Tanító: Iliás Daniella
Évfolyam/osztály: 2.
Tantárgy: Vizuális kultúra
Témakör: Ünnepek
Tartalom/tananyag: Színes kifejező képalakítás farsangi, karneváli élmények alapján
Szín és formahangulat visszaadása farsangi bál élményszerűségének megragadásával, korona képmezőben
képalakítás pasztellkrétával, színes temperával szivacsfestéssel.
Fejlesztési fókusz: Képi kifejezés
Domináns didaktikai feladat: ismeretszerzés, alkalmazás
Célok
Távlati cél: Élményalapú önkifejezés, érzelmek kifejezése többféle eszközzel. A vizuális nyelv
alapvetőelemeinek, valamint ezek viszonyának használata és megkülönböztetése. Művészeti alkotások, saját
munkák, leírása, elemzése, összehasonlítása különböző szempontok szerint.
Középtávú cél: Képalkotó- és kifejező képesség fejlesztése. Komponáló képesség fejlesztése a kiemelés
eszközeivel. Vizuális fantázia (képzelőerő) fejlesztése. Asszociációs készség, képzettársítási készség
fejlesztése. Művészeti alkotások nézegetése megadott szempontok szerin. A megállapítások segítségével
továbbgondolva a látvány sugallta jelenséget, képi tartalmat egy új alkotás létrehozásának érdekében.
Az adott óra célja:
A tanulók legyenek képesek:
- kifejező színhasználatra a meghívó, illetve a birodalom hangulatának megfelelően,
- differenciált színhasználatra, (Pl.: a gyűjtött képek színárnyalatainak megjelenítési kísérletével és
azok ritmusszerű rendezésével)
- a vizuális nyelv elemeinek, pont, vonal, folt, szín tudatos használatára a képalakítás folyamatában,
- művészi alkotások megfigyeléseiből adódó tapasztalataik beépítésére,
- festéstechnikai,- és krétatechnikai tapasztalataik szélesítésére a gondos kivitelezés tükrében.
Szemléltetés:
- Rövid filmfelvétel egy farsangi báljelenetről
- Paul Klee és Gustav Klimt műalkotások
- Technikai bemutató korona képmezőn pasztellkrétával és színes temperával.
Pasztellkréta,- és szivacsfestés technikájának ismertetése.

Tanítói eszközök:
Audiovizuális eszközök: számítógép, projektor, vetítővászon, magnólejátszó
Videó részlet egy farsangi báljelenetről:
http://www.youtube.com/watch?v=FwoLNtUuCVk&feature=related (CD mellékletként csatolva!)
Korhű barokk király és királyné ruha, mintás képek, báli meghívók, korona képmező, elkészült
felületminták szivacsfestéssel, pasztellkréta, tempera, keverő paletta, szivacs darabok, ecset, víz, gémkapocs,
táblagyurma, korabeli zene
Tanulói eszközök:
Pasztellkréta, színes tempera, (arany tempera), vizes edények, fém tálcák, szivacsdarabok, ecset, keverő
paletta, korona képmező, próbapapír, mintás képek, meghívók, ülőpárnák
Óra előtti szervezés:
- A gyerekek a megszokott helyükön foglalnak helyet.

-

-

Tanulói eszközök előkészítése fém tálcákon (pasztellkréta, színes tempera, arany
tempera, vizes edények, szivacsdarabok, ecsetek, korona képmező bekészítése a
gyerekek padjába.
Tanítói bemutatáshoz szükséges anyagok előkészítése (korona képmező, elkészült
felületminták, pasztellkréta, tempera, szivacs darabok, víz.)
Festményrészletek felragasztása táblagyurmával a terem különböző pontjaira.
Királyné és Király „felöltöztetése”.
Báli meghívók és gemkapcsok előkészítése.
Számítógép, projektor beállítása a videó részlet vetítéséhez, magnóba CD
behelyezése

Időterv:
1. Előkészítés: 15-18 perc (ebből technikai bemutató: 3 perc)
2. Alkotó munka: 20-25 perc
3. Értékelés: 5 perc

