Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek
Népi Iparművészeti Gyűjtemény
6000 Kecskemét, Serfőző u. 19.
Tel: 76/327-203, www.nepiiparmuveszet.hu
E-mail: muzeum.nepiipar@gmail.com

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK A NÉPI IPARMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNYBEN
Jól felszerelt foglalkoztató műhelyünkben óvodás kortól várjuk a gyermekeket különböző
múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozásainkra. Az alkotni vágyó felnőtteket is szívesen látjuk. Népi
és modern technikákat egyaránt kínálva, minden korosztály számára tudunk programot ajánlani.
Vágó Piros foglalkozásvezető mindenkit szeretettel vár!

Szövés
Szövőkereten vagy madzagszövőn először felvető szálakat húzunk ki,
majd színes fonalakat beleszőve különféle mintákat hozhatunk létre.
A kisebbek csíkos, a nagyobbak fogazott mintát szőhetnek.
A szövés időigényes feladat, az ügyességen kívül türelemre és
kitartásra is szükség van a szép eredményhez. Foglalkozás időtartama
1,5-2 óra. Pólófonalból is szőhetünk, mely jóval gyorsabb.
Gyertyamártás
A megolvasztott viaszba pamutszálat mártunk, melyre vékony
rétegben feltapad a viasz, ami vízfürdőben lehűtve megszilárdul. A
kanócot újra és újra a viaszba mártva hízik meg a gyertyánk. A
foglalkozás során két, különböző színű gyertyát készítünk.
Minden korosztálynak ajánljuk.
Bőrözés
Bőrből számtalan lehetőség van alkotásra, egyszerű karkötő,
fonott karkötő, bőrszütyő, varrott pénztárca készíthető olló,
lyukasztó, ár és tű segítségével.
Iskolás kortól ajánljuk.
Nemezelés
A legősibb textilkészítési módszer, kártolt gyapjúból meleg víz és
szappan segítségével készül a nemez. A folyamatos dörzsölés, gyúrás
hatására a gyapjúszálak összegubancolódnak, tömör anyaggá válnak.
Életkortól, ügyességtől függően nemezlabda, karkötő, nyaklánc vagy
nemezvirág készíthető.
Agyagozás
Kicsik és nagyok egyaránt szeretnek agyagozni. Kiélhetik
kreativitásukat, fejleszthetik kézügyességüket. Apró állatfigurák,
marokedények, sodrott rudakból különféle tárgyak, nyújtott lapokból
tálak, medálok, karácsonyfadíszek készülhetnek. A különböző
elemekből szélcsengő is összeállítható. Az alkotások kiégetésre
kerülnek, később átvehetők. Minden korosztály számára ajánljuk.

Papírmerítés
A papírmerítéshez szükség van egy szitára is, amivel a papírpépből
lapokat lehet meríteni. A pép újságpapír vagy tojástartó újrahasznosításával is készülhet. Az elkészült papírlap nyomtatható vagy
díszítéssel képeslappá alakítható. Iskolás kortól ajánljuk.

Könyvkötés
Gyerekek részére a legegyszerűbb könyvkötési technikát ajánljuk. A
színes lapokat négyrét hajtják, összefogatva árral kilyukasztják, majd
összevarrják. A szegélyek körbevágása után merített papír borítót
ragasztunk rá.
Iskolás kortól ajánljuk.

Körmönfonás
Eszköztelen, csak az ujjainkat használó technika, 5 vagy 7 ággal
dolgozunk, egyszerű szálcserével erős madzagot fonunk a színes
szálakból.
Minden gyereknek meg kell tanulnia, hogy elég körmönfont legyen.
Fonás villán
Egyszerű fonástechnika, melynél egy fából készült, kicsi eszközt
használunk. A favilla ágaira tekert, majd áthurkolt színes fonalakból
erős madzagot tudunk készíteni.
Minden gyerek könnyedén megtanulja, valódi sikerélményt ad.
Kötélverés
Különböző színű fonalakból több soron a kívánt kötél-hosszúság
kétszeresét húzzuk ki és akasztjuk a zsinórkészítő kampójára. A
szerkezetet tekerve a kampók forogni kezdenek és a szálak
összesodródnak. A gyerekek húzzák a szálakat és tekerik a szerkezet
karját.
Minden korosztálynak ajánljuk.
Bábkészítés
Textilből, filcből szabott bábfigurák egyszerű öltésekkel
megvarrhatók. Dekoráláshoz gombot, gyöngyöt használunk.
Ujjbábok, kézre húzható bábok vagy pálcára tűzhető figurák
készíthetők, különféle témakörökben: állatok, mesefigurák,
halloweeni alakok, stb. Iskolás kortól ajánljuk.
Marionett báb
Egyszerűen mozgatható figurák, kukac vagy madár
készíthető cserépgolyókból, megbízható varrótudással
rendelkezők fonalakból pulikutyát is készíthetnek. A
damilra felfűzött elemek egy pálcikára vannak felkötve,
annak billentésével érhető el a báb mozgatása.

