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A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum tagintézményeiről turisztikai partnerünk 

segítségével 2020 májusában elkészült a Savaria Múzeum, az Iseum Savariense, a Smidt 

Múzeum, a Vasi Skanzen egy részének, valamint a Vasi Múzeumi Látványtár kiállítótereinek 

virtuális séta keretében bejárható háromdimenziós leképezése, mely fizikai jelenlét nélkül 

egyszerűen és könnyen bejárhatóvá teszi épületeinket és kiállításainkat. Az egymáshoz referált 

panorámaképeken felül háromdimenziós modell készült a látogatható térbelsőkről. A 

háromdimenziós leképezés három nézetből – 360°-os panorámaképekből, alaprajzból és 

úgynevezett babaház nézetből – tevődik össze, ez adja a virtuális séta tökéleteshez közelítő 

élményét. 

Tagintézményeink közül a Szombathelyi Képtárban nem került sor a 3D séta megvalósítására, 

mivel az épületet felújították. A Képtár új állandó kiállítása 2021. október 7-én nyílt meg a 

látogatók előtt, így az ehhez kapcsolódó virtuális tartalmakat a jövőben kívánjuk majd 

megvalósítani.  

A pályázati támogatás segítségével a már meglévő 3D sétákat tartalmi elemekkel töltöttük fel, 

melyeket úgy válogattuk össze, hogy a látogató számára élményt adjon és kedvet teremtsen 

múzeumaink meglátogatására a valós, fizikai térben is. 
 

A virtuális kiállítások célcsoport-meghatározásában két, markánsan szétválasztható 

célcsoportot határoztunk meg: az egyik az iskolás gyermekek, a másik pedig a történelem, 

néprajz, régészet, természettudomány, képző- és iparművészet iránt érdeklődők köre, illetve 

azok, akiket a kulturális turizmus keretében a múzeumlátogatás érdekel. 
 

A Savaria Múzeumban, a Smidt Múzeumban, az Iseum Savariensében nemcsak az állandó 

kiállításokhoz, hanem az időszaki kiállításokhoz is készítettünk informatív tartalmakat. 
 

A 2020-ban elkészült 3D virtuális séták fizikai jelenlét nélkül egyszerűen és könnyen 

bejárhatóvá teszik épületeinket és kiállításainkat. Az egymáshoz referált panorámaképeken 

felül háromdimenziós modell készült a látogatható térbelsőkről, mely átláthatóvá teszi a belső 

tereket. A háromdimenziós leképezés három nézetből – 360°-os panorámaképekből, alaprajzból 

és úgynevezett babaház nézetből – tevődik össze, ez adja a virtuális séta tökéleteshez közelítő 

élményét. 

A virtuális tartalmak beágyazó kóddal vannak elhelyezve az adott tagintézmény weboldalán és 

csoportosítva pedig a múzeum főoldalán, onnan bármikor elérhetőek. A tartalmak kiemelésre 

kerültek a weboldal címlapján a könnyű elérhetőség érdekében, valamint a múzeum közösségi 

média felületein. Az online futtatási környezetet, a felhasznált technológia forgalmazója 

biztosítja. A háromdimenziós séták platform függetlenek, reszponzívak, okostelefon 

kijelzőjétől monitorig megjeleníthetőek. A legnépszerűbb böngészőkből problémamentesen 

futtathatóak, nincs szükség kliens program telepítésére, csupán internet hozzáférés szükséges. 



A kiállítóterekben egér, illetve érintőképernyő segítségével barangolhatunk, a panorámaképek 

nagyíthatóak. 

A pályázat célja a meglévő online tartalom továbbfejlesztése volt. A 2020-tól rendelkezésre 

álló virtuális környezet szolgáltatott alapot az információs pontok elhelyezésére, melyek a 

termekhez vagy egyes műtárgyakhoz rendelődnek, azokról többlet információt adnak át. Az 

információs pontok tartalmát a múzeum digitalizált állományai adják. Az információhordozók: 

szöveg, kép, hang, audiovizuális tartalom, illetve ezek kombinációja. A tartalmak rövid, 

közérthető formában kerültek a virtuális térbe, melyeket a múzeum szakmai kollégái, 

kiállítások kurátorai, múzeumpedagógusok készítettek el. 
 