Az óra menete

módszer

I. A figyelem felkeltése, motiváció
I.1. Mese Leopold királyról és Izabella királynőről
bemutatás
Videó elindítása a farsangi báli jelenetről
Kérlek, fogjátok meg a párnátokat és üljetek ide
körém. Szeretném, ha megismerkednétek a mai
óránk két legfontosabb szereplőjével!
I.2. Spontán reakciók meghallgatása, majd a
tanulókban felmerülő képek, színek, hangulatok
megbeszélése.
Szerintetek sikerült visszacsalogatni a tavaszt a
palotába egy ilyen bállal Izabella és Leopold
királynak?
Eltűnt a hideg ősz és a rideg tél? (Sikerült a
jókedvvel és a sok színes jelmezzel, maskarával.
Elűzték a telet a vigadalommal)
Mi minden volt az, ami segítette ezt? (tarka színek,
maskarák, álarcok, pompás koronák, fejdíszek,
zene,...)
Ki menne el szívesen egy ilyen farsangi bálba?
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I.3. A gyerekek és birodalmuk nevének felolvasása
párokba rendezve és a meghívók kiosztása. Ez a
„belépő a hintóra”és a bálra.
Ma elviszlek titeket egy ilyen farsangi bálba ezzel
az óriási királyi hintóval. Minden birodalom
királyának és királynőjének van hely ebben a
hintóban. Aki magára ismer, kérem, keresse meg a
párját, hogy be tudjon szállni a hintóba!
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II. Az új ismeret ténybeliségét biztosító
műalkotások prezentálása
II.1. Paul Klee és Gustav Klimt műalkotások
közlés
bemutatása
szemléltetés
Meghívók a gyerekek kezében, illetve meghívókból munkáltatás
kiemelt részletek az osztályteremben jól látható
helyeken (ajtón, tábla alatt, ablakok alatt,
szekrényeken stb.)
Jól nézzétek meg a meghívótokat, mert ilyen a ti
birodalmatok. Ezek a színek, formák, képek
képviselnek titeket, ilyen a palotátok, a
környezetetek, ahol éltek!
Ahhoz, hogy még jobban megismerjétek a
birodalmatokat, menjetek a meghívótokkal körbe a
tanteremben és keresgéljetek hozzá illő részleteket!
Ha úgy érzitek megtaláltátok a tiéteket, ragasszátok
rá a meghívótok aljára! Ha megvan, üljetek le
egymás mellé és gondolkodjatok el azon, hogyan
mutatnátok be a saját birodalmatokat!
Körbe járva ellenőrzöm és javítom a gyerekek
munkáját.
II.2. Saját birodalmak bemutatása, elemzése szín,
forma, hangulat szerint
III. A tanulók informálása a célról
Ezen az órán le fogjátok festeni a birodalmatokra
jellemző koronát, olyan színekkel és formákkal,
ami a birodalmatokra jellemző. Egy kis varázslatra,
pasztellkrétára és színpompás temperákra lesz
szükségetek, hogy elkészüljön a művetek, ugyanis
ez a korona lesz a belépőtök Izabella királyné és
Leopold király farsangi báljára.
IV. Az új technika bemutatása
Technika: pasztellkrétával rajzolás és szivacsfestés
temperával
IV.1. Hangulat, szín, forma elemzése
Gyertek ide körém, megmutatom mire gondoltam!
Először figyeljétek meg az én meghívómat, annak
részletét, színeit, majd a rajzokat!
Nézzük például Aranyszigetet!
Milyen hangulatotok, lesz, ha ránéztek Aranysziget
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közlés

pasztellkrétával, és
szivacsfestéssel
elkészített
felületek

meghívójára? (szinte felmelegszem tőle, ha
ránézek, mintha sivatag lenne előttem...)
Milyen birodalomban járhatunk?(ahol sok a barna,
a sárga szín)
Milyen formákat láttok rajta? (kacskaringókat,
indákat, vonalkákat, pöttyöket...)
Rajzoljátok ujjatokkal a levegőbe!
IV. 2. A képalakítás eszközeinek bemutatása
Hogyan készülhettek ezek? (vonalak húzása, színek
keverése, pontozás...)
Mit használhattam, amikor készítettem ezeket a
képeket? (pasztellkrétát, temperát, szivacsot... )
Milyen változást találtok a meghívó és a kész
munkák között? (vannak a színek, amelyekhez a
háttér színét használtam a rajzoláskor, vannak
felnagyított és lekicsinyített minták...)
A mai órán korona formájú lapra fogtok dolgozni.
IV.3. A feladat pontosítása, a technika
alkalmazásának bemutatása
Válogassátok ki a kréták közül a birodalmatokra
jellemző színeket, majd emeljétek ki a meghívók
formáit, rajzelemeit a koronára!
Húzzatok bátran görbe, egyenes vonalakat,
pontozhattok is!
Próbálgassátok ki a színeket próbapapíron mielőtt
a korona alakú papíron kezdtek el dolgozni!
Használjátok bátran segítségül a meghívótok
formáit, részletit, és színeit!
Ha elkészültetek a felület kitöltésével, jöhet a háttér
felvitele!
Benedvesítitek egy kicsit a szivacsotokat, majd
kiválasztjátok azokat a színeket a koronához, amit
fel szeretnétek vinni a papírlapra. A keverő
palettával tegyetek egymás mellé a kiválasztott
színekből! Keverjétek bátran a színeket, de
vigyázzatok, mert a sötét színek keverésekor
elveszhet a szín szépsége, így a fehéret mindenképp
használjátok!
Kenjétek szét ezt a szín kavalkádot az ecsettel, majd
balról- jobbra húzzátok a szivacsotokat a papíron
és egyenletesen márványozzátok be a lapot! Fontos,
hogy törekedjetek arra, hogy ne maradjon fehéren
a lapotok! Amikor elkészültetek, az apróbb
részleteket arany temperával emelhetitek ki!
IV.4. A tanulói eszközök kiosztása
A korona alakú papírokat megtaláljátok a
padotokban, a pasztellkrétáitokat, ecseteitekből egy
közepes vastagságút készítsétek elő, temperát,
szivacsokat, keverő palettát pedig máris viszem
fémtálcákon!
Kezdjetek neki a munkához!

