt
egyéb jégkori élőlények maradványait is. Ez a
mamutsztyep élővilága elsősorban.
Az akkor élt állatok pl.: óriás szarvas, őstulok,
barlangi oroszlán, és így tovább, mellett taglaljuk
az ősember és mamut sokrétű kapcsolatát is, és
bemutatunk néhányat az ősember kőeszközeiből.
Számos közép-európai ősembertelep tanúskodik
róla, hogy az ember egyik legfontosabb
vadászzsákmánya volt a mamut.
A jégkorszakok
módszerei.

kialakulása

és

vizsgálati

Tablókon tárgyaljuk, hogy ismerték fel a
földtörténeti jégkorszakokat, különösen az
legutolsó jégkorszakot, melyben jelenleg is
élünk, illetve milyen korokra oszthatják fel a
kutatók, az alpi eljegesedés nyomai alapján.
Előtérben őstulok, gyapjas rinocérosz, és
ősbölény
maradványok
a
JPM
Természettörténeti Osztály gyűjteményéből. A
maradványok Mecsek környékéről kerültek elő.
Az ősállatok maradványait a közösségi oldalak
egyedi profiljainak mintájára fajleírások kísérik.

Ősállatok maradványai a jégkorszakból.
Ebből az időszakból (jégkor) az osztály
viszonylag gazdag gyűjteménnyel rendelkezik a
jégkori megafauna köréből.
Háttérben a tablón a mamutok vándorlása,
elterjedése a Földön és a rendszerük.
A pécsi mamut ősei Afrikából érkeztek és
terjedtek Szibéria felé, onnan érkezett a Kárpátmedencébe gyapjas mamut faj, melyhez a pécsi
mamut is tartozik.
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Ősállatok a mamutsztyeppén.
A Mecsek hegység előterében a jégkor idején
mamutsztyep élőhelyet találunk. A sztyeppen és
a környező hegyekben gyakori állatok: őslovak,
kardfogú macska, barlangi medve, barlangi
hiéna, gyapjas rinocérosz, gímszarvas, barlangi
hiéna éltek akkoriban.
Előtérben a fenti fajok fog- és álkapocs
maradványai láthatók.

Mai mamutleltek Pécs környékén és Csajágon
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Egyéb mamut leletek. Mai mamut-vadászat..
Az utóbbi évek fontosabb mamut leltéiből
mutatunk be három helyről előkerült csontokat.
1. Kozármisleny az M6-os építése során
került elő.
2. Zóki mamut álkapcsát agyartöredékkel és
fogakkal amatőrök fedezték fel.
3. Csajág mellett két teljes mamutcsontváz
is előkerült. A maradványokból néhány
darabot
az
MTM
Bakonyi
Természttudományi
Múzeuma
kölcsönözte.

Az éghajlat és az éghajlat változás történeti vizsgálata

11

Klímaváltozások és vizsgálati módjai.
Tablókon a jelenkori egyik legizgalmasabb
kérdése a klímaváltozás, globális felmelegedés.
Azt tárgyaljuk tablónkon és tárgyak segítségével,
hogy hogyan szereznek adatokat a kutatók a
múltbeli
klímaingadozásokról,
nagy
változásokról pl. fák évgyűrűinek vizsgálatával,
vagy jégfuratok mintavételével.
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Mi a légkör?
A légkör összetételének változásai pl.: a globális
felmelegedés időszakaiban hatással vannak az
élővilágra is pl. a korallok mészváz
szerkezetéből következtethetünk a légkör CO2
koncentráció változásaira is.

Egykori kultúrák eltűnése mögött is akkori
klímaváltozás állhat.
Az éghajlatváltozások már az emberiség
történelmében is többször történtek, gyakran a
változás civilizációk eltűnését eredményezte.

Interaktív múzeumpedagógia eszközök
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Jégkori állatok – kirakó.
A kiállítás interaktív része ahol játszva lehet
megtanulni felismerni az ősállatok közül 6 fajt.

