
1. A tevékenység neve, címe: 
 
Tematikus foglalkozás 
Fiókmesék a Fekete Sas Patikában 
 
2. A tevékenység céljának, a fejleszteni kívánt kés zségek leírása 
Tematikánk a NAT által meghatározott kulcskompetenciák kialakítására, fejlesztésére irányul:  

• megismerő-és befogadóképesség 
• kezdeményezőképesség, nyitottság 
• értelmi és érzelmi intelligencia kiművelése 
• kreatív, képzetekben gazdag képi gondolkodás, 
• ízlésnevelés 
• érdeklődés 
• beleélőképesség 
• történelemszemlélet  
 

A foglalkozássorozatban a múzeumi berendezés és tárgyak megfigyelésével mindig más és más 
kompetenciák fejlesztése kerül előtérbe. 
3. A célcsoport leírása (létszám, általános jellemz ők – életkor, érdekl ődés, stb.) 
Általános iskola alsó tagozat: 6-10 évesek 
Érdeklődés: környezetismeret, egészséges életmód; helyismeret 
4. A tervezett alkalmak száma, a tevékenység id őtartama 
10 alkalom / tanév;  
60 perc / alkalom 
5. A tevékenység munkaer őigénye (megvalósítók létszáma, részvételük id őtartama, 
képesítésük) 
1 fő múzeumpedagógus alkalmanként 
6. A tevékenység módszertanának leírása 
 
Interaktív ismeretfeldolgozást követően az ismeretek elmélyítését segítő tárgyalkotás zárja a 
foglalkozásokat. Az interaktív ismeretfeldolgozás módszerei: csoportmunka, kooperatív csoportmunka 
kiscsoportban; adott téma feldolgozása feladatlapokkal önállóan és drámapedagógiai elemeket 
felhasználva szituációs játékokkal csoportban. A tárgyalkotás sablon utáni alkotás vagy  önálló kreatív 
alkotás. 
 
7. A tevékenység eszközigényének leírása 
A Patikamúzeum demonstrációs tárgyai; mai patikaedényzet; mérőeszközök, laboreszközök; 
tárgyalkotáshoz szükséges eszközök és anyagok pl. teásbögre, porcelánfilc, gyógynövénykeverék 
készítéséhez gyógynövények; méhviasz; gipsz, aranyfesték, falap, facsipesz, papírok, fonalak, 
fatégely, nagy szemű só, ragasztó, ecsetek; laminált kártyák a játékokhoz színekkel, formákkal, állat- 
és növényábrázolásokkal; feladatlapok, ceruzák 
 
8. A tervezett tevékenység id őbeni bontása (az egyes alkalmak leírása: id őigény, érintett témák, 
tervezett tevékenységek rövid leírása): 
1. A város patikája – ismerkedés Fehérvár 1800-as évekbeli arcával, látogatás a Budenz-házban, az 
egykori jezsuita Rendházban, játék az egykori gyógynövénykertben. Apró ajándék minden diáknak. 
(60 perc interaktív ismeretfeldolgozás) 
 
2. Mit rejtettek a fiókok? – egy kis patikatörténet; ismerkedés gyógynövényekkel; néhány jól ismert, 
népgyógyászatban alkalmazott, gyerekekre semmilyen formában nem veszélyes gyógynövény 
megismerése; igazi tea kóstolása, saját teásbögre festése (30 perc interaktív ismeretfeldolgozás, 10 
perc teakészítés, teázás; 20 perc kreatív alkotás) 
 
3. Mi volt az üvegekben? – különféle gyógyszerformák, amelyeket a gyerekek is ismernek; porok, 
szirupok, kenőcsök és krémek, illóolajok és bedörzsölőolajok, cukorkák; - cukorkakóstolás, 
lábfürdőkeverék csomagolása (40 perc interaktív ismeretfeldolgozás, 20 perc tárgyalkotás) 
 
4. Mit árult még egykor a patikus? – Az egykori patika kínálatának megismerése: illatszerek, 
szépítőszerek, kölni, szappan és gyertya; a patikus feladatainak megismerése, az orvoslás és 



gyógyszerkészítés történetének érdekességei; illatos méhviaszgyertya készítése (40 perc interaktív 
ismeretfeldolgozás, 20 perc tárgyalkotás) 
 
5. Ki lesz a mérleg nyelve? – ismerkedés a különféle mérlegekkel a patikai mérlegtől a konyhai 
mérlegig; mérés mérlegen és mérőpohárral, összehasonlítás; fürdősó készítése és kimérése (40 perc 
interaktív ismeretfeldolgozás, 20 perc tárgyalkotás) 
 
6. Forma-bontó – formák és alakzatok megfigyelése a Patika bútorzatán és edényein, formák 
megnevezése, utánzása, lekövetése mozdulatokkal és rajzban; a barokk formavilág 
jellegzetességeinek megismertetése, a formázás módjai (faragás, öntés); gipszstukkó készítése fára, 
aranyozással (40 perc interaktív ismeretfeldolgozás, 20 perc tárgyalkotás) 
 
7. Fekete Sas vagy arany sas – a Patikamúzeum színei, színekben elmesélt történelme; néhány 
festőnövény megismerése, színek megnevezése; színezés, festés festőnövényekkel; (40 perc 
interaktív ismeretfeldolgozás, 20 perc tárgyalkotás) 
 
8. Mozsár és kosár – a Patikamúzeumban található különféle anyagok megismerése, játék a 
különböző anyagokkal, a hideg fémtől a meleg fáig; a különféle anyagú patikaedények funkciója; 
tárgyalkotás: szélcsengő fából, fémrudakkal (40 perc interaktív ismeretfeldolgozás, 20 perc 
tárgyalkotás) 
 
9. Növények és állatok a Patikában – növény- és állatábrázolások a bútorzaton, edényeken; 
szimbolikus növények és állatok a sastól a kígyóig; a kígyó, mint a gyógyítás jelképe; kígyókészítés 
papírból (40 perc interaktív ismeretfeldolgozás, 20 perc tárgyalkotás) 
 
10. Búcsúvers Bubulykának – közös versalkotás, szójátékok; emlékezetes pillanatok felidézése az 
előző foglalkozásokból; fatégely díszítése szalvétatechnikával, préselt növényekkel (30 perc interaktív 
ismeretfeldolgozás, 30 perc tárgyalkotás) 
 
9. A tevékenység kimenete (a teljesítés követelmény einek leírása 
Aktív részvétel a foglalkozásokon. 
  
10. A tevékenység sikeres megvalósításával elérni k ívánt eredmények leírása 
A Patikamúzeum, mint Székesfehérvár és az ország egyik különlegességének megismerése. 
Érdeklődés felkeltése a gyógynövények, a matematika (mérés) és kémia tudományok iránt. 
Szókincs bővülése a patikamúzeumhoz kötődő kifejezésekkel. 
A múzeumi foglalkozás, múzeumlátogatás, igényes szórakozási formaként való megismerése. 
 


