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1. Technika, gyakorlat és életvitel a Nemzeti alaptantervben1

2012-es Nemzeti alaptanterv Technika, életvitel és gyakorlat műveltségterülete 1–2. 
és 3–4. osztályokra szakaszolja a tantárgy tanításának céljait. 

1.1. Az 1–2. évfolyam céljai és faladatai

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1–2. évfolyamon, hogy 
a kulcskompetenciák – különösen a természettudományos-technikai kompetencia 
– fejlesztésével a gyermek az életkori sajátosságainak megfelelő szinten tapaszta-
latokat szerezzen az őt közvetlenül körülvevő világról. A készségek és képességek 
alakítása során olyan módszereket sajátítson el, amelyek egyaránt segítik a tájéko-
zódásban, a természeti, társadalmi és technikai környezetbe való beilleszkedésében 
és az örömmel végzett alkotó munkájában. Támogassa az óvodai játékból az iskolai 
munkába való átmenetét, elősegítse a hatékony és egyre önállóbbá váló tanulását, a 
mindennapokban nélkülözhetetlen elemi ismeretek befogadását, a kézügyesség fejlő-
dését szolgáló játékos tevékenységeket, a tanulás és a munka tiszteletét, megszere-
tését, a tudás, az alapvető értékek, a megőrzendő hagyományok megbecsülését. 
Egyre fontosabbá válik az önálló, egyéni munkálkodás mellett a csoportmunkában 
történő, egymást segítő munkavégzés. A szociális és állampolgári kompetencia 
alakítása a közvetlen környezet, a családi életvitel formálásával, a családi és iskolai 
körben vállalható feladatok, valamint a munkamegosztás lehetőségeinek megismeré-
sével kezdődik. Az anyanyelvi kommunikáció készségeinek fejlesztése kiemelt terület 
a célok, feladatok megvalósítása során. A különböző játékok közben szinte észre-
vétlenül bővül a szókincs, fejlődik a nyelvhasználat. A mindennapokban elvégzendő 
munkák során az anyagok felhasználásához, feldolgozásához, átalakításához szük-
séges szokások és elemi munkafogások ismeretei a mozgáskoordináció fejlesztését, 
az eszköz- és szerszámhasználat gyakorlását szolgálják. A matematikai kompetencia 
fejlődését a becslések, mérések, számítások, a síkbeli és térbeli alakzatokkal történő 
manipuláció, a válogatások és a csoportosítások segítik. A kezdetben mintaköve-
téssel készített, majd az alkotó fantázia által vezérelt önálló munkavégzéssel kiala-
kított munkadarabok hozzájárulnak az esztétikai érzék fejlődéséhez. A kézműves 
foglalkozások, a népművészeti alkotások megismerése révén, az esztétikai és művé-
szeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésével a tanulók nyitottá válnak a világ 
sokfélesége és nemzeti kulturális örökségünk iránt. Az egészséges és környezettu-
datos életmódra nevelést szolgálja az egyéni életvitel formálása a táplálkozás, az 
öltözködés, a higiénia, és a helyes időbeosztás terén. Minden évben visszatérő prog-
ramok a családi, az osztály- és az iskolai rendezvények. A kisebb és nagyobb közös-
ségek ünnepei a közösségi összetartozást megalapozó közös értékek őrzése mellett 
a kikapcsolódást, a szabadidő hasznos eltöltését segítik. Mintát adnak az ünnepre 
való felkészüléshez, az ünnepléshez, az ünneplés utáni teendők végzéséhez. A 
„kezdeményezőképesség és a feladatvégzésre vállalkozás” fejlesztését szolgálja 
a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés feladataival való ismerkedés, a kommuni-
káció, az egyeztetés, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása és végrehaj-
1 A tématervet Bonnyai Zsuzsanna készítette, vlamint Géczi-Laskai Judit lektorálta.
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tása, a kockázati tényezők mérlegelése, a munkavégzés egyénileg és csapatban, a 
tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) életkornak megfelelő értéke-
lése, elemzése, s ezek megszívlelése. A gyalogos közlekedés alapvető tudnivalóinak, 
a veszélyhelyzetek és a balesetek megelőzését célzó szabályok megismerése és 
azok szituációs játékokban való élményszerű alkalmazása megalapozza a bizton-
ságos és önálló közlekedéshez szükséges szokások kialakulását.

