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I. Vizuális kultúra a NAT-ban1

„A Vizuális kultúra tanításának célja hozzásegíteni a tanulókat a látható világ jelen-
ségei, valamint a sajátos képi közlések, vizuális művészeti alkotások mélyebb átélé-
séhez, értelmezéséhez. Célja továbbá azoknak a képességeknek, készségeknek a 
fejlesztése, ismereteknek az átadása, amelyek a vizuális kommunikáció magasabb 
szintű műveléséhez, a látható világ használatához, alakításához, a kreativitás fejlesz-
téséhez szükségesek. A műveltségterület nem csupán a hagyományos képző- és 
iparművészettel foglalkozik, hanem magában foglalja a vizuális jelenségek, a vizuális 
közlések köznapi formáit is. Mivel a képzőművészet, a vizuális kommunikáció, illetve 
a tárgy- és környezetkultúra területei a különböző életkorokban, sőt személyenként 
is eltérő mértékben képesek kifejteni motiváló hatásukat, és különböző képességek 
fejlesztésére alkalmasak, fokozott lehetőség nyílik a differenciálásra. A vizuális kultúra 
megfelelő szintű tanítása meghatározó ismeretszerzési és feldolgozási eszközt 
biztosít a többi műveltségi terület oktatásához, és hatással van azok elsajátításának 
színvonalára is.” 2

„Akinek van szeme lát? Ne csak nézzünk, lássunk is!” 
/Bálványos Huba/

Annak érdekében, hogy egy oktató-, nevelő munkát végző tanító a vizuális kultúra 
műveltség területben eleget tudjon tenni a négy közlésforma (primer, direkt, indirekt, 
személyes közlés) követelményeinek, ezeknek alkotó tevékenységét kell felhasználni 
a vizuális nevelés tantárgy tanításakor. Ha ez megvalósul, hamisíthatatlan eredmény 
lesz az alkotás folyamatából kikerülő produktum, amely maga a gyermek. Legyen szó 
tárgy- és környezetkultúráról, kifejezés- és képzőművészetről, vagy vizuális kommuni-
kációról minden esetben műveltséganyagot kell átadnunk a gyerekeknek és ebben a 
tudatban párhuzamosan kell képességeiket fejleszteni. A vizuális nevelés tehát szem-
lélet, képesség és készségfejlesztő pedagógia, amely a megismerés, a gondolkodás 
és a tevékenységek folyamataiban fejleszti mindenekelőtt a vizuális képességeket és 
a vizuális gondolkodást a személyiségformálás jegyében. 

1 A tématervet Iliás Daniella készítette.
2  Brassói Sándor és Balogh Lászlóné (2007): Nemzeti Alaptanterv 243/2003. (XII. 17.)  
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II. A vizuális nevelés közlésformái

Vizuális nevelés3

A táblázat első sávja az egyes vizuális kommunikációkat vonultatja fel. Az ezt követő 
három sáv bemutatja, hogy a feltüntetett vizuális közlésformákhoz milyen, általuk 
elsajátítható képességek tartoznak. (Tudati képességek, élményképességek, alkotó-, 
gondolkodó képességek.) Ezek már a vizuális nevelésről szólnak. A feltüntetett horizon-
tális sávok közül a két felső sáv az oktatásformát jelenti, ami azt a kérdést taglalja, hogy 
a tanórán használt tevékenységek teret engednek-e a fantáziának és az egyéni különb-
ségeknek, vagy sem. A két alsó sáv pedig az esztétikai, művészeti nevelés kereteiről 
szól. A műveltségi és szemléleti értékek kialakulásáig hosszú út vezet, ám fontos felis-
merni a folyamatban, hogy milyen út a célravezető. A tevékenységek, képességek és 
értékek összefonódva térben és időben hálózzák be a nevelést, így a vizuális nevelést 
is. A vizuális nevelés feladata, hogy azt a képet, ami a tudatunkban van elraktározva 
egy látvány, tapasztalat, alapján, azt feltárja és segítséget adjon annak előhívásához 
és alkotásához, akár legyen egy tárgy, egy festmény a produktum. Valamint, hogy ezt 
a folyamatot segítse differenciált motiválással, szemléltetéssel, bemutatással, különféle 
eszközhasználattal és értékeléssel egyaránt. Ha mindez megvalósul, fejlődik a vizuális 
képességek sora és szélesedik a vizuális műveltség köre is.