A virtuális kiállítások közvetlenül elérhetőek az intézmény honlapján. Tagintézményeink 

állandó és időszaki kiállításait a múzeumok aloldalán, a szöveges tartalomhoz kapcsolódva 

helyeztük el. A látogató tetszése szerint válogathat a kiállítások egyes terei és a bemutatott 

műtárgyak között, amelyekhez külön ablakban találja meg az odatartozó információt.  

A pályázatban érintett tagintézmények saját oldallal is rendelkeznek, ahol szintén megoszthatók 

az egyes virtuális kiállítások. A facebook-bejegyzés az intézményi honlapra navigálja a 

látogatót, így annak nézettsége is várhatóan megnő. Jelenleg havonta átlagosan kétezer célzott 

látogatója van az oldalnak, feltehetően 10–15 százalékuk tekinti meg a virtuális kiállításokat, 

ez a szám várhatóan növekedni fog, köszönhetően a korábban elkészült 3D felület tartalmi 

elemekkel történt bővítésének.  

 

A virtuális kiállítások közvetlen linkjei a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 

weboldalán: 

Savaria Múzeum  

http://muzeum.savariamuseum.hu/Aktualis2/3d_seta_Savaria_Muzeum.html 

Smidt Múzeum  

http://smidt.savariamuseum.hu/aktualis/3d_seta_Smidt_Muzeum.html 

Iseum Savariense  

http://iseum.savariamuseum.hu/aktualis/3d_seta_Iseum_Savariense.html 

Vasi Múzeumi Látványtár 

http://latvanytar.savariamuseum.hu/aktualis/3d_seta_Latvanytar.html 

 

Látogatószám/virtuális megtekintések száma:  

Iseum Savariense: 3015 

 

Smidt Múzeum: 1134 

 

Vasi Múzeumi Látványtár: 914 

 

Savaria Múzeum: 1926 

 

http://muzeum.savariamuseum.hu/Aktualis2/3d_seta_Savaria_Muzeum.html
http://smidt.savariamuseum.hu/aktualis/3d_seta_Smidt_Muzeum.html
http://iseum.savariamuseum.hu/aktualis/3d_seta_Iseum_Savariense.html
http://latvanytar.savariamuseum.hu/aktualis/3d_seta_Latvanytar.html


A virtuális kiállítás ismeretátadási-pedagógiai (múzeumpedagógiai) programtervének 

megvalósulása 

SAVARIA MÚZEUM 

Nyugat-Dunántúl föld- és élettörténete című állandó természettudományi kiállítás 

A Savaria Múzeum virtuális látogatása során a természettudományi gyűjtemény egy része hat 

műtárgy segítségével ismerhető meg. A gyerekek fejleszthetik a digitális környezetben 

megtalálható tudáselemek keresését, szűrését, rendszerezését és megismerését. Ismeretet 

szerezhetnek a szűkebb és tágabb környezetükről, megérthetik a különböző környezeti 

változásokat és felismerhetik az alapvető ok-okozati összefüggéseket is.  

A tárgyakhoz kapcsolódó kreatív és gondolkodtató feladatok az újonnan szerzett információk 

elmélyítését segítik, valamint hozzájárulnak a problémamegoldó és –mérlegelő gondolkodás 

fejlesztéséhez is, illetve a környezet iránti érdeklődést és felelősségvállalást is erősítik. 

A műtárgyakhoz kapcsolódó online játékos feladványok: 

Cáki konglomerátum (68.8.3.1-2.) 

Döntsd el, hogy melyik állítás igaz és melyik hamis a cáki konglomerátummal kapcsolatban! 
https://puzzel.org/en/quiz/play?p=-MRdatdFF-56h9dVjqdL 

 

Bazaltbomba (54.315.1.) 

Töltsd ki a bazaltbombával kapcsolatos kvízt! 
https://puzzel.org/en/quiz/play?p=-MRd_ZwuuvREFwJzm2eG 

 

Faopál (61.8.1.) 