1.2. A műveltségterület három közműveltség témaköre

• Család, otthon, háztartás 
•	 Tárgyi	kultúra,	technológiák,	termelés
• Közlekedés 
• Közösségi munka, közösségi szerepek

1.3. A Tárgyi kultúra, technológiák, termelés témakör

A tematikus terv tanóráit a Tárgyi kultúra, technológiák, termelés témakör tartal-
mazza, amely a Nemzeti alaptantervben az alábbi módon jelenik meg; 

Tematikai 
egység 2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 32 óra

Előzetes tudás

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: az óvodáskorban 
használt, megmunkált anyagok és készített tárgyak ismerete; az anyagok 
tulajdonságainak megállapítása érzékszervi vizsgálattal; anyagalakítás: 
gyurmázás, formázás, hajtogatás, nyírás; eszközhasználat: író- és rajz-
eszközök, olló; szabálykövetés, mintakövetés, önállóság a tevékenységek 
során.

A tematikai 
egység neve-
lési-fejlesztési 
céljai

Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel), valamint 
a tanár által bemutatott nyomtatott (rövid szöveg, egyszerű ábra, rajz, 
kép), illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó) forrásokban.
A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak 
megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. A nyert 
információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása segítséggel.
Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az 
értékelő elemzésig.
Kézügyesség fejlesztése.
Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata.
Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben.
Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) alakítása.
Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és 
környezettudatos felhasználása a szabályok, előírások és a kapott utasí-
tások szerint. A használt eszközök megóvása.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett tevé-
kenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra. 
Balesetvédelmi rendszabályok ismerete. Segítségkérés baleset esetén.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok

2.1. Az anyagok
Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk.
Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján).
A természetes és az átalakított anyagok csoportosítása megfigyel-
hető tulajdonságaik alapján. 

Vizuális	kultúra:	vizu-
ális megjelenítés.
Környezetismeret:	
anyagok, érzék-
szervek, érzékelés.
Matematika:	Tárgyak 
tu la jdonságainak 
kiemelése; összeha-
sonlítás, azonosítás, 
megkülönböztetés, 
osztályokba sorolás, 
halmazképzés.
Tárgyak, alakzatok, 
összehasonlí tása 
mérhető tulajdonsá-
gaik szerint; mérés, 
becslés.
Magyar	 nyelv	 és	
irodalom:	 szöveg-
értés (egyszerű, 
rövid útmutató jellegű 
szövegek olva-
sása, értelmezése, 
rövid szövegben az 
események sorrend-
jének felismerése).
Erkölcstan:	az alkotó 
ember és az épített 
vi lág t isztelete, 
értékek óvása.

2.2. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas 
anyagok, textilek alakítása
Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tészta) 
egyszerű formák alakítása gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, 
hengerítéssel, mélyítéssel, mintázással.
Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással.
Fűzőlapmunka.
Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tördeléssel, dara-
bolással, csiszolással.
Fémhuzal alakítása hajlítással.
Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, ágak, 
sodrat).
Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, pompon készí-
tése) és egyéb kézműves technikák (nemezelés, gyöngyfűzés).
Gombfelvarrás.
Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával.
Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból stb.)
Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak.
Takarékos anyagfelhasználás.
A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen és 
napjainkban.
2.3. Építés
Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, fémépítő, 
Lego – felhasználásával) utánzással, kép és rajz alapján, illetve 
önálló elképzeléssel.