Varróiskola
Azt tapasztaljuk, hogy a különböző varrós programjainkra érkező
gyerekek egy része semmilyen tudással nem rendelkezik e téren. A
célirányos foglalkozás keretében szeretnénk a varrás alapjait
megtanítani: tűbefűzés, csomókötés, alapöltések, két anyag
összevarrása, egyszerű szegés, gombfelvarrás. Minden korosztály
számára ajánljuk.

Pompon
Színes fonalakból sok-sok szálat tekerünk a sablonra, összekötve
kialakul egy gombóc, melyből sok minden formázható.
5 éves kortól: similabda színes pomponból
8 éves kortól: hóember, pompon állatkák
10 éves kortól: puli kutya marionett báb (csak varrni tudóknak)

Csomózás
Színes fonalakból, különböző csomózási technikákkal egyszerű, de
mutatós tárgyakat, karkötőt, nyakláncot, övet, tudunk készíteni.
Gyöngyökkel fűzve barátság karkötő is készülhet belőle.
Minden korosztály számára ajánlani tudjuk.

Gyöngyfűzés
Mindenkinek tudunk a kézügyességének megfelelő gyöngyfűző
mintákat javasolni. A kicsik kétszálas fűzéssel, nagy gyöngyökből
dolgoznak, a nagyobbak és ügyesebbek több szállal, kásagyöngyből,
nagyobb figyelmet igénylő, bonyolult darabokat is el tudnak készíteni.
Minden korosztálynak ajánljuk.

Hangszerek
Különféle technikákkal egyszerű hangszereket, szélcsengőket, esőbotot, zuzolót, zajkeltő eszközöket, pl.
csörgőket,
csattogókat,
dobot
készíthetünk. A
felhasználható anyagok köre rendkívül széles, a természetes
anyagoktól kezdve az újrahasznosított anyagokig szinte
mindenből készülhet hangszer. Iskolás kortól ajánljuk.

Kalácskészítés kemencében
Kelt tésztából megtanuljuk a kifli, zsömle, perec vagy a különböző
kalácsok formázását. A teljes programban a gyerekek a dagasztást is
végezhetik. A megformázott kiflit, kalácsot az udvarban épített
kemencénkben sütjük meg. Foglalkozás időtartama kb. 3 óra.
Szabadtéri program, májustól szeptemberig, csak jó idő esetén.
Minden korosztály számára ajánljuk.
Vajköpülés
A foglalkozás során a gyerekek egy régi technika felelevenítésével
vajat készítenek tejszínből. A köpű egy speciális cserépedény, lyukas
korongban végződő pálcával. A pálca ütemes mozgatásának hatására
a tejszínből különválik a folyadék és a zsiradék, kicsapódik a vaj. Az
írót és a készített vajat megkóstoljuk friss kiflivel.
Minden korosztály számára ajánljuk.
Sajtkészítés
Ez a foglalkozás inkább bemutató jellegű, de igyekszünk interaktívvá
tenni, hogy néhány fázist a részvevők is végezhessenek.
Megismerkednek a sajtkészítés technikáival, eszközeivel, hogy lássák
a házi sajtkészítés sem ördöngösség. Természetesen a friss sajtokat
meg is kóstoljuk. Minden korosztály számára ajánljuk.
Lekvárfőzés
Ez az a tudás, mely kikopott a köztudatból, de érdemes a gyerekeknek
megtanítani, hogy adalékanyagmentes, magas gyümölcs tartalmú
lekvárokat fogyaszthassunk. Szezonális, és csak kis létszámú
csoportoknak (max.12 fő).

Természetes anyagok felhasználása
Kukoricacsutka és csuhé
Kukoricamorzsolás után a csutkát vagy csuhét használjuk fel.
A kukoricafosztó múzeumpedagógiai előadással együtt is kérhető.
5 éves kortól: csutkababa
7 éves kortól: csuhévirág
9 éves kortól: angyalka
Levendula (szezonális)
Levendulából számtalan dekoratív, illatos ajándék készíthető.
5 éves kortól: levendulabugyor, levendulacsokor
A legkisebbek a lemorzsolt levendulavirágot színes vászonba teszik,
majd színes szaténszalaggal összekötve alakul ki a batyu. A
levendulacsokor a szálak megtisztítása, válogatása, majd formába
rendezése után készül el, színes szaténszalaggal felmasnizva.
10 éves kortól: levendulaborona, levendulabuzogány
Hosszú szálú, nagy virágú levendulából készül. A szálak
hajtogatásával alakul ki a forma.