Mamutcsontváz – kirakó
Arányosan kicsinyített csontváz szétszedhető és
összerakható. Tanulmányozható a mamut
anatómiája.

Interaktív fal.
Hátul alul homokozóban valódi csontokat
kereshetnek a gyerekek, mellette a falon a
mamutfajok és vándorlásuk mágnestábla-játék.
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A kiállítás javasolt bejárási útvonala
A pénztár után érkezés a kiállításba.
A főcím után az első egység a balra haladva a
jégkorszak kialakulását és vizsgálati módjait
tárgyalja, mely átvezet a következő mamut és
kortársai egységbe.

A pécsi mamut és kortársai kiállítás részben a
jégkorszakok
kialakulása
és
vizsgálati
módszerei után érkezünk. Itt a mamutok
rendszertanáról és vándorlásairól, illetve az
akkor élt egyéb fajokról, és a mamutok és az
ősember
kapcsolatairól
tájékozódhatunk
tablókon, ősmaradványok és régészeti lelek
segítségével.

A pécsi mamut. A feltárás körülményi és a
feltárt maradványok ma fellelhető példányai.
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Rihmer munkaszobája. Emlékezés Rihmer
Lászlóra és korabeli bútorokkal mutatjuk az
akkori munka körülményeket valamint a
konzerválás akkori és mai módjait.

Mai mamutvadászat - legújabb mamutleltek.
Három mai friss lelet.

Klímaváltozás ma és történeti vizsgálati
módjai.
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2. Látogatószám, bevételek
hónap

látogatók
1133
884
919
682

foglalkozások
száma
47
33
10
20

résztvevők
száma
931
781
194
557

jegybevétel
Ft
48700
43700
38400
26550

kiadvány
fotó Ft
13910
9600
1300
2800

program
bevétel Ft
88800
81700
68800
464600

március
április
május
június

összes

3.618

110

2.463

157.350

27.610

703.900

Kiállításunkat szokottnál nagyobb érdeklődés fogadta. Összehasonlításképpen tavaly (2018) hasonló
időszakban 2.498 látogatónk volt, pedig akkor a Múzeumok Éjszakája rendezvények országosan
kiemelt helyszíne volt a Janus Pannonius Múzeum, vagyis kellő reklámot kaptak kiállításaink ebben
az időszakban. 2017-ben pedig ugyanez alatt a hónapok alatt 1.898.
Tapasztalatunk szerint, azok a kiállítások, melyek témájúkban helyi nevezetességekhez netán
személyes érzelmeket is kiváltó természeti, helytörténeti értékekhez – esetünkben pl.: Pécs, Mecsek,
mamut, bányászat – kapcsolódnak, és még az aktuális környezet- és természetvédelmi pl.:
klímaváltozás, globális felmelegedés, kérdésekhez is illeszkednek, az ilyen kiállításaink iránt
nagyobb az érdeklődés

3. Megjelenés a médiában
A múzeum saját költségvetésén nem tudja hirdetni kiállításait, csak ha a média saját maga is
érdeklődik a programjaink iránt és ők kérnek interjút vagy írnak a kiállításról. A jégkor pécsi vándora
kiállításunk témája úgy tűnik felkeltette a média figyelmét és így nemcsak helyi szinten, hanem az
országos médiában is meg tudott kiállításunk jelenni.
A média megjelenés mellett a közösségi oldalakon, blogokban is írtunk a kiállításról, illetve
rendszeresen közzétettük a kapcsolódó programokat és rendezvényeket.
Google keresőjével „A jégkor pécsi vándora” vagy a „pécsi mamut” kifejezésekre 30 másodperc alatt
11.500 illetve 66.800 találatot dobott ki a gép.

24.HU – Közszemlére tették a jégkor pécsi vándorának maradványait (2019. 03. 02.)
https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2019/03/02/jegkor-pecsi-vandora-mamut-osallat-pecs/
BAMA.HU – Közszemlére teszik a pécsi mamut maradványait (2019. 02. 22.)
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/kozszemlere-teszik-a-pecsi-mamut-maradvanyait1711249/
BARCSIHIREK.HU – Már látható Pécsett a 90 éve feltárt mamut(2019. 03. 02.)
http://www.barcsihirek.hu/hirek/kozeli-helyeken/mar-lathato-pecsett-90-eve-feltart-mamut
EST.HU – Közszemlére teszik a „pécsi mammut” maradványait(2019. 02. 22.)
17

http://est.hu/cikk/129913/kozszemlere_teszik_a_pecsi_mammut_maradvanyait
INFOSTART.HU – Kiállították a pécsi mamut maradványait(2019. 03. 01.)
https://infostart.hu/kultura/2019/03/01/kiallitottak-a-pecsi-mamut-maradvanyait
KULTÚRA.HU – Kiállítják a pécsi mamutot(2019. 02. 22.)
http://www.kultura.hu/tarlat/kiallitjak-pecsi-mamutot
M1 – Ma Délelőtt – élő bejelentkezés (5’ 26”-tól) (2019.03.19.)
https://www.mediaklikk.hu/video/ma-delelott-2019-03-19-i-adas-4/
MOHÁCSI ÚJSÁG – Közszemlére teszik a pécsi mamut maradványait(2019. 02. 22.)
https://www.mohacsiujsag.hu/mohacs/hir/helyi-hireink/kozszemlere-teszik-a-pecsi-mamutmaradvanyait
ORIGO.HU – Kiállítják a pécsi mamutot(2019. 02. 22.)
https://www.origo.hu/tudomany/20190222-a-pecsi-mamut-maradvanyait-mutatja-be-a-januspannonius-muzeum.html
ORSZÁGKÉP.HU –Kiállítják a pécsi mamutot – most te is megnézheted(2019. 02. 22.)
https://orszagkep.hu/mamut-pecs-mammut-muzeum/
ORSZÁGKÉP.HU – Most már mindenki láthatja a pécsi mamutleleteket(2019. 03. 02.)
https://orszagkep.hu/pecsi-mamut-kiallitas-megnyilt-agyar-pecsbanya-lelet/
PANNON TV – Bemutatják a pécsi mammutot (2019. 02. 27.)
http://pannontv.eu/2019/02/27/bemutatjak-a-pecsi-mammutot/
PÉCSI STOP – Megnéztük a pécsi mamut - fotók!(2019. 03. 01.)
https://www.pecsistop.hu/tartalom/cikk/498776_megneztuk_a_pecsi_mamut_fotok
PÉCSI ÚJSÁG – Közszemlére teszik a pécsi mamut maradványait(2019. 02. 22.)
https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/kozszemlere-teszik-a-pecsi-mamut-maradvanyait
PÉCSONE – A jégkor pécsi vándora – A „pécsi mammut” (dátum n.)
https://www.pecsone.hu/program/1623/a-jegkor-pecsi-vandora-magyarorszag-masodik-mamutlelete
PROPELLER – Közszemlére teszik a „pécsi mammut” maradványait(2019. 03. 04.)
http://propeller.hu/itthon/3404439-kozszemlere-teszik-pecsi-mammut-maradvanyait
SZABADPÉCS – Március 1.: Feltámad a pécsi mamut (2019. 03. 01.)
http://szabadpecs.hu/2019/02/marcius-1-feltamad-a-pecsi-mamut/
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SZERETLEKMAGYARORSZAG.HU – A pécsi mamut maradványait mutatja be a Janus
Pannonius Múzeum(2019. 02. 25.)
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/a-pecsi-mamut-maradvanyait-mutatja-be-a-janus-pannoniusmuzeum/
TUDOMÁNYPLÁZA – Láthatóak lesznek a pécsi mamut maradványai (2019. 02. 27.)
https://tudomanyplaza.hu/pecsi-mamut/

EGYÉB MEGJELENÉSEK:
http://www.diohejkiado.hu/node/3118
https://m.pte.hu/esemeny/jegkor_pecsi_vandora_c_idoszakos_kiallitas
http://www.museum.hu/kiallitas/18050/A_jegkor_pecsi_vandora
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Kiállításhoz kapcsolódó pedagógia programok és rendezvények
Kiállításunk tervezése során arra törekedtünk, hogy az egyéni látogatók esetében is – szűkös kereteink
ellenére – több korosztálynak szóló vonzerővel bírjon a kiállítás. A csoportos múzeumpedagógiai
foglalkozások vonzerejét pedig mindezeken túl pedig az adja, hogy a kiállításon nyújtott látnivalók és
ismeretek rendszerzését, könnyebb feldolgozását
igyekszik nyújtani a múzeumpedagógus, az iskolás
csoportok korosztályi szintjének megfelelően. A
pedagógus részéről is elvárás, hogy a látszólag
tananyaghoz csak igen távolról kapcsolódó témakör
megismertetése során is tegyünk utalásokat a
korábban
tanultakra,
látassuk
meg
az
összefüggéseket, és nem utolsósorban adjunk
lehetőséget a kérdezésre és a felfedezéses tanulásra.
Nagyon hálás téma a jégkorszak, rendkívül sok jó
kérdéssel állnak elő a gyerekek és szerencsés, hogy
sokaknak már egészen jó előismereteik is vannak
ebben a témában.

Eszközök az egyéni látogatók számára
Kis költségvetéssel bár, de próbáltunk az egyéni
látogatók, főként családok számára jól használható
játékos interaktív eszközöket is szerepeltetni a
kiállításban. Ilyenek a mamutos pecsételő, a mágnestábla a mamutok vándorlásának kirakható elemeivel,
a jégkorszaki állatok méretarányos mágnesfiguráival,
melyekhez
táplálékformák
is
párosíthatóak.

Egy korábbi kiállításunk jégkorszaki óriás
kockakirakóját újból felhasználtuk, a kiállítás
jégkorszaki illusztrációinak felhasználásával. A
legnagyobb azonban az őslénytani homokozónak
volt, melyből valódi jégkori csonttöredékeket (a
Kozármislenyi lelőhely töredékeit) áshatták ki a
megfelelő eszközökkel a látogató gyerekek és
családok.
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Módszerek és koncepció az óvodás és iskolás foglalkozások tervezése során
A jégkor pécsi vándora című kiállítás az óvodásoktól a középiskolásokig minden korosztály számára adott
feldolgozási lehetőséget. A múzeumpedagógiai foglalkozásokat két, szélesebb korosztály számára hirdettük
meg, majd ezen belül az adott korosztályú bejelentkezők számára tovább csoportosítottuk a lehetséges
feladatokat. A kisebbek számára alapvető volt, hogy a manuális készségek gyakorlását és fejlesztését is
előtérbe helyezzük, a kiállításban pedig kevesebb ismeretet és kevesebb olvasást igénylő csoportmunkát
kínálunk.
A 9-10 éves korosztálytól kezdődően már egyre több megfigyelős és szövegértési „kihívásokat” is tartogató
csoportfeladatot adtunk (a csoportmunkát mindvégig előtérbe helyeztem), ők már a kiállítás információs
tábláinak egy részét önállóan dolgozhatták fel, miközben a manuális feladatokból (őslénytani homokozó,
csontváz-nyomozó) is megtartottunk néhányat. Fontos szempont volt, hogy minden csoport mindenhová
jusson el – ennél a korosztálynál még nagy hangsúlyt helyezek arra, hogy ne elégedjünk meg egymás
felfedezéseinek megosztásával, hanem valóban minden
csoportnak legyen esélye mindenhová eljutni.
A legnagyobbak (felsős és 9-10 évfolyamos) korosztály
figyelmének lekötésére sokféle, de nem hosszú megoldási
időt igénylő feladatot iktattam be. Náluk már szerepet
játszottak a digitális eszközök – a jégkorszaki témájú
vetítéshez kahoot vetélkedőt kapcsoltam, ahol
okostelefont kellet használniuk. nem maradt el a kiállítás
információit begyűjtő csoportmunka sem, ez azonban
munkamegosztással valósult meg, azaz egy csoport csak
egyféle témakört és területet mért fel, majd a csapatok
megosztották egymással eredményeiket.