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak

Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret, szélesség, 
hosszúság, magasság, természetes anyag, átalakított anyag, sablon, mintaelem, 
szálas anyag, fonás, csomózás, nemezelés, anyagtakarékosság, újrahasznosítás, 
építmény, építőelem.
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1.4. A technika, életvitel és gyakorlat közműveltségi tartalmai

A technika tárgyi kultúra, technológiák, termelés közműveltségi tartalmait, tevé-
kenységeit az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

Technika/	Tárgyi	kultúra,	technológiák,	termelés
1-4. évf. - a munka közbeni célszerű rend, tisztaság, takarékosság

- a tárgyak, anyagok, eszközök, technológiák megfigyelések, megtapasztalt tulaj-
donságai
- a gyerekek által mindennap használt tárgyak rendeltetése, tulajdonságai; 
veszélyforrások és baleset megelőzés, segítségnyújtás
- tárgykészítés és a tárgykészítéshez kapcsolódó mennyiségi fogalmak; a mennyi-
ségek megállapítása becslés, számlálás, mérés, számítás útján
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2. Elméleti kiegészítés 

2.1. A néphagyomány tárgyi világa 

A népművészet tárgyait anyaguk és funkciójuk szerint a következő műfajokba sorol-
hatjuk. (Platthy,	Dr.	Rónai, é.n., 94.)

építkezés
bútorok
faragás	
bőrmunka
fonás-szövés,	kékfestés,	hímzés,	viselet	
fazekasság,	keménycserép
üvegedény
mézesbábosság
hímes	tojás
vas-	és	fémművesség

Egykor a néphagyomány/népművészet tárgyi világa a hétköznapi és ünnepnapi szük-
ségleteket elégítette ki. 

Ma a kézműves tárgyalkotás már nem lehet azonos az eredetivel, de mintaként 
tekinthet a népművészet formakincsére, motívumaira és technikáira. Ebben segíthet 
e tématerv is, amelyhez egy mese adja a keretet.

Az órák elkészült tárgyai egy mesébe ágyazottan kelnek életre. A mese (amely a 
feladatokhoz lett kitalálva), a legjobb motivációs eszköz, amely újabb és újabb kalan-
dokkal segíti beleélni a gyerekeket a történetbe, és így lelkesebben fognak hozzá a 
hagyományos kézművességek inspirálta órai feladatokhoz. A Technika életvitel és 
gyakorlat tárgyi kultúra fejlesztésével mindig olyan használati (ajándék/játék) tárgyat 
célszerű készíteni, amelyre a tanulóknak szükségük lehet, vagy amivel mások szel-
lemi vagy gyakorlati szükségleteit kielégíthetik és összességében a használatban 
nyer értelmet. 

2.2. A felhasznált alapanyagok és technikák,  
ill. kézműves hagyomány-imitációk.

• agyagtömbből figurakészítés (pl. játék)
• agyaglapokból/agyaghurkából edény készítése
• textilfestés és díszítés kötözött batik technikával
• gyapjú nemezelése (henger és lap) és díszítése; tarsoly és karkötő 
• bőrmegmunkálás/bőrfonott könyvjelző készítése 

2.3. A mese
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Hol volt, hol nem volt élt egy szép királyi kastélyban egy gyönyörű királykisasszony 
és egy daliás királyfi. Egyik reggel a királyfi arra ébredt, hogy nem találja hitvesét az 
ágyukban.

Kereste ám mindenhol (még az ágy alá is bekukucskált), de hiába, sehol sem 
találta a szépséges királykisasszonyt. 

Ekkor a királyi udvarmester elmesélte a királynak, hogy egy gonosz óriás járja 
éjszaka a környező helységeket, - és azért éjszaka, mert akkor láthatatlan - és szép 
leányokat mind elviszi magához, hogy gyönyörködjön bennük.