Préselt virágkép
Fehér vagy színes kartonra préselt virágokat, leveleket ragasztunk
tetszőleges alakzatban, különféle kompozíciókat hozva létre. Végül
akasztót és keretet készítünk a képre.
Minden korosztálynak ajánljuk.
Recycling - Újrahasznosítás
A parasztportán nem termelődött szemét, a megtermelt anyagok
minden részét hasznosították. Modern korunkban másfajta anyagok
vesznek körül bennünket, meg kell tanulnunk, hogyan
hasznosíthatjuk ismét a szórólapokat, palackokat, dobozokat és
ruhákat. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani. Jól felszerelt
műhelyünkben számtalan technika kivitelezésére van lehetőség.
Kérje részletes tájékoztatónkat.

Papírfonás
Ez egy igen környezetbarát technika. Újságot, szórólapokat vékony
csíkokra vágunk, hurkapálcára tekerve egy erős, fonható szálat
kapunk. Szinte minden, ami fűzvesszőből elkészíthető, megfonható
papírból is. Festve vagy lakkozva igen tartós is.
Két alkalmat igényel: először szálkészítés, másodszor fonás.

Más népek kultúrájából átvett technikák
Álomfogó (észak-amerikai indián hagyomány)
Egy fűzfakarika vagy egy színes fonallal betekert műanyag karika az
álomfogó alapja, egy szál körkörös hurkolásával kialakítjuk belül a
hálót. Gyöngyökkel, tollakkal díszítjük. A kisebbek előre betekert
karikán dolgoznak, a nagyobbak és ügyesebbek minden munkafázist
önállóan végezhetnek.
Iskolás kortól ajánljuk.

Batikolás (indiai ruhafestés)
Pamutanyagon kötözéssel különféle mintákat hozunk létre, vagy
különböző nagyságú felületeket eltakarunk, itt nem fogja be a festék.
100%-os pamut pólót vagy lenvászon táskát kérnénk hozni!
Iskolás kortól ajánljuk.

Ojos de Dios (Isten szeme mandala, mexikói rituális tárgy)
A korosztálynak és kézügyességnek megfelelően 2, 3 vagy 4
keresztezett fapálcikára színes fonalakat tekerünk. A pálcák számától
és a fonal vezetési vonalától függően alakulnak ki a különböző minták.
Már óvodás kortól ajánlani tudjuk.

Modern technikák
Üvegfestés
Színes festékekkel készítünk különböző mintákat szabadkézi rajzzal vagy
sablon alapján, az évszaknak, közelgő ünnepnek megfelelően.
A kép fóliára készül, mely üvegre ragasztható.
Minden korosztály számára ajánljuk. A kicsik is ki tudják festeni az előre
kontúrozott ábrát, a nagyok teljesen önállóan dolgozhatnak.
Decoupage
A színes szalvéták sokféle felületre felragaszthatók, készülhet kisüvegből
lampion, gipszkereten falikép, fakorongon poháralátét.

MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK
Múzeumpedagógiai foglalkozásaink egy rövid néprajzi előadásból és egy hozzá kapcsolódó kézműves
foglalkozásból állnak. Kérje részletes tájékoztatónkat!
Szüret (a szüret eszközei, hagyományai előadás + szőlőszemezés, préselés sutuban, mustkóstolás)
Kukoricahántás (kalákamunka jelentősége, a kukorica felhasználása előadás + kukoricahántás,
morzsolás, csutkababa vagy csuhébaba készítése)
Gyertek fonóba! A múzeum szőttes termében a kenderfeldolgozás eszközeivel való ismerkedés,
előadás a fonó hagyományairól, kézműves foglalkozásként körmönfonás, csomózás vagy szövés.
Farsang: Vetített képes előadás a farsangi népszokásokról, után maszkkészítés.
Húsvét (húsvéti tojások mini kiállításunk megtekintése + tojásfestés berzseléssel, karcolással vagy
írókázással)

Foglalkozásvezető: Vágó Piros
Foglalkozások helyszíne:
Népi Iparművészeti Gyűjtemény
6000 Kecskemét, Serfőző u. 19.
Részvételi díj: 350-1000 Ft/fő
Jelentkezés, érdeklődés: 76/327-203 vagy
muzeum.nepiipar@gmail.com