3  Bakos Tamás, Bálványos Huba, Preisinger Zsuzsa és Sándor Zsuzsa (2001): A Vizuális Nevelés 
Pedagógiája a 6–12 éves korosztályban. Balassi Kiadó, Budapest.
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 II. 1. A személyes közlések: 
„én és a világ”

Már ahogy a közlésforma nevében is benne foglaltatik, ebben a tevékenység-
formában maga az ember, mint érző, látó személy áll a középpontban. A vizuális 
nevelésben személyes közlésekhez kapcsolódó feladatok alkalmazásakor a szabad 
fantázia és egyéniség kiteljesedéséhez vezető út biztosítása a legfontosabb küldetés 
egy pedagógus részéről. Életkori sajátosságoknak megfelelő, színes, széleskörű, 
művészi érzékenységgel átszőtt szemléltetés az alkotás szabadságát indíthatja el 
a meglévő belső képzet, érzelem, hangulat alapján. Ez a folyamat egy olyan képet 
ad a gyermek belső világáról, mind pszichológiailag, mind pedagógiailag, a pedagó-
gusnak és a gyermeknek is, amely más műveltségterületen, tantárgyban hosszabb 
időegység alatt teljesülne csak. Ki kell hát használni a lehetőséget: beszélgetni kell 
a gyerekekkel, csoportos élményeket kell szervezni és ezekből táplálkozva frissen 
kell alkotni. Így olyan gondolatok, érzelmek, tudásanyag, kerülhet felszínre az alkotás 
adta élményből, amely inspirálja a kifejezést és segít gyermeknek az önismeretben, 
a világ megértésében és a konfliktusok kezelésében egyaránt. Az eddigiek tükrében 
kell kapcsolódnia az óra végi értékelésnek is a személyes közléses alkotásokban. A 
gyermektől azt az ajándékot kapja a pedagógus produktumként, ami a gyermek saját 
maga: leteszi elénk a témáról összefoglalt gondolatait, személyes értékeit, színeit. 
Így nem bírálhatjuk el úgy, hogy közben egy tőle eltérő személyiségű gyermekkel 
hasonlítjuk össze. 
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Személyes közlések vizuális nyelvezetének áttekintő táblázata

TERÜLET, MŰFAJ
Technika

Eljárás (eszköz, anyag)
Vizuális nyelvi tulajdonság Lehetséges feladattartalom

EGYEDI GRAFIKA, RAJZ
Tollrajz
Pálcika, nád, tus, diófapác

Kifejező dinamikus, részlet 
nélküli vonalhatás gesztusérté-
kekkel; egyszínű, kontrasztos, 
vonalhálós folthatás

Figuratív illusztrációk, élmény-
elmesélő rajzok, látványok kife-
jező átírása

NYOMTATOTT GRAFIKA- 
(SOKSZOROSÍTOTT)
Monotypia (Üveglapról)

Anyagnyomat

Sokszorosított
Papírnyomat

Linóleummetszet

Gipszkarc

• Vonalas és foltszerű felületi 
nyomhatások (ceruzával, 
kartonlappal, fésűvel...)

• Mint grafikai nyomat 
texturális, fakturális hatása 
naturális részlethatások lehe-
tőségével (papírnyomattal 
kombinálható)

• Lényegtörő foltkarakterek 
nyírással, tépéssel

• Főként fekete- fehér 
folthatás, vésett fehér, 
ritkábban fekete vonalak 
hatása

• Karcolás, vésés hegyes, 
éles eszközzel

• Belső képen alapuló illuszt-
rációs témák, élményképek

• Kifejező képalakítás, 
formaegyszerüsítés felületi 
hatásokkal

• Kevés elemmel kifejező 
kompozíció

• Drámai illusztrációk, 
bábelőadás vagy kont-
rasztos művészeti élmény 
transzpozíciója

