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Barátka Agnieszka 

Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék 

 

 

Kiránduljunk együtt a szentendrei Skanzenbe! 

(feladatlap) 

 
 

 

 

Célcsoport: - magyarul tanuló külföldiek (B2 szintű csoport)  

 

Téma besorolás: 

- műveltségterület  idegen nyelvi kultúra 

- tantárgy   magyar mint idegen nyelv 

- témakör:   magyar népi kultúra 

 

Időkeret:    90 perc 

 

Tanítási célok: - a tanultak elmélyítése és gyakorlása 

- az olvasott szövegértés fejlesztése 

- a szókincs fejlesztése (összetett szavak, mesterségek 

elnevezései, igék) 

- a beszédkészség fejlesztése 

 

Felhasznált anyag: - feladatlap 

    - reklámfilm: Szentendrei Skanzen – Örökség, élmény, érték 

Források:    - film: https://www.youtube.com/watch?v=T3qKQ7lyCbk  

- Cseri Miklós – Sári Zsolt (2018): Elképzelt álmok, 

megvalósult történetek. A skanzen első ötven éve (1967-

2017), Szentendre 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T3qKQ7lyCbk
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FELADATLAP 

 

1a. Figyelmesen nézd meg a Szentendrei Skanzen – Örökség, élmény, érték című rövid 

reklámfilmet! 

 

1b. Mire emlékszel? Válaszolj az alábbi kérdésekre! 
 

1) Hány órát mutat a skanzen órája? 

……………………………………………………………………………………………… 

2) Milyen színű a mézeskalács? 

……………………………………………………………………………………………… 

3) Mi az iskola bejárata feletti felirat? 

……………………………………………………………………………………………… 

4) Milyen állatokat láttál a filmben? Sorold fel! 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….... 

 
 

2a. Keresd meg a szó definícióját! 
 

1. skanzen 
a) egy falut vagy az adott tájegység falusi életét bemutató 
múzeum 

2. emlékmű b) szabadtéri néprajzi múzeum  

3. műemlék c) eredeti helyén és funkciójában megőrzött falu 

4. köztér 
d) olyan építmény, melynek értéke igen nagy, ezért 
védelem alá helyezték 

5. térköz e) nyilvános terület, ahol sok ember gyülekezhet 

6. falumúzeum 
f) egy kiemelkedő eseményre vagy jeles személyre 
emlékeztető építészeti vagy képzőművészeti alkotás 

7. múzeumfalu g) két dolog közötti távolság 
 

 

2b. Mi a különbség az alábbi szavak között? Határozd meg a szavak jelentését! 
 

  autóverseny – versenyautó; játéklabda – labdajáték; üvegablak – ablaküveg   

 

2c. Ismersz hasonló szópárokat? Írd le! 

…………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………..  
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3a. Olvasd el dr. Katona Gyuláné Szentendrey Katalin az alábbiakban idézett 

visszaemlékezését! 

 

Hogyan került a skanzen Szentendrére? 

     Még a Ferenczy Múzeum munkatársa voltam, amikor akkori igazgatóm, maga is 
néprajzos, egy nap izgalmas hírrel jött: a Múzeumi Főosztályon értesült arról, 
hogy létre akarják hozni a központi magyar szabadtéri néprajzi múzeumot. 
Már keresik a helyszínt, amely a legalkalmasabb lenne erre a célra, s több terület is 
szóba került. „Meg kell szereznünk – lelkesedett –, mindenképpen Szentendrére 
kell kerülnie!” S addig-addig járt a tanácshoz, tárgyalt a minisztériumban, míg siker 
koronázta erőfeszítéseit.  

     Egy nap jöttek a tanácstól: fél órán belül megérkezik a szakbizottság, 
hogy megtekintse a múzeum számára alkalmas helyszínt. A tanács azonban csak 
egy területet javasolt a város déli részén. Ezért – mivel én jól ismerem a területet –, 
adtak nekem húsz percet még egy alkalmas hely kijelölésére, hogy legyen 
választási lehetőség. Mire pontosan fél óra múlva megérkezett a szakbizottság, 
két területet is „találtam”, így némi izgalommal mentünk vendégeinkkel a terepre. 
Először a város déli részén a város által javasolt területet néztük meg. A nagyon 
mélyen fekvő, sík területet azonban nem találták alkalmasnak. Innen mentünk 
az általam javasolt Szárazpatakhoz. Ezt viszont domborzatilag túlságosan 
szabdaltnak ítélték.  