Igaz vagy hamis? Döntsd el, mely állítások igazak és melyek hamisak a faopállal kapcsolatban! 
https://puzzel.org/en/quiz/play?p=-MRK0ng_nISjCuhMf4B- 

 

Ősmajom állkapocs másolata (másolat) 

Összekeveredtek a tárggyal kapcsolatos szavak. Fejtsd meg őket! 
https://puzzel.org/en/word-scramble/play?p=-MR4_BhyQChQRg1CHcjP 

 

Őselefánt (Anuncus sp.) állkapocs (54.503.1.) 

Találd meg a tárggyal kapcsolatos kifejezéseket a betűrengetegben! 
https://puzzel.org/en/wordseeker/play?p=-MR4bnnWaWPUSEB9JYFo 

 

Európai hód (Castor fiber) szubfosszilis koponyája (64.4.1.) 

Rakd ki a műtárgyról készült csúsztatós puzzle-t! 
https://puzzel.org/en/slidingpuzzle/play?p=-MRdh14NShltF5x5fSPN 

 

 

Változó kultúrák a változó tájban című állandó régészeti kiállítás, római kőtár 

 

A Nemzeti Alaptanterv több esetben említi a régészeti leletek, tárgyi források alapján történő 

információgyűjtésben rejlő pedagógiai lehetőségeket. A Savaria Múzeum régészeti állandó 

kiállításában tett virtuális séta résztvevői az újkőkortól kezdve a középkorig áttekinthetik az 

egyes régészeti korszakok emlékanyagát, megismerhetik a „földalatti Vas megye” emlékeinek 

https://puzzel.org/en/quiz/play?p=-MRdatdFF-56h9dVjqdL
https://puzzel.org/en/quiz/play?p=-MRd_ZwuuvREFwJzm2eG
https://puzzel.org/en/quiz/play?p=-MRK0ng_nISjCuhMf4B-
https://puzzel.org/en/word-scramble/play?p=-MR4_BhyQChQRg1CHcjP
https://puzzel.org/en/wordseeker/play?p=-MR4bnnWaWPUSEB9JYFo
https://puzzel.org/en/slidingpuzzle/play?p=-MRdh14NShltF5x5fSPN


kiemelt elemeit, felismerhetik azok technológiai, tudományos és művészeti jelentőségét, a 

korabeli emberek hétköznapjaiban, gondolatvilágában betöltött szerepét. Ide kívánkozó 

megjegyzés: az alapfokú iskolarendszerű oktatásban a népvándorlás kor tárgyalására többnyire 

szűkös összefoglalásként, esetleg néhány népnév megemlítésével kerülhet csak sor. 

A Savaria Múzeum Változó kultúrák a változó tájban című kiállításában tett virtuális séta tehát 

egy olyan korszakba is bepillantást enged, amelynek történetéről általában meglehetősen kevés 

ismerettel látja el a diákokat a formális oktatás. A régészeti kiállítás virtuális bejárása lehetővé 

teszi a tudományos eredmények szélesebb körű és hosszabb távon történő múzeumpedagógiai 

hasznosítását, az iskolai tananyaghoz illeszkedő, azt kiegészítő bemutatását. 

 

A műtárgyakhoz kapcsolódó online játékos feladványok: 

 

A séi, a szombathelyi és a góri újkőkori települések díszítőművészetét a sokszínű kerámiafestés 

jellemzi. Válaszolj a kérdésekre! 

http://muzeum.savariamuseum.hu/SZOVEG257/jatek/festett_edenyek.html  

 

 

Csoportosítsd az újkőkori tárgyakat! (Kr.e. 6000-4500/4400) 

http://muzeum.savariamuseum.hu/SZOVEG257/jatek/ujkokor.html  

 

 

Mely történelmi szereplők, események, kultúrák sorolhatók a Kárpát-medencei bronzkor 

idejére? (Kr.e. 2700/2500-900/800) 

http://muzeum.savariamuseum.hu/SZOVEG257/jatek/bornzkor_jatek.html  

 

 

Bronzkori szerszámok ékszerek, fegyverek 

https://learningapps.org/watch?v=pn09sfks521  

 

 

A bronzkortól kezdve általánosan kedvelt tárgy volt a ruhakapcsoló tű (fibula), amely a divat 

változása miatt régészeti kormeghatározásra is alkalmas. 