FESTÉSZET
Vízfesték

Tempera

Zsírkréta

Filctoll

Kollázs

Színes papír – applikáció

Vegyes technikák

• Laza, könnyed folthatás, 
színfuttatás nedves és 
száraz alapon, véletlensze-
rűségek stimuláló hatásai

• Árnyalatok keveréssel, 
fedéssel, lehatárolt foltokkal 
elérhető hatások

• Vasalással festői felületki-
töltés, véletlenszerű folthatás, 
aláfestéssel és visszakapa-
rással érdekes grafikai hatás

• Részletezőbben vonalas 
vagy sokszínű vonalhálós 
folthatás

• Anyagfelületek (színes textil, 
papír és más anyagok) átté-
teles és naturális képi hatásai

• Síkszerűvé redukált foltok 
kompozíciós hatásai

• Zsírkréta, festék, tempera, 
tus, ceruza, festék...

• Lírai hangulat és érzelem-
közvetítő élmény- feladatok, 
színvázlatok

• Nonfiguartív színhangulat 
kísérletek ábrázolás alapú 
kifejezések a kompozíció, 
a színritmus, a textúrák 
megfontoltabb alakításával

• Fantáziaképek, játékos 
kompozíciók, amelyeken az 
előre tervezésnek kisebb 
szerep jut.

• Színes mesetémájú kompo-
zíciók, aprólékosan rajzos 
megoldásokkal

• Nonfiguratív és figuratív, 
akár kollektív (mesesző-
nyeg) képalakítások

• Sűrítettebb kifejezést kívánó 
illusztratív kompozíciók, folt,- 
és színritmus- kifejezések 
kísérletei

• Inspiratív célzattal, az 
anyag kínálta kifejezési 
lehetőségek kísérletező 
tanulmányozására
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FOTÓMONTÁZS • Adott és talált képformák 
asszociációkat keltő, gyakran 
meghökkentő kompozícióba 
illesztgetése, rendezgetése.

• Előre meghatározatlan 
témákban, előre nem sejtett 
kifejezési lehetőségek 
megismerése.

SZOBRÁSZAT
Körplasztika
Agyag

Dombormű, (relief)

Agyagkarc

• Pozitív, negatív, tagolt, tago-
latlan formákkal expresszív 
téri forma és tömeghatás

• Gipszöntéssel, kartonfigurák, 
alakzatok, apró tárgyak 
kollázsszerű benyomkodása-
ival alakított negatívba

• Különleges vonalhatás, egyéb 
mélyített hatásokkal kombi-
nálva, karcolás, mélyítés 
pálcikával és más eszközzel

• Kifejező figuratív témák 
emlékezet, élmény, vagy 
megfigyelt látvány alapján

• Meseillusztráció, fantasz-
tikus kompozíció

• Meseillusztráció, fantá-
ziakép

II. 2. képességfejlesztés a kifejezés,- és képzőművészet jegyében

1. Megismerő- és befogadóképesség:

A vizuális nevelés egyik fő feladata, hogy a képzőművészeti alkotásokat felhasz-
nálva jusson közelebb olyan szemléletmód kialakításához, amelynek segítségével 
a gyermekek a sok kép kommunikációs forrásból ki tudják szűrni, melyek értékesek 
valamilyen szempontból. A több nézőpontú szemlélet kialakítása pedig a befogadó-
képesség kapujaként tekinthető. Minél több szemlélettel látja a gyermek a világot, 
annál szélesebb körben tudja véleményét megalkotni az őt körülvevő világról. Abban 
is segítséget kell adnia egy tanítónak, hogy a gyermekekben felgyülemlő érzelmek, 
vélemények milyen formát öltve kerüljenek megfogalmazásra. Az óra eleji beszél-
getések, művészeti alkotásokról alkotott véleménynyilvánítások mind azt szolgálják, 
hogy a látvány verbális megfogalmazása megvalósulhasson, így ezek nagy hangsúlyt 
kell, hogy kapjanak. Ha az alkotás ezeken az alapelveken keresztül megy végbe, 
nemcsak a tudatosság jegyében zajlik, hanem segít a gyermeknek eligazodni más 
kultúra elfogadásában, a társadalmi beilleszkedésben és a jelen, modern művészet 
megértésében. 