     Szándékosan hagytam másodiknak a Sztaravoda völgyét. Ez viszont 
mindenkinek megnyerte a tetszését. Valóban szép volt ez a terület, s azonnal 
felfedezték, hogy domborzatilag szinte olyan, mint Magyarország kicsiben. 
El voltak ragadtatva! 

 

(Cseri Miklós – Sári Zsolt (2018): Elképzelt álmok, megvalósult történetek.                               

A Skanzen első ötven éve (1967-2017), Szentendre, 85. o.) 
 

 

3b. Döntsd el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! Indokold a válaszodat! 
 

- Már az elején mindenki tudta, hogy a skanzen Szentendrén lesz. 

- A város több helyet is kijelölt a skanzen számára. 

- A legalkalmasabb hely kijelölése sok időt vett igénybe. 

- A legalkalmasabb hely mellett elsősorban a terület domborzata szólt. 

- A szentendreiek nem akarták, hogy a városuk legyen a skanzen helyszíne.  
 

 

4a. Nézd meg még egyszer a Szentendrei Skanzen – Örökség, élmény, érték című rövid 

reklámfilmet! Írj le minél több igét, amelyekkel megnevezheted a filmben láthatókat! 
 

Mit csinál? áll, ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

4b. Mit csinálnak az alábbi képeken látható emberek? 
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   ……………………                                          ……………………    

 

     ……………………          ……………………….            …………………… 

 
 

4c. Mivel foglalkoznak a felsorolt mesterek? 
 

kosárfonó, sörfőző, könyvkötő, hangszerkészítő 

asztalos, csizmadia, kovács, pék, fazekas, borbély 

 

4d. Ismered más mesterségek elnevezéseit? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4e. Nézz utána! 

 Hol és mikor (milyen gyakran) rendezik meg Magyarországon a Mesterségek ünnepét? Mi ez? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

les, fon, kever, tereget, hever,                        

sző, köt, címez, kukucskál, 

terelget, hímez,  
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DOLGOZZATOK CSOPORTOKBAN!  

5a. Böngésszétek a skanzen honlapját! Tudjátok meg a következőket: 

1. Látogatás – jegyárak: Mennyibe kerül egy belépőjegy a skanzenbe? Milyen típusú jegyek 

kaphatók? Lehet-e online is vásárolni belépőjegyeket? Milyen kedvezményekre jogosulnak a 

látogatók? Mikor ingyenes a belépés a skanzenbe?  

2. Látogatás – rendezvények 2019: Hány kiemelt rendezvényt, fesztiválos hétvégét szerveznek az 

idén a skanzenben? Milyen ünnepekhez társulnak ezek a rendezvények? Milyen 

programokkal várják a látogatókat a szervezők? 

3. Szolgáltatások – étkezés, vásárlás: Hány bolt és étterem működik a skanzen területén? Milyen 

étkezési és vásárlási lehetőségeket kínálnak a skanzen látogatóinak? 

4. … 
 

5b. Max. 5-5 percben mutassátok be a kiderített információkat a többieknek! 

 

6. HÁZI FELADAT:  

- egyéni munka:   Szeretnél dolgozni a Szentendrei Skanzenben? Gondold át! 

- párokban/csoportokban:  Tervezzetek meg egy kirándulást a Szentendrei Skanzenbe! 

 

TERVEZETT IDŐPONTOK:   
UTAZÁS:  ……………………………………. 

    ……………………………………. 
SZÁLLÁS:  ……………………………………. 

 

KÖLTSÉGEK: 
ÚTIKÖLTSÉGEK: ……………………………………. 

    ……………………………………. 
    ……………………………………. 
    ……………………………………. 
  SZÁLLÁSKÖLTSÉGEK: ……………………………………. 
     …………………………………… 

 BELÉPŐJEGYEK:  …………………………………… 
     …………………………………… 

  EGYÉB KÖLTSÉGEK: …………………………………… 
        …………………………………… 

EGYÉB:  ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