Felkerekedett a királyfi, hogy Ő bizony felkeresi azt az óriást, és visszahozza 
a királykisasszonyt, meg a falvacskáinak a szép leányait.	 (Ekkor	 készítjük	el	 az	
agyagkirályfit,	és	az	agyagkirálylányt	–	1.	feladat)

Felöltötte szép palástját és elindult a hosszú útra. (Ekkor	készítjük	el	kötözött	batik	
technikával	a	palástos	és	a	királylány	szoknyáját	–	2.	feladat)

Ahogy ment, mendegélt szembejött vele egy öreganyó, aki rőzsét vitt a hátán a 
kunyhójába, segített ám neki a királyfi és közben elmesélte az anyónak, hogy mi szél 
hozta őt erre. Megsajnálta a szerelmes, szomorú királyfit az öreganyó és odaadta a 
szárnyakat adó varázskarkötőjét a királyfinak. Aki amint felvette azon nyomban szár-
nyakat kapott. (Ekkor	készítjük	el	az	nemezkarkötőt	–	3.	feladat) És elrepült a manók 
birodalmába. Akiknek olyan megtiszteltetés volt, hogy a királyfi náluk száll meg, hogy 
nekiajándékozták az a varázskönyvjelzőt amivel a Varázsló könyvében azonnal meg 
fogja találni a azt a varázsport amivel elgyengítheti úgy az óriást, hogy annak ne 
legyen kedve szép lányokat elrabolni. (Ekkor	fogjuk	elkészíteni	a	bőrművességgel	a	
bőrkönyvjelzőt.	–	4.	feladat) A Varázsló házáig hosszú volt az út, és tudta, hogy nem 
állíthat csak úgy be a Varázslóhoz, ezért megkér minket, hogy készítsünk egy olyan 
ajándékot, ami méltó egy ilyen híres, nagy tudású Mesterhez. (Ekkor	készítjük	el	az	
edényt	agyagszalagokból	–	5.	feladat)	

Odaérkezett a királyfi a Varázsló házához, odaadta az általunk készített edényt, és 
a Varázsló megmutatta a nagy könyvet amiben a titkos receptek vannak, a manóktól 
kapott könyvjelző megmutatta, hol is van a varázspor receptje. Igen ám, csak nem 
volt a királyfinál semmilyen tarsoly amibe elvihette volna a varázsport (Mi	ezért	készí-
tünk	neki	nemezeléssel	–	6.	feladat)

Elvitte hát a varázsport az Óriásnak aki a felhők felett lakik, ráfújta az arcára, és 
láss csodát az Óriás magától elengedte a királykisasszonyt, meg a többi szép leányt.

Itt a vége fuss el véle.

2.4. Az órák/feladatok/technikák sorrendje

1. királyfi, királykisasszony agyagtömbből való kialakítása 
2. a palástok és a királylány szoknyája kötözött batik technikával
3. nemez gyöngyös karkötő készítése
4. bőrfonott könyvjelző készítése
5. agyaglapokból készített edény
6. tarsolynemezelés, rátétes díszítés
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3. Tématerv/Óratervek

Óratervezet – 1. 

Tanító: 
Osztály: 2. o.
Tantárgy: Technika, gyakorlat és életvitel 
Témakör: Meseország
Tananyag: Királyfi, királylány agyagplasztika
Technika: agyagozás
Célok és feladatok: 

• Ember-figura alkotása agyagból, a probléma felismerésétől a megoldáson 
keresztül az értékelő elemzésig, a királyfi és királylány plasztikus formázása.

• Kézügyesség fejlesztése, a képlékeny anyag alakításával (gyúrás, lapítás, 
gömbölyítés, hengerítés, mélyítés, mintázás).

• Plasztikai érzék (kiemelkedő, bemélyedő formák mintázásával; tömbszerű és 
tagolt formák létrehozásával, felülethatásként érzékelhető részletek mintázá-
sával) és  karakterérzék fejlesztése.

• Technikai készség fejlesztése (az anyagvizsgálattal és a mintázás 
műveletiségének gyakoroltatásával.)