2. Esztétikai, művészeti élmények, művészeti ismeretek:

A gyermekek szemlélődő és beleérző érzékenységének fejlesztése a fő fejlesztési 
célfeladat. Ezzel párhuzamosan kell fejlődnie a szépérzék fejlődésének a vizuális 
műveltség területén belül, egyéni véleményalkotás lehetőségét megteremtve ezzel. 
Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon elengedhetetlen, hogy a rajzórán a tanító a 
művészeti értékeket magukban hordozó művészeti alkotásokat bevonja az óra mene-
tébe, megtanítsa ezeknek elemzését, közölni valójukat felismertesse és forrásokként 
dolgozzon a gyerekkel együtt, megtanítva a gondolatok vizuális nyelvbe öntését. 

3. Alkotóképesség:
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Ahhoz, hogy egy pedagógus képes legyen felismerni a kisgyermekek különbözőssé-
geit, elengedhetetlen életkori sajátosságaik figyelembevétele. Ehhez nyújtanak segít-
séget az alkotó képesség szintjeinek ismerete: 

1. szint: Expresszív alkotóképesség

Kifejező, nyomatékos. Mint ahogyan azt a szó jelentése is mutatja, ezen a szinten 
olyan alkotásról van szó, ahol a gyermek még csak véletlenszerűen, szabályok nélkül 
alkot. Irving A. Taylor, Az alkotó folyamat természete című munkájában a követke-
zőket írja az expresszív alkotóképességről:

„...A gyermek spontán rajzolgatása az expresszív alkotóképesség példája. Fontos 
jellemzője ennek a szintnek a spontaneitás és a szabadság; ez az a fundamentum, 
amelyen a nagyobb alkotóképességű tehetségek kibontakoznak... Minél nagyobb 
mértékben engedik a gyermeknek, hogy spontán és független legyen, annál krea-
tívabb lesz. Kevés dolog árthat jobban a gyermek alkotó fejlődésének, mintha 
megmondják neki, hogy a rajza nem hasonlít semmihez, vagy nem jók az arányai, 
vagy nem megfelelő színeket használt....” 

(Irving A. Taylor: Az alkotó folyamat természete)4 

Vizuális nevelés órán a kisgyermekek hozott és ismert képeit, élményeit fel kell 
tárni és ebből kell elkezdeni építkezni. Ez már magában hordoz egyfajta differenciált-
ságot, hisz nem minden gyermek érkezik ugyanolyan szociális közösségből, művelt-
ségi intelligenciájuk sem egyforma és neveltetésükben is rendkívül nagy különbségek 
vannak. Mindenkinek azt a bimbózó tehetségét kell gondozni, amelyből színpompás 
virág nyílhat ki. Olyan alapoktól kell indulni minden kisgyereknél, ami a birtokában 
van. Olyan formákból, élményekből, képekből fog táplálkozni, amit eddig magában 
hordozott, tehát az alkotás közben és annak végeredményében egy életút térkép 
kezdetét kapja a pedagógus és az alkotó is a kezébe. Így kap nagy jelentőséget az 
értékelés is a folyamat végén: minden személyiséget a saját teljesítményében kell 
vizsgálni. 

Azoknak a gyerekeknek, akik ingerszegény környezetből érkeztek a képi és élmé-
nyeken alapuló kifejezéseik tárházát bővíteni kell. Több tapasztalati úton megismert, 
és érzékszervekre ható élmény az általános iskola kezdő szakaszában olyan mintát 
nyújthat a gyerekeknek, melyből táplálkozva kialakulhat saját identitása a művészetek 
és a világ felé egyaránt. 

Amikor az élményeket és a feltörő gondolatokat a gyermekek képesek megfo-
galmazni, akkor a legtermészetesebb formában kell fogadni ezeket a többi kortárs-
csoportban lévő kisgyerek előtt, hisz ennek mindenki részévé kell hogy váljon, ez 
mindenkinek az ügye. 