Foglalkozás-típusok
A pécsi mamut nyomában - múzeumpedagógiai foglalkozás
A foglalkozás bevezetőjében, dióhéjban megismerkedünk a jégkorszak földtörténeti jelentőségével,
környezeti feltételeivel, jellegzetes fajaival. Egy játék keretében átélhetjük, milyen szigorú feltétekre van
szükség az ősmaradványok keletkezéséhez.
Ezt követően csoportmunkában ismerkedünk a kiállítás
egyes témaköreivel. Minden csoport más témakört dolgoz
fel: egyesek az ősember és a mamut közös történetét
nyomozzák, mások a mamut csontok elhelyezkedését
térképezik fel, de van, aki a hazai leletek sorsát kutatja,
míg mások a változatos kárpát-medencei fauna állatait
igyekeznek felismerni a rövid bemutatkozások alapján.
Végezetül minden csoport megosztja egymással
tapasztalatait, s így a mozaikokból összeáll a pécsi mamut
és kortársainak "regényes" története.
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Korosztály: a foglalkozást 4-6 és
a 7-10 évfolyamosok számára (korosztály szerint
módosított feladatokkal, kahoot vetélkedővel).
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A pécsi mamut és barátai - múzeumpedagógiai foglalkozás óvodásoknak és 1-3. évfolyamosoknak
A foglalkozás keretében a végtelennek tűnő időszalag
segítségével megérthetjük, hogy a Jégkorszak nem is olyan
régi, mint gondoljuk:)
Megismerkedünk a gyapjas mamuttal és kortársaival, és
kiderül az is, hogyan élt és hogyan vadászhatott e fajokra az
ősember.

Megérinthetjük a több mint tízezer éves csontokat, és megpróbáljuk kitalálni, melyik hol található meg az
életnagyságú mamutábrázoláson. Képes nyomozó-játék segítségével ismerjük meg egyénileg is a kiállítás
tárgyait, végezetül csoportokban próbáljuk ki az őslénytani homokozót és a jégkori állatok óriás-kirakóját.
A foglalkozás végén mindenki kivágható, mozgatható fejű gyapjas mamutot készíthet magának kartonból és
textilből.
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Elkészült a mamut: kézművesség,
alsósokkal

Rendezvények
JPM Természetbúvár tábor – 2019. június 17-21.
A múzeum hagyományos természetbúvár tábora keretében az első napon a jégkorszak és a mamut volt a
téma – a múzeumpedagógiai foglalkozást kvíz és vetélkedő követte, majd a csoport közösen egy nagy
barlangrajzot készített képzőművész múzeumpedagógus kollégánk vezetésével, hiszen a kiállítás a mamuttal
egy időben élő őskőkorszaki ember életmódját is bemutatja.

Töprengők: jégkori kvíz és kódfejtő
játék.
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Bártfa Utcai Iskola Természetbúvár tábor – 2019. június 24-28.

Délelőtt a múzeumban tartottunk foglalkozást, csoportos feladatokkal.

Délután pedig az iskolában készítettünk barlangrajzot a csoporttal.
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Múzeumok éjszakája – 2019. június 22.
A Múzeumok éjszakája tematikája a Jégkor pécsi vándora kiállítás apropóján a jégkorszaki
ősmaradványokat, azok feltárását és restaurálását, valamint a klímaváltozás jelenségét helyzete fókuszba.
Tárlatvezetés és előadás a kiállításban:

Foglalkozások az udvaron a mamut, a jégkorszak és az ősember témakörében:
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