Szemléltetés: Kivetített képekkel, próbamunkák bemutatásával.
Szakirodalom: Baktay Patrícia-Koltai Magdolna (1989): Beszélő tárgyak, Tankönyv-
kiadó, Budapest 
Tanító és tanuló eszközei, anyagai: 
Szemléltetőanyag, próbamunkák, agyag, mintázófa, fém alátét, szivacs, szappan.
Megelőző szervezés:
Padok elrendezése U alakban illetve tanári bemutató asztal összerendezése. Agyag-
tömb felvágása.

Az óra menete

I. Előkészítés, motiváció, elemzés, célkitűzés (10-12’)

Munkaforma:	frontális
Módszer:	szemléltetés,	bemutatás,	beszélgetés

• Meseországban fogunk kalandozni az elkövetkező órákon. Kik élhetnek Meseor-
szágban?

(király, királyfi, királylány, tündérek, sárkányok, koboldok) válaszok meghallgatása.
A mi Meseországunkban él egy királyfi és egy királylány, akik nagyon szeretik 

egymást. De egy reggel a Királyfi arra ébredt, hogy a királylány nincs a szobájában. 
Mindenhol kereste a házban ( még az ágy alatt is) de mindhiába, sehol sem találta. 
Hívatta a szolgákat, hogy nem- e tudják, hogy hol van a királylány, az egyik szolga 
elmesélte a királyfinak, hogy egy láthatatlan gonosz szellem garázdálkodik a vidéken, 
és a királyi udvar szép leányait elrabolja.
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Nagyon megijedt a királyfi, mert nem tudta, hogy hol keresse kedvesét. De érezte 
szíve mélyén, hogy nem tud élni a királylány nélkül és minden áron vissza fogja 
szerezni elrabolt kedvesét.

• Láttatok-e már királylányt, királyfit valahol (filmen, képen)? (válaszok meghallga-
tása)

• Milyennek képzelitek el?

Célkitűzés: 

• A mi királyfink egy levélben arra kér minket, hogy segítsünk neki visszaszerezni 
a párját. De ehhez először szükség lesz egy királylányra és a királyfira, hogy 
megtudják az alattvalók, hogy kinek a kedvese tűnt el, hátha így könnyebb lesz 
megkeresni.

Tehát a mai órán a királyfit és a királylányt fogjuk elkészíteni agyagból.

Anyagvizsgálat: 

• A padotokra helyeztem kisebb agyagdarabokat. Fogjátok meg, van-e közöttük 
különbség ? (száraz/nedves, szürke/barna, gyúrható/szétporlik)

• Mit gondoltok melyik darab alkalmas a figurák készítésére? (nedves, mert gyúr-
ható)

• Kell-e még vizet adni hozzá? (igen! – nem,ez egy jó minőségű agyag, ha túlvi-
zezzük, a szárításnál szétesik, vízre csak a legvégén lesz szükség, akkor, ha 
szólok)

Képek megbeszélése szempontok szerint:

• Vetítek nektek néhány példát, hogy miként tudjuk alakítani az elkészítendő 
agyagszobrainkat.

 
(1.) - Milyen a valósághoz való viszonya? (Várható válasz: El van túlozva.)
Tanítói magyarázat: - Azért, mert ez a szobor a termékenységet szimbolizálja.
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(2.) - Milyen a természetes testtartáshoz való viszonya? (Várható válasz: Az ember 
nem így tartja magát természetesen.)

• Milyen a természetes testtartása egy embernek, gyere ki és mutasd  meg!
• Mutasd be, hogy milyen egy mozgalmas szobor!
• Mutasd meg, hogy milyen egy nyugodt szobor!

 

(3.) Mit fejez ki ez a szobor? Nyugodtságot, vagy mozgalmasságot? (Várható válasz: 
nyugodtságot)

• Tanítói hozzáfűzés: Azon kívül, hogy nyugodtságot fejez ki, még zártságot is, 
mert nincsenek benne rések és tömör a figura.
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(4.) 
• Melyik lehet zárt és nyílt figura? Miért?

 
• A felületet tekintve milyenek ezek a szobrok? 
• Mit tudok érzékeltetni a mintázással?