Ebben a korban a gyerekek fogékonyságára számítva olyan formákat, mozzana-
tokat is elsajátíthatnak a világ mintáiból, ami az alkotás folyamatát az expresszívtől 
eltávolítja. Első és második osztályban is kerülendő ezeknek a helytelen mintáknak 
áradata a zavar és a felesleg keletkezésének elkerülése végett, hisz a cél, hogy a 
gyerekek ne más „művészekből”, és a giccsből, hanem saját lényükből táplálkoz-
zanak. Ha a tanító képes megtalálni azokat a mintaértékű műalkotásokat, szín-
házi előadásokat, kirándulásokat, amik szerves részei lehetnek a rajzórának, akkor 
4 http://www.szmpsz.sk/szmpsz/letoltes/ujsag/pf_2008_01.pdf
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viszont az eredmény a gyermekek lelkében és alkotásaikban hagy mély nyomot: saját 
belső mintáik felhasználásával összekapcsolódva fognak személyes arculatot adni 
munkáiknak. Segítő és megértő türelemmel átszőtt pedagógiával lehet visszatalálni 
a gyermekhez és a gyermeknek önmagához. Amint egy kisgyermek érzi, hogy ő és 
kreativitása, ötletei helyet kapnak az órán, akkor sikerélményben részesül és képes 
lesz kibontakozni.

Az óra folyamában alkalmazott differenciálást fent kell tartani az óra végéig. Az 
értékelésnél is úgy kell viszonyulni a gyerekekhez, mint az óra kezdetekor. A szemé-
lyes vonásokat kell értékelni az elkészült munkákban annak a tudatában, hogy milyen 
sajátságokat hordoz magában az alkotói háttér. Az egyéni értékek kiemelésével és 
a hozzájuk fűzött közösen megbeszélt szempontsor alapján teljes lehet a humánus 
összegzés, miközben megvalósul az empátiára, egymás odafigyelésére nevelés. 

2. szint: Produktív alkotóképesség:

Ezen a szinten már az expresszív képességek elsajátított egészének van birto-
kában az alkotó kisgyermek. A tanító segítő hozzáállását tükrözi, ha eddig képes 
volt a gyermek magára találni saját alkotásában. Egy következő elérendő cél ezen a 
szinten, hogy képes legyen elsajátítani saját énjére szabott algoritmusokat, rendszer-
szerűségeket az alkotásban és ismerjen meg minél több anyagot, eljárást. A hangsúly 
itt is a differenciáláson van. Amint egy tanórán közös osztálykorrekcióval él többször 
egymás után a pedagógus, olyan sémát sikerül kialakítania, amiből mindenki számára 
látszólag megoldást kínál. Ezzel együtt visszafordíthatatlan verseny „tömeggyártást” 
indít el az egyedi alkotás helyett. 

A komplex fejlesztéshez hozzájárulva a vizuális nevelés célja, hogy a gyermeket 
és az ő életkorát reflektorba helyezve állítsa megoldásokra váró helyzetek elé azzal 
párhuzamosan, hogy közben élményeket biztosítva teret enged egyénisége kibon-
takozásának. A képességfejlesztés az anyagismereten túl, a tevékenység lebonyolí-
tásán keresztül egészen a produktum értékeléséig tart, és képes megvalósulni. Ennek 
hiányában szabad alkotásról beszélünk, ami nem képes áthágni a világ megismerése 
felé irányuló határokat. 

Az általános iskola első és második osztályában, ha gyermekeinket így neveljük, 
a külvilág felé kibocsájtott képi megnyilvánulásaikban felfedezhetjük és felfedeztet-
hetjük saját magukat és képet kapunk az ő furcsa és színes életükről a nélkül, hogy 
nyelvi kommunikációs eszközökhöz folyamodnánk. Megelevenedhetnek emberi tulaj-
donságok tárgyakban, megszemélyesülhetnek állatok lények.  

A vizuális nevelés tantárgyat tanító pedagógusnak lehetősége van végigkísérni 
egy gyermek fejlődését a keze közül kikerülő produktumokon, mely kézzel fogható és 
meghamisíthatatlan5. 

5 Bakos Tamás, Bálványos Huba, Preisinger Zsuzsa és Sándor Zsuzsa (2001): A Vizuális Nevelés 
Pedagógiája a 6–12 éves korosztályban. Balassi Kiadó, Budapest.
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III. Gyermekrajzok az általános iskola kezdő szakaszában

A gyermekrajzok elemzése, és azok diagnosztikai értékelése a pszichológia egy 
külön ágát képzik, így nem elég látni, ismerni kell a kisgyermek életkörülményeit, a 
rá ható ingereket, közösségben való szerepét, társas kapcsolatait, egyszóval életét. 
Ám annak tudatában, hogy ő spontán alkotás közben saját magát veti rajzlapra, egy 
pedagógusnak minél több olyan lehetőséget kell biztosítani egy kisgyerek számára, 
hogy kiélhesse és előhívhassa belső vágyait, feszültségeit, gondolatait. Helyet kell 
adni lénye kibontakoztatására. 

A gyermekrajz fejlődése: 

0–3 éves kor: Amorf, alaktalan firka korszaka, 
amikor a funkcióörömöt szolgálja az alkotás ábrázo-
lási szándék nélkül. Ekkor a gyermeknek a ceruzája 
egy ismeretlen, érdekes explorációs játék, tárgy. A 
finommotorikus készsége fejlődése közben 
modulatokat gyakorol, tapasztalatokat gyűjt az anya-
gokról, a színekről a tárgyról és a vele végzett tevé-
kenységről. Az első és második életévében járó 
kisgyermek lengő firkákat, vonalakat, csomókat 
rajzol. Majd három éves korra a csomókból zártabb 

tömb szerű firkák keletkeznek. Itt már a látás és a mozgás összekapcsolásával szer-
keszteni próbálja munkáját: a beszéd fejlődésével lesz története a rajznak, címe az 
„én csináltam” öröme mellett.

3–4 éves kor: Ősformák megjelenésenek az 
időszaka, amikor a gyermek azt rajzolja, ami a a 
fejében van a dologról, élőlényről, nem pedig azt, 
amit vizuális úton észlel róla. Három éves kortól a 
gyermek a számára valószerű világot ábrázolja: 
kör alakú ember fejet és téglalap alakú fatörzset. 

4–7 éves kor: Juxtapozíció a legjellemzőbb jelenség 
ebben a korban, amikor a kép mozzanatai egymástól 
függetlenek, de a teljesség hiánya nélkül 
megtalálhtóak. A betáplált elemek és a világról alko-
tott képek lebegnek a rajzlapon. Jellemző tulajdon-
ságai ezeknek a rajzoknak az aránytalanság, az 

érzelmek felnagyítása (pl.: egy szív kéznagyságú a képen, felnagyulnak egyes 
emberfigurák) , tagolatlanok és szétesőek a figurák  az érintkezés és bennefoglalás 
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képi ábrázolási hiányosságából adódóan (pl.: külön áll a fej a nyaktól,  a fa a lobjától,  
a kéz a törzstől, lebeg a kalap...) illetve az irányok is véletlenszerűek (pl.: az autó 
felett vannak kerekei.). Ebben a korban az ősformák differenciálódnak, belső fantá-
ziakör kapcsolódik hozzájuk (pl.: így lesz az emberrajzból apa), és az érzelemvezé-
reltség mellett megjelennek írást utánzó firkák is. Öt éves kortól már reális ábrázo-
lásra törekednek a gyerekek, sokat radíroznak, javítanak. Az ábrázolás már 
többszempontú, hisz létrejönnek alakok közötti kapcsolatok, a tárgyak több oldalról 
történő lerajzolása, ám még mindig belső tudás nem pedig látvány alapján. Jelleg-
zetes jelenség ebben a korban a transzparencia, amíg egészen tíz éves korig kito-
lódhat. (Pl.: egy szobaába belátunk, a ház falai átlátszóak). 

10 éves kor: Az eddigi jellegzetességek eltűnnek. A látványrajzolás váltja fel a 
külvilágról elraktározott belső képeket: a gyermek azt szeretné lerajzolni, amit lát, és 
olyan módon ahogyan azt látja. Ezt a folyamatot szemléleti realizmusnak nevezzük. 
A rajz a gyermekies őszinteségből, gyermeknyelvből átalakul a valósággá. Probléma-
ként jelentkezik a térbeliség, a perspektívák és a tudatos kompozíció megoldásai az 
életszerű ábrázolás megvalósítása miatt.

Összefoglalva általánosan a gyermek-
rajzok kifejező nyelve spontán, nem 
kötik meg a valóság törvényszerű-
ségei, szabályai. Dinamikus mozdu-
latok egymásutánja, lendületes 
eszközhasználat, színkavalkádok, és 
gazdag formavilág teszi őket gyerme-
kiessé. Az új élményanyag, a 
szerettekkel közösen megélt kirándu-
lások, ünnepek emocionális valóság-
ábrázolást szülnek. A feszültségeik 
kiéléséről tanuskodik a gyakran fellel-
hető aránytalanság, túlzsúfoltság, 
túldíszítettség, a  sűrítés illetve a 

képzeletés a valóság összemosása. Különböző érzelmeikhez más- más színárnyalatok 
kapcsolódnak, melyek időszakosan változhatnak, de vissza- vissza is térhetnek egy 
időegység elteltével.
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III.1. Gyermeki személyiség alakulása avizuális nevelés 
differenciáltságánaktükrében 

Az általános iskolában, ha a pedagógus megőrzi a gyermekek egyénenkénti képes-
ségét a világra való képi reagálásra, akkor saját tevékenységük mindig örömtelinek 
fog bizonyulni. A differenciált figyelem hiányában, ha az egész osztályból kíván a 
rajztanár egy sémára húzható algoritmusokat alkalmazni, akkor a gyerekekben élő 
képeket és varázslatot fogja kiűzni amellett, hogy a gyermeket is magára hagyja. 
Amelyik gyermek képes lépést tartani az újabbnál- újabb művészeti alkotásokkal, van 
ideje alkotni, amit belső indíttatásból tesz, akkor amint ez egy oktatási intézményben 
tehetséggondozással, odafigyeléssel párosul, megvan az esélye az igazi művésszé 
váláshoz. Egy tanító, ha képes megőrizni az expresszíven alkotó gyermeket, akkor a 
keze alatt felnövő csemetékből kreatív, és önmagát ismerő embert lesz képes felne-
velni. Innentől nem kell jó pontokkal, vagy kiváló minősítéssel ösztönözni a gyermeket 
a munkára, mert elindul a belső motiváció, ami gazdagítóan hat rá és sikert biztosít. 

A gyermekek ebben az életkorban gyakran ábrázolnak olyan élményhelyzetet, 
amire szívesen gondolnak vissza, aminek ők is aktív részesei voltak. Amint egy peda-
gógus képes az egyénenkénti élménybeszámolókra odafigyelni, látja azt, hogy ha 
már több alkalommal is az a gyermek egy megélt élményből többször is táplálkozik, 
mely idővel szorongással zárulhat. Új és még újabb élményhelyzeteket biztosítva 
mindig lesz új mozzanat a gyermek számára, amelyből új ötleteket és önbizalmat 
meríthet. Minden esetben az aktuális életkorhoz igazodó eszközök felhasználásával 
kell a gyermekek szemléletmódját bővíteni.

III.2. Differenciált motiválás módszerei a vizuális nevelésben

A vizuális nevelést tanító pedagógusnak számos motiváló tevékenység, lehetőség áll 
rendelkezésére. Számos tantárgyi átjárhatóságot kihasználva juttathatja el az alkotó 
gyerekeket tevékenységük kiteljesedéséhez. 

Motiválási lehetőségek:
• közvetlen látvány élményéből fakadó inspirációk 

Tájkép festése közben a szabadban a gyerekekre hatnak a természet színei, 
képei, hangjai, illatai, amit képesek már második osztályban is a festék színe-
ivel visszaadni. A pontos tereprajz készítése helyett egy érzelemmel teli, sajátos 
szemléletmódú szabadalkotás közben előadott látványábrázolás lesz az ered-
mény.

• emlékezetes, átélt élmények felidézésével
Egy családi ünnepet felidéző témaábrázoláskor a legfontosabb a technika 
megválasztása. Mindig a gyermekek életkorának, kézügyességének megfelelő 
technikával kell azokat az átélt jó érzésekkel töltött élményeket előhívni, aminek 
gördülékenységét az eszköz nem akadályozza, hanem elősegíti. Így fejlődik az 
élményképesség előhívása és a motiváltság pedig a mű elkészültéig fennmarad.
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• folklór elemeit kihasználó vagy egyéb művészeti ágakból származtatott vers, 
mese, zene, videofilm bemutatásával
A zenehallgatás közben készülő színfoltok lágy vagy egy kontrasztos zene halla-
tára valószínűleg olyan színeket fognak produkálni, ahogyan azok a gyerekek 
érzelmeire is hatnak. Olyan inspiráló hatása lehet egyes tanulókra, hogy az elkez-
dett árnyalatok sötétebbe, világosabb színekbe folytatódnak a táncoló dallamok 
hatására, vagy épp teljesen más fantáziakép jelenik meg az alkotás végén, mint 
az elején. A zene ritmusai képi ritmusokká és színekké formálódnak.

• új eszközök, technikák érdeklődést felkeltő alkalmazásával
A legkülönbözőbb technikák és eszközök addig nem látott és érzett reakciókat 
válthatnak ki a gyerekekből. Az előre eltervezett óra anyagát, ezáltal ők is átfor-
málhatják és az ebből adódó lelkesedésre minden órán lehet majd számítani.

III. 3. Az adott osztály személyiségi vonásai

A kifejezés és képzőművészet feladatsor tervének helye:
Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Székesfehérvár 

Osztály: 2.é

Osztálylétszám: 31 fő

Tanító: Kneifelné Laczkó Krisztina és Kispál Orsolya

Az osztály jelenlegi formájában már két éve dolgozik együtt kiemelt óraszámú 
ének- zene műveltségterületen. Összetételükben több a lány tanuló, mint a fiú mégis 
egységes, egymást segítő és támogató baráti közösséget alkotnak. Vannak szoros 
kapcsolatot kialakító párosok, lányok és fiúk esetében egyaránt. Ehhez a tanítók 
szerepe nagyban hozzájárult, hisz a tanítási órákon kívüli szabadidős tevékeny-
ségek alkalmával lehetőséget kapnak a gyerekek arra, hogy alaposabban megis-
merjék egymást. A tanulók immár remekül alkalmazkodnak a helyi szokásokhoz, 
helyi normákhoz, felkészülten érkeznek a tanórákra, felszereléseik nem hiányosak, 
társas tevékenységeket folytatnak, étkezési szokásaikat példamutatóan kialakították 
és használják. Észrevételeim szerint a tanulók jól érezték magukat a számukra kiala-
kított szociális térben annak ellenére, hogy a létszámból adódóan sűrűn berendezett 
osztálytermük. Többségükben a gyerekek nagyon életvidámak, barátságosak segítő-
készek és rendkívül kommunikatívak. A tanórák alatt munkájukat tekintve precízek, 
körültekintőek és bátran kérnek segítséget tanítójuktól, ha szükségük volt rá. A nagy 
osztálylétszám miatt a gyerekek szinte minden órán más affinitással és más fegyel-
mezettséggel dolgoztak. Minden tanulónak egyéni igényei vannak a sok különóra, 
edzés miatt ez által a tanítóknak alkalmazkodniuk kell a többféle személyiség kibon-
takoztatásához alkalmazandó módszerekhez. Ennek eredményeként mindkét peda-
gógus sajátos attitűddel próbálja formálni a tanulókat. Gondolkodtatással, élmény-
alapú beszélgetésekkel ösztönzik a diákokat, és hatnak rájuk az egyedi motivációs 
technikákkal. 
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III. 4. Közvetlen tapasztalat útján szerzett ismeretek, élmények

A vizuális nevelés órák tervezésénél a hangsúlyos vizuális problémákra választ adó 
megoldási stratégiákkal próbáltam gördülékennyé és élményessé tenni a rajzórát. 
A rajzolás közben hospitálásaim alkalmával volt lehetőségem felmérni, hogy milyen 
szinten állnak a gyerekek, milyen feladatokkal tudok majd nekik pozitív hozzáállást 
biztosítani. 

A szín-, forma- és ritmusproblémák értelmezéseire az első órámon rengeteg 
mintás felületű képet vittem be a tanterembe, amiket közösen elemeztünk. Ügyeltem 
arra, hogy mindenki olyan felületet kapