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§zakmai besámoló

frrd773 címü időszakos kiállíttíshoz kapcsolódó színező foglalkoztató fiizet

2018. szeptember 4-én időszaki kiálítást rendeztiink, mely: oÉrd 77§', ,Mindennapi

éla Érden a 14-16. szózaában" címet kapta A kiáIlíüáson Érdet, mint közepkori falut

mutathrk be, az írott oHeveles fonasolg és az elmrilt években végzett régészeti kutatások

eredményeit felhasználva. A kiállítrás 2018. szeptember 4. - 2019. június 19. között volt

látogatható

Célunk az volL hogy a kiállításon megelevenítsiik Érdet, mint középkori falut és a

benne élő embereket, melynek megíekintése az élményszeú tanulá§ lehetőségét adja. A
kiállításon egy elképzelt falut rendeztiink be, valamint a középkori élet jellegzetességeit

(lakóhely, étkezés, öltiizködés, mesterségek) mutattunk be.

A királüüfuhoz szervesen kapcsolódva egy foglalkozlató frizetet jelentettiink meg,

rnelyben felhasznráltuk amfu elkésziilt molinók ábát kiegeszítve néhany további tajzral.

A foglatkoztató fiizet címe: ,,'Ékd775 - Mindennapi élet Erden a 13-16. srÁzadbar''

A ftiqet célcsoportja a helyi általános iskolák alsós tagozatos tanulói.

A f.oelalkoztató ftizet paraméterei:

A/4_es méretii, 34 oldal. Bodtoja 4+0 foliazott, 1*1 szín;4 oldal kartontált (öltöáető baba)

Aszínező bemutatása

fua sazda1Árpaa-tori és középkori előzményekkel rendelkezik. Az utóbbi években

több olyan régészeti kúatást is végeáek a város középkori lelöhelyein, arrelyek jelentős

újabb eredményelrkel ga?ÁagtJák a város és környékének középkori történe€re vonatkozó

ismereteinket.

A ftizetben a közepkori érdi falut és a középkori élet jeltegretességeit (lakóhely,

étkezés, öltözködés, mesterségek stb.) mutatjuk be. A fizet egyik oldalán rövid ismertetőt

közliink az adott témaról, a rnrásik oldalon pedie ahozzákapcsolódó színező jelenik meg.

Célunk, hogy a színező segítségével bemutassuk a közepkori falu életéL a benne élő

embereket, a rövid leínfu és a színezés egytittesen az élméayszerőtarulá§ tehetóségá adja,
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A szinező §zerve§en kapcsolódik a jelenlegi időszakos kiállítasunkhoz. A mar

meglévő kiállítási illuszeációkat hasauáltuk fel oly módono hogy csak a képek kontfujai

maradtalg vala$int további rujznkat is készítettiink azoh,hoz a fejezetekhe4 melyek a

kiállíüísban nem jelentek me& a színezőben viszont igen.

Aszínező témakörei:

o középkori fa]u

o A középkori házak

. A jobbágyok

. Etkezés a középkori parasáok körében

o Isáló
o Földművelés

o Duna-part

o Mesterségek: molnár

o Kovács

. Piac

. Erd középkori emlékei

o Lakoma egy föúri udvarhazban

r I(i lopta el az érdi bort?

A ftizet végén 4 oldalban kivágbató öltöztetőbabatalalhatő, melyet közepkori ruházatba

lehetöltöztetni, fiőuri vagy jobbágy ruhák közíil válogafua.

Érd, 20t9. jrilius 10.

f)r. Kubassek János
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