Tanítói bemutatás:

• Mutatok néhány példát: Próbamunkák (3-4 db.) bemutatása, megbeszélése.
A test megfigyeltetése, hogyan alakíthatnak ki zárt és nyílt formát. A testfelület mintá-
zásának megfigyeltetése (különböző mintázatúak a próbamunkák).
T: Megmutatom, hogyan kell majd dolgoznotok! Kaptok, egy darab két ököl nagy-
ságú henger alakú agyagdarabot. Nagyon fontos, hogy ebből az egy darabból kell 
kialakítani minden testrész, ruhát, jellegzetes dolgot, ami a királylányra vagy a király-
fira jellemző, és nem szabad hozzáépíteni. Fontos, hogy minden gondosan legyen 
rögzítve, mert a száradásnál, kiégetésnél letörhet. Figyeljetek arra, hogy arányos 
legyen!
T: Ha kész vagytok a figurával, adok szivacsot, amivel nagyon óvatosan töröljétek 
végig a királylány vagy a királyfit, hogy ne maradjanak rajta agyag morzsák!
Miután kész vagytok a figura kialakításával, kezetekbe vehettek majd mintázófát és a 
segítségével, elkészíthetitek mintásra az udvari emberetek ruháit, úgy, hogy finoman, 
gyengéden rá-, és belenyomkodjátok a mintázandó felületre. Ne díszítsétek túl! 
Mielőtt elkezditek a díszítést, vetek rá egy pillantást!

Próbamunkák letakarása!

Értékelési szempontok megbeszélése

• Az óra végén arról fogunk beszélni, hogy; 
Ötletes-e a királyfi/királylány és hogy egy tömbből sikerült- e megformázni őket?
Jó munkát, kezdjetek hozzá!

II. Alkotó munka (20–25’) 

Munkaforma:	egyéni
Módszer:	tanítói	korrektúra,	segítségadás 
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Önálló munka, szükség esetén egyéni korrektúra, segítség az ötletességben, a forma-
kapcsolatok és a kompozíció kialakításában. Ha egy fajta hiba többször is előfordul, 
akkor a javítás frontálisan történik.

III. Értékelés

Munkaforma:	frontális
Módszer:	megbeszélés 
A kész munkákat elhelyezzük az egyik asztalon, és köré gyűlünk. 
Kézmosás szappannal (vagy kicsöngetés után).

• Ötletesség.
• Egy tömbből sikerült- e megformázni?

Várható gyerekmunka: 
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Technika, gyakorlat és életvitel 
feladatsor:
2. óra

2. osztály

Tananyag: Kötözéses batik technikával palást és szoknya 
díszítése a királyfinak és a királylánynak

Szakirodalom: Tószegi Judit (2012): Batikolás - Színes Ötletek 26., 
Cser Kiadó, Budapest

Műfaj:
Elárás:
Technika:

textil (öltözet) 
kötözött batik
kötözés, festés 

Az óra célja: -	Az anyagok fajtáinak megismerése, a textil tulajdon-
ságai, felhasználhatósága.
A különféle textilek (pamutvászon, jersej, viszkóz, stb. 
anyagvizsgálata a festhetőség szempontok alapján.
- A figurák ruhatervezése/készítése textilanyagok 
felhasználásával.
- A színek dekoratív, díszítő hatásának megismerése, 
és alkalmazása
- A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mester-
ségek (kelmefestő, kékfestő) régen és napjainkban, ill. 
a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakítása.

Az óra feladata:
 

„A mai órán a királylánynak és a királyfinak fogunk 
ruhát készíteni kötözött batik technikával.”

Az órai szemléltetéséhez hasz-
nálandó hétköznapi látványok, 
műalkotások

   
Anyagok, eszközök:
 - tanító által biztosított:
 - gyerekek hozzák:

- anyagdarabok, batik festék, ecet, edények, fakanál, 
fonal, asztalvédelem
- kavicsok, olló

Várható alkotás:

 

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://oreglegeny.honlapepito.hu/tarhely/oreglegeny/kepek/palast02.jpg&imgrefurl=http://oreglegeny.honlapepito.hu/?modul%3Doldal%26tartalom%3D438047&usg=__hToJfmzjKat4i7EV5EGbeBlQ16Q=&h=461&w=763&sz=127&hl=hu&start=20&itbs=1&tbnid=-31aQLZ7mdKPlM:&tbnh=86&tbnw=142&prev=/images?q%3Dpal%C3%A1st%26hl%3Dhu%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.kronika.ro/image.php?width%3D350%26%26cropratio%3D4:3%26image%3D/resources/palast_agpap.jpg&imgrefurl=http://www.kronika.ro/index.php?action%3Dopen%26res%3D27364&usg=__JJ0kz2EIy4-Ejj9jIHWZQyVhq84=&h=400&w=271&sz=35&hl=hu&start=3&itbs=1&tbnid=N2a275WqJhYzNM:&tbnh=124&tbnw=84&prev=/images?q%3Dkir%C3%A1lyi%2Bpal%C3%A1st%26hl%3Dhu%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://hasznaltpiac.hu/images/98%20cherokee%20barsony%20szoknya%20viragos%20fodros.JPG&imgrefurl=http://hasznaltpiac.hu/index.php?cPath%3D4183_4194_4197%26osCsid%3Dacb6c26e19087be8fb007fdc92b0d2c9&usg=__xKP1riO8hqIwi6gyJP_7hLvFdlo=&h=480&w=640&sz=87&hl=hu&start=12&itbs=1&tbnid=Zfe2O40iSXAWnM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q%3Dszoknya%26hl%3Dhu%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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Technika, gyakorlat 
és életvitel 
feladatsor:
3. óra

2. osztály

Tananyag: Nemezeléssel karkötő készítése
Szakirodalom: Árvai Anikó, Vetró Mihály (2012): Nemezművesség, Cser Kiadó, Budapest
Az óra célja: - A gyapjú fajtái, tulajdonságai, felhasználhatósága, a tárgykészítés 

(nemezelés) folyamatának, megtapasztalása
- Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján).
- Képlékeny anyagból egyszerű formák alakítása gyúrással, lapí-
tással, gömbölyítéssel, hengerítéssel.
- Tárgy készítés természetes anyagokból (gyapjú).
- Takarékos anyagfelhasználás.
- A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen és 
napjainkban.
- A tárgyalkotó esztétikai és manipulatív képességek fejlesztése.

Az óra feladata: „A mai órán varázskarkötőt fogunk készíteni nemezgolyókból, amivel a 
királyfi vissza tudja szerezni a gonosz szellemtől a királylányt.”

Az órai szemlélteté-
séhez használandó 
hétköznapi látvá-
nyok, műalkotások

    
  

Műfaj:
Elárás:
Technika:

- ékszer 
- nemezelés 
- tömörítés

Anyagok, 
eszközök:
-tanító által biztosított: 

Babaszappan, lavór, víz, nemez, asztalvédelem

Várható alkotás:

 

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_TrALK2n1LBo/SQpXMZfphkI/AAAAAAAABWU/tb5ZPVDc2R4/s400/gy%C3%B6ngy.jpg&imgrefurl=http://www.janetteria.com/2008_10_01_archive.html&usg=__qM5pYxoZV9j-pCWiOkZANMSDXDY=&h=300&w=300&sz=16&hl=hu&start=8&itbs=1&tbnid=e0P_yjOW5N1SwM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q%3Dgy%C3%B6ngy%26hl%3Dhu%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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Technika, 
gyakorlat és élet-
vitel feladatsor:
4. óra

2. osztály

Tananyag: Csíkfonással bőrkönyvjelző készítése

Az óra célja: - A tárgyalkotó manipulatív képességek fejlesztése.
- A tárgykészítés folyamatainak, gondolkodásmódjának megtapasztalása
- A megfigyelőképesség (munkafázisok) képességének fejlesztése.
- A természetes anyag/bőr fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk.
- Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján).
- Egyszerű fonástechnikák, fonás, csomózás, készítése.
- Maradék anyagokból készíthető tárgyak, takarékos anyagfelhasználás.
- A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek (szíjjártó) 
régen és napjainkban.