Rakd időrendbe a különböző régészeti korszakokra jellemző fibulákat! (Kattints a jelzésre és 

válaszd ki az adott kornak megfelelő fibula illusztrációját!) 

http://muzeum.savariamuseum.hu/SZOVEG257/jatek/fibula_idorend.html  

 

 

A szombathelyi Brenner János Általános Iskola építése során, 2013-ban 36 darabból álló, a 

Kr.e. 1. század közepéről való kelta ezüst éremkincs került elő. Az érmék előlapján király vagy 

istenség stilizált arcképe, a hátoldalon ló vagy lovas látható. 

Párosítsd a rajzokat a fényképfelvétellel! 

http://muzeum.savariamuseum.hu/SZOVEG257/jatek/kelta_penzek_jatek.html 

 

 

A római kori pénzérmék hátlapján gyakran egy-egy istenség, allegorikus alak látható. 

Felismered őket a rájuk jellemző tárgyak (attribútumok) alapján? (Kattints a képre a teljes 

leírásért!) 

http://muzeum.savariamuseum.hu/SZOVEG257/jatek/istenek_penzeken_jatek.html  

 

 

http://muzeum.savariamuseum.hu/SZOVEG257/jatek/festett_edenyek.html
http://muzeum.savariamuseum.hu/SZOVEG257/jatek/ujkokor.html
http://muzeum.savariamuseum.hu/SZOVEG257/jatek/bornzkor_jatek.html
https://learningapps.org/watch?v=pn09sfks521
http://muzeum.savariamuseum.hu/SZOVEG257/jatek/fibula_idorend.html
http://muzeum.savariamuseum.hu/SZOVEG257/jatek/istenek_penzeken_jatek.html


KÉPTÉR/Aranykor című időszaki kiállítás 

 

Egy várostörténeti témájú, jelesül Szombathely 20. század elején felgyorsult urbanizációs 

folyamatait górcső alá vevő kiállításhoz készített virtuális tartalmak esetében meglehetősen 

kézenfekvő dolog a Nemzeti Alaptantervvel összecsengő olyan pedagógiai kapcsolódások 

azonosítása, mint például a lokálpatriotizmus értelmezése: a szűkebb lakókörnyezet épített 

örökségének megismertetése; a települések szerkezetének és szerepkörének átalakulása, 

településhálózat, településhierarchia. Merészebbnek tűnik az interdiszciplináris, vagy inkább 

tantárgyi koncentrációt feltételező megközelítés. A különféle művészeti ágak helyénvalósága 

nem képezi vita tárgyát, de indokolt-e itt a természettudományok bevonása is? A kérdés persze 

költőivé válik, ha konkrét múzeumi műtárgyak esetében tesszük fel magunknak. 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a Savaria Múzeum KÉPTÉR/Aranykor című időszaki 

kiállításába készített virtuális séta elősegítheti a helyi közgyűjtemények nemzeti kulturális 

örökség megőrzésében betöltött szerepének felismerését és pozitív értékelését is. 

 

Villamossal Szombathely Andrássy útján 

https://www.youtube.com/watch?v=2rljilM-2rU 

 

„Für Kaiser und Vaterland – Királyért és Hazáért!” 

A császári és királyi 11. huszárezred története 

http://muzeum.savariamuseum.hu/SZOVEG257/jatek/11_huszarezred_tortenete.html  

 

Lendül az inga 

http://muzeum.savariamuseum.hu/SZOVEG257/jatek/lendul_az_inga.html  

 

Színházi repertoár 

http://muzeum.savariamuseum.hu/SZOVEG257/jatek/szinhazi_repertoar.html  

 

Fonomimikai ABC 

Az a nebuló, aki az 1920-as, ’30-as években, valamelyik elemi népiskolában kezdte meg 

alapfokú tanulmányait, nagy valószínűséggel az 1902-ben megjelent, majd további számos 

kiadást megért „A magyar gyermek első könyve. Magyar ABC és olvasókönyv” című, több 

mint 120 oldal terjedelmű, puhatáblás könyvecskével a táskájában, tarisznyájában vagy hóna 

alatt lépdelt az oskola felé. 

Lapozzunk bele a könyvecskébe! Éljük át együtt a régi olvasásóra hangulatát! 

 

Kitüntetés-statisztika 

Társítsd a fotót a leíráshoz! 

 

Egy kis technikatörténet 

Rakd időrendbe a fényképezőgépeket készítési idejük szerint! 

https://learningapps.org/display?v=p2ex3xb0520  

 

Árnyas parkok fái 

A városi parkokban fellelhető fák közül nyolcat választottunk ki. Társítsd a megfelelő 

herbáriumi lapot a növényfotóhoz! 

 

Szombathely, 1904 

Hol álltak a felsorolt épületek? Húzd a számot a megfelelő helyre! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2rljilM-2rU
http://muzeum.savariamuseum.hu/SZOVEG257/jatek/11_huszarezred_tortenete.html
http://muzeum.savariamuseum.hu/SZOVEG257/jatek/lendul_az_inga.html
http://muzeum.savariamuseum.hu/SZOVEG257/jatek/szinhazi_repertoar.html
https://learningapps.org/display?v=p2ex3xb0520


Városvezetők 

Kérdezz – felelek! játékunk főszereplői azok a szombathelyi polgármesterek, akik 1872 és 1930 

között töltötték be hivatalukat. Mind a 8 személyhez 6-6 állítás tartozik. Az arcképhez rendelt 

rövid életrajz elolvasása után, a tetszőleges sorrendben kért információk birtokában nem lesz 

nehéz kitalálni, hogy ki kicsoda. 

 

KÉPTÉR/Falu és város kapcsolata – Szombathely példáján időszaki kiállítás 

 

A kiállítás kapcsolódik az 5-6. évfolyam hon- és népismeret tantárgyához, valamint a 7. 

osztályban történelemből tanult „A dualizmus kora: felzárkózás Európához” és „A Horthy-

korszak – Gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés” című témaköréhez. 

 

 

VASI MÚZEUMI LÁTVÁNYTÁR 

 

A Vasi Múzeumi Látványtár virtuális kiállítása során az online látogatók megismerkedhetnek 

a régészet, a néprajz-, a történet- és a természettudomány érdekességeivel. 

A természettudományhoz kapcsolódóan a gyerekek megismerhetik a szűkebb, illetve tágabb 

környezetüket, ezek kapcsolatát a természeti rendszerrel. Fejleszthetik az induktív 

gondolkodásukat, valamint erősíthetik a környezet iránti érdeklődésüket, 

felelősségvállalásukat. 

A régészethez kapcsolódó foglalkozások során a gyerekek fejleszthetik anyanyelvi és idegen 

nyelvi kompetenciájukat, megismerhetik a kultúrákat és az azokhoz kapcsolódó gondolatokat, 

erkölcsi tartalmakat és esztétikai értékeket. 

A néprajztudományi rész foglalkozásaival a kreativitásukat, önkifejezésüket fejleszthetik a 

gyerekek. Megismerhetik a régebbi korok szellemeit, hagyományait, kulturális értékeit. 

A történettudománnyal kapcsolatosan a gyerekek fejleszthetik a szépérzéküket, 

kézügyességüket és finommotorikájukat a kézműves feladatok során, illetve felfedezhetik a régi 

korokat, azok elnevezéseit és értékeit. 

 

A műtárgyakhoz kapcsolódó játékos online kvízek, keresztrejtvények: 

 

Barna medve (2012.27.306.) 

Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 
https://puzzel.org/en/acrostic/play?p=-MQqPjK-T_ZH7odO7LRV 

Gyöngybagoly (87.286.1.) 

Egészítsd ki helyesen a madarakkal kapcsolatos közmondásokat! 
https://puzzel.org/en/quiz/play?p=-MRJTNuCvpZagTvAq9_3 

Darázsölyv (2003.249.1.) 

Rakd ki a képet a darázsölyvről! Csúsztasd a darabokat a megfelelő helyükre, segítenek ebben 

a számok! 
https://puzzel.org/en/slidingpuzzle/play?p=-MRKRFvsKieUN-HSQcms 

Dámszarvas (2012.27.305.) 

A következőkben egy dámszarvassal kapcsolatos kvízzel tesztelheted a tudásodat! 
https://puzzel.org/en/quiz/play?p=-MRJ_aQeI7Qg3vEb7w57 

Keresztesvipera (2008.135.1.) 

Ha figyeltél az elhangzottakra, nem lesz nehéz helyesen válaszolnod a kvíz kérdéseire! 
https://puzzel.org/en/quiz/play?p=-MR4OmDoI6T1oZONAHat 

https://puzzel.org/en/acrostic/play?p=-MQqPjK-T_ZH7odO7LRV
https://puzzel.org/en/quiz/play?p=-MRJTNuCvpZagTvAq9_3
https://puzzel.org/en/slidingpuzzle/play?p=-MRKRFvsKieUN-HSQcms
https://puzzel.org/en/quiz/play?p=-MRJ_aQeI7Qg3vEb7w57
https://puzzel.org/en/quiz/play?p=-MR4OmDoI6T1oZONAHat


Óriástobozú fenyő (kataszteri nyilvántartású) 

Töltsd ki a mini kvízt az óriástobozú fenyőről! 
https://puzzel.org/en/quiz/play?p=-MR4VAN5s1Be57K8bdVP 

Nagy kócsag 

Döntsd el, hogy melyik kijelentés igaz és melyik hamis! 
https://puzzel.org/en/quiz/play?p=-MQqdCGVF34sUK1WzqaQ 

Szénült tölgykorong 

Keresd meg a betűrengetegben a szénült tölgykorongra jellemző szavakat! Ha megtaláltál egy 

szót, akkor jelöld ki az első és az utolsó betűjét! 
https://puzzel.org/en/wordseeker/play?p=-MR4Xx9xUXctjmrpLHDg 

Kora vaskori agyagoltár Vátról (Ő.2007.55.8.) 

Fejtsd meg a tárggyal kapcsolatos keresztrejtvényt! 
https://puzzel.org/en/acrostic/play?p=-MS2yxFlAw6sD2b2yl8U 

Ólomlappal fedett üvegurna (R.2012.4.46.) 

Igaz vagy hamis? Döntsd el Te, hogy melyik kérdés igaz és melyik hamis a tárggyal 

kapcsolatban! 
https://puzzel.org/en/quiz/play?p=-MS3-2ZZ9StjqVIJrAoE 

17. századi férfi viselet rekonstrukciója in situ kiemelt leletek alapján (E.2011.6.1.) 

Összekeveredtek a betűk. Tedd őket helyes sorrendbe, hogy megkapd a 17. századi férfi viselet 

rekonstrukciójával kapcsolatos kifejezéseket, szavakat! Segítségül minden szó első betűjét már 

beírva találod! 
https://puzzel.org/en/word-scramble/play?p=-MSRbCqG3gBOnq68Gh6g 

Réz karikagyűrű (G 421.) 

Igaz vagy hamis? Döntsd el Te, hogy melyik kérdés igaz és melyik hamis a tárggyal 

kapcsolatban! 

http://latvanytar.savariamuseum.hu/SZOVEG1301/SZOVEG1306/rez_gyuru.html  

 

Ökörkalap (60.257.2.) 

Ha jól figyeltél az elhangzottakra, akkor biztos nem fog nehézséget okozni az ökörkalappal 

kapcsolatos igaz vagy hamis kvíz kitöltése számodra! 

http://latvanytar.savariamuseum.hu/SZOVEG1301/SZOVEG1306/okorkalap_jatek.html  

 

Vőfélyfokos (vendéghívóbot) (59.183.1.) 

Keresd meg a tárggyal kapcsolatos kifejezéseket, szavakat! 

http://latvanytar.savariamuseum.hu/SZOVEG1301/SZOVEG1306/vofelyfokos_jatek.html  

 

Lánykamellény, gombkötő remekmű, 19-20. sz. fordulója (H.86.2.1.) 

Itt találod a lánykamellény sablonját. Készítsd el a mellény 21. századi változatát, dekoráld ki 

kedved szerint: akár számítógépes program segítségével, akár kinyomtatva és kézzel készítve. 

Küldd el nekünk, várjuk alkotásodat a muzped@savariamuseum.hu címen! 

http://latvanytar.savariamuseum.hu/SZOVEG1301/SZOVEG1306/Lanykamelleny.html  

 

83-as gyalogezred kitűzője, 19-20. sz. (HÉ.811.228.) 

Az alábbiakban a 83-as gyalogezred kitűzőjéről találsz egy rövid kvízt. Ha figyelmesen 

megnézted a képet a műtárgyról és odafigyeltél a róla elhangzó információkra, akkor nem lesz 

nehéz maximum pontot gyűjtened! 

https://puzzel.org/en/quiz/play?p=-MR4VAN5s1Be57K8bdVP
https://puzzel.org/en/quiz/play?p=-MQqdCGVF34sUK1WzqaQ
https://puzzel.org/en/wordseeker/play?p=-MR4Xx9xUXctjmrpLHDg
https://puzzel.org/en/acrostic/play?p=-MS2yxFlAw6sD2b2yl8U
https://puzzel.org/en/quiz/play?p=-MS3-2ZZ9StjqVIJrAoE
https://puzzel.org/en/word-scramble/play?p=-MSRbCqG3gBOnq68Gh6g
http://latvanytar.savariamuseum.hu/SZOVEG1301/SZOVEG1306/rez_gyuru.html
http://latvanytar.savariamuseum.hu/SZOVEG1301/SZOVEG1306/okorkalap_jatek.html
http://latvanytar.savariamuseum.hu/SZOVEG1301/SZOVEG1306/vofelyfokos_jatek.html
mailto:muzped@savariamuseum.hu
http://latvanytar.savariamuseum.hu/SZOVEG1301/SZOVEG1306/Lanykamelleny.html


http://latvanytar.savariamuseum.hu/SZOVEG1301/SZOVEG1306/83_gyalogezred_kituzu_jat

ek.html  

 

ISEUM SAVARIENSE RÉGÉSZETI MŰHELY ÉS TÁRHÁZ 

 

A virtuális bejárással bemutatandó 14 műtárgy egy, a hely szellemiségét is felidéző, fiktív 

történet mentén került kijelölésre. A kapcsolódó online digitális ismeretátadási tartalmak, 

tárgyismertetők, restaurátori történetek, műtárgyfotók és kulisszák mögött készült fényképek, 

filmrészletek, videofelvételek, letölthető múzeumpedagógiai célú anyagok, tevékenykedtető 

rajzok és kivágható sablonok által feltárul egy olyan világ, amely európai műveltségünk alapja, 

amely a természeti környezet erőforrásait nemcsak a mindennapi életben hasznosította, hanem 

ezen alkotásokat esztétikai-kulturális mivoltukban is a lehető legmagasabb szintre emelte. 

A digitálisan bemutatandó tartalmak több tudományterület összefüggésében számos ponton 

kapcsolódnak a NAT műveltségi területeihez az általános iskolák 1-8., illetve a középiskolák 

9-12. évfolyamaiban (történelem, hon- és népismeret, etika/hit- és erkölcstan, klasszikus idegen 

nyelv, természettudományos nevelés, művészetek, vizuális nevelés tanulási területek). 

Múzeumpedagógiai felhasználási céllal, letölthető anyagokat is elkészítettünk: az egykori 

textilműhely területéről előkerült ólom ruhacímke kapcsán a római ruhaviselethez kivágható 

sablonokat, a szentély falfestmény töredékeivel kapcsolatban a római freskók színhasználatát 

és a festékek természetes eredetét ismertetjük meg a színezni sem rest virtuális látogatókkal. 

 

Falfestménytöredék a savariai Iseumból 

Nem könnyű a freskótöredékek több száz vagy ezer darabkája fölé hajoló restaurátorok 

munkája! Az összetartozó részek felismerése, egymáshoz illesztése a falfestményeket kutató 

szakembereknek gyakran hónapokba vagy akár évekbe is beletelhet. 

Neked mennyi idő szükséges az iseumi freskót ábrázoló puzzle-t kirakni? 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3ca3cb387dcd 

 

SMIDT MÚZEUM 

 

A Smidt Múzeum virtuális kiállításán az érdeklődők megismerkedhetnek a Dr. Smidt Lajos 

által gyűjtött műtárgyakkal, melyekhez a kisiskolások számára különféle játékos feladványok 

kapcsolódnak a szókincs bővítése, esztétikai érzék, kreativitás és a képzelet játékos, tantermen 

kívüli fejlesztése céljából. A felső tagozatosok bepillanthatnak a történelmi háttérbe, 

korosztályuknak megfelelően tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. 

 

Kutya, szájában empire órával (SI.70.1007.1.) 

A Dr. Smidt Lajos emlékezete című térben a Kutya, empire órával című műtárgyhoz 

kapcsolódóan fonalból készíthetnek játékkutyát a gyerekek, workvideót követve. 

https://www.youtube.com/watch?v=dNxzlPWEePo&t=2s 

 

Szkíta tegezdísz (SR.71.777.1.) 

Ki tudod rakni a tegezdísz képét? 

https://puzzel.org/en/jigsaw/play?p=-MR4HQkQ6VfXskHnGZ40  

 

Cziráky József huszárkapitány díszegyenruhája 

Keresd meg a huszárviselet párjait! 

https://puzzel.org/memory/play?p=-MR4NEb7BKG1AXdA1uvr  

 

Szily János püspök ágya (SI.71.1435.1435.1.) 

http://latvanytar.savariamuseum.hu/SZOVEG1301/SZOVEG1306/83_gyalogezred_kituzu_jatek.html
http://latvanytar.savariamuseum.hu/SZOVEG1301/SZOVEG1306/83_gyalogezred_kituzu_jatek.html
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3ca3cb387dcd
https://www.youtube.com/watch?v=dNxzlPWEePo&t=2s
https://puzzel.org/en/jigsaw/play?p=-MR4HQkQ6VfXskHnGZ40
https://puzzel.org/memory/play?p=-MR4NEb7BKG1AXdA1uvr


Csúsztasd a helyükre a képkockákat! 

https://puzzel.org/en/slidingpuzzle/play?p=-MR4Sem4TC-QB-syqcTt  

 

Kanapé (SI.71.1435.1.) 

Keresd meg az ülőbútorok párját! 

https://puzzel.org/en/memory/play?p=-MR4VRWCWHq4EaRJaeUf  

 

Jókainé Laborfalvi Róza gyermekkori cipője (SI.74.19.1.) 

Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 

https://puzzel.org/acrostic/play?p=-MR4ZgalDJ2VfVJeOIx_ 

 

Csokoládéöntő forma bádogból medve (ST.76.813.1.) 

Csokoládéöntő forma bádogból nyúl, kezében tojással (ST.76.815.1.) 

Csokoládéöntő forma bádogból ló (ST.76.816.1.) 

Csokoládéöntő forma bádogból ülő nyúl, kezében tojással (ST.76.818.1.) 

Csokoládéöntő forma bádogból zebra (ST.76.820.1.) 

Csokoládéöntő forma bádogból oroszlán (ST.76.820.1.) 

Csokoládéöntő forma bádogból őz (ST.76.822.1.) 

Csokoládéöntő forma bádogból nyúl, kosárral a hátán (ST.76.824.1.) 

Csokoládéöntő forma bádogból ülő macska (ST.76.830.1.) 

Csokoládéöntő forma bádogból kakas (ST.76.834.1.) 

Cukrászati fémforma, madárka alakú (ST.76.645.1.) 

Érdekel a cukrászat? Oldd meg a játékos kvízt, és kiderül, milyen ügyes vagy! 

https://puzzel.org/quiz/play?p=-MR4i8xYM127IM2wWWCm  

https://puzzel.org/en/slidingpuzzle/play?p=-MR4Sem4TC-QB-syqcTt
https://puzzel.org/en/memory/play?p=-MR4VRWCWHq4EaRJaeUf
https://puzzel.org/acrostic/play?p=-MR4ZgalDJ2VfVJeOIx_
https://puzzel.org/quiz/play?p=-MR4i8xYM127IM2wWWCm