meghívók

beszélgetés,
megfigyelés,
elemzés

közlés
szemléltetés
bemutatás

frontális
munka

próbamunka

bemutatás,
beszélgetés,
megfigyelés,
elemzés

frontális
munka

próbapapír

3
perc

V. A megfigyeltek alkalmazása, alkotómunka
Technika: pasztellkrétával rajzolás és szivacsfestés
temperával
V.1. Az alkotómunka fázisai:
Próbapapíron a pasztellkréta kipróbálása
Pasztellkrétával kép kialakítása a koronamezőben
Próbapapíron szivacsfestés kipróbálása
Tempera felhasználásával, szivacsfestés
technikájával a háttér kitöltése
Arany temperával díszítés (opcionális)
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V.2. A korrektúra szempontjai:
Színárnyalatok hangulati kifejezése (színhasználat,
színkeverések)
A felület teljes kitöltése
Kreativitás, kifejezés
V.3. Egyéni munka segítése, irányítása:
A típushibák javításához osztálykorrektúra, és
egyéni korrektúra a tanulók egyéni problémáiknak
megoldásáért.
Figyeljetek arra, hogy ne maradjon fehér rész a
lapotokon!
Töltsétek ki a rendelkezésetekre álló helyet!
Használjátok bátran a színeket!
VI. Értékelés
Az elkészült koronák a korrektúra szempontjai
megbeszélés
szerinti elemzése, az elkészült koronák összetűzése szemléltetés
gemkapoccsal.
Aki készen van, egy királyi bók után beléphet
Izabella és Leopold farsangi báljába.
Szempontok:
Sikerült-e keverni a színeket, és visszaadni a
meghívók és a birodalom hangulatát?
Megvalósult-e a felületkitöltés?
Milyen új képeket, formákat talált ki a gyermek az
alkotás alatt?
Aki elkészült, fáradjon ide hozzám, segítek a
koronákat életre kelteni és miután feltettétek a
fejetekre járuljatok Izabella és Ludvig elé, majd egy
bók után lépjetek be a farsangi bálba!
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Melléklet:
Mese Leopold királyról és Izabella királynőről:
Élt egyszer szeretet országban egy király és egy királyné. Nagy boldogságban éltek és vendégszeretetüktől
volt hangos egész országuk. Folyton- folyvást bálokkal köszöntötték az ünnepeket, hétköznapjaikat tánccal
színesítették, és szomorúságukat zenével űzték el. Évről- évre minden báli mulatságon színpompás
ruhájuknak és ékes koronájuknak híre ment az egész birodalomban. Tavaly télen a zord, farkasordító

hidegben történt, hogy meleg, színes palotájuk egyszer csak jéghideg, csendes kastéllyá változott. Lássatok
csodát Leopold és Izabella Heted-hét országra szóló farsangi bált hirdettek ki minden birodalomnak, hogy
kiűzzék a telet a palotából hogy a vidám, szivárványszínű tavasz költözhessen vissza helyére. Szebbnélszebb maskarákban, álarcokban érkeztek a királyi párok: minden királyné hajában pávatoll ékeskedett a
korona mellett és minden király a birodalmára jellemző díszes koronát viselte.
Írta: Iliás Daniella

Bábuk:
Meghívók :
Rigóerdőből Anna Királyné és Botond Király
Tüskebokor Birodalomból Virág Királyné és Jan Király
Napföldről Zsófi Királyné és Boldizsár Király
Szivárvány Óperenciából Réka Királyné és Mark Király
Smaragdvárosból Krisztina Királyné és Vilmos Király
Kacskaringiából Hanna Királyné és Mátyás Király
Tündérországból Gréta Királyné és Ágost Király
Aranysziget- Tanítói bemutatás

Próbamunka:

Lányok koronája:

Fiúk koronája:

Tanítói munka:
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