Az óra feladata
 

„A mai órán csíkfonással bőrkönyvjelző fogunk készíteni, amivel a 
királyfi megjelölheti azt a varázslat receptet, amivel visszaszerezheti 
a királylányt.”

Szakirodalom: Lukovszky Ilona (2009): Bőrmívesség, Fekete Sas Kiadó 

Az órai szemlélteté-
séhez használandó 
hétköznapi látvá-
nyok, műalkotások

 
 

Műfaj:
Technika:

- bőrművesség 
- csíkfonás

Anyagok, 
eszközök:
- tanító által biztosított:

- bőrcsíkok 

Várható alkotás:

http://www.libri.hu/szerzok/lukovszky_ilona.html
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Technika, gyakorlat 
és életvitel 
feladatsor:
5. óra

2. osztály

Tananyag: Kerámiaedény készítése
Szakirodalom: Csupor István - Csuporné Angyal Zsuzsa (2003): Fazekaskönyv, 

Mezőgazda Kiadó, Budapest
Az óra célja: - Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján).

- A természetes anyagok csoportosítása megfigyelhető tulajdonsá-
gaik alapján.
- A tárgykészítés folyamatainak, gondolkodásmódjának megtapasztalása
- A tárgyforma és funkció összefüggéseinek megláttatása, a forma-
érzék fejlesztése.
- Képlékeny agyagból egyszerű edényforma kialakítása hengerek 
felrakásával gipszfélgömbre.
- A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek (fazekas, 
gerencsér) régen és napjainkban.

Az óra feladata
 

„A mai órán az Óriásnak fogunk egy ajándékvázát készíteni hurkákból 
összerakással.”

Az órai szemlélteté-
séhez használandó 
hétköznapi látvá-
nyok, műalkotások

Beszélgetés az edényekről, hogy hogyan alakulhatott ki a kezdetektől 
napjainkig a forma- funkció megfigyelése, részei, stabilitása.

 
  

    

Műfaj:
Technika:

- agyag-kerámia
- edénykészítés agyaghurka felrakással gipszfélgömbre

Anyagok, 
eszközök:
- tanító által biztosított:

- agyag, mintázófa, alátét, szivacs

Várható alkotás:

 

http://www.libri.hu/szerzok/csupor_istvan.html
http://www.libri.hu/szerzok/csuporne_angyal_zsuzsa.html


TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007
„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT”

 

18

Technika, 
gyakorlat és 
életvitel feladatsor:
6. óra

2. osztály

Tananyag: Nemezeléssel tarsoly készítése
Szakirodalom: Árvai Anikó, Vetró Mihály (2012): Nemezművesség, Cser Kiadó, 

Budapest
Az óra célja:
 

- A gyapjú felhasználhatósága, a nemeztárgy a gondos kivitelezése 
képességének fejlesztése.
- A természetes és az átalakított anyagok csoportosítása megfigyel-
hető tulajdonságaik alapján.
-	Síkszerű formák alakítása gyúrással, lapítással.
- A tárgyalkotó esztétikai és manipulatív képességek fejlesztése.
- Dekoratív érzék fejlesztése (pl.: síkszerű, foltszerű előadásmóddal)
- A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek (nemezké-
szítő, szűcs, szűrszabó) régen és napjainkban.

Az óra feladata: „A mai órán tarsolyt fogunk nemezből lapításos technikával készíteni, 
amiben a varázsport viszi az Óriás szemére.”

Az órai szemlélteté-
séhez használandó 
hétköznapi látvány 
vagy műalkotás
 

 

Műfaj:
Technika:

- nemezelés 
- lapítás

Anyagok, 
eszközök:
- tanító által biztosított: 

- nemez, Baba szappan, lavór, víz 

Várható alkotás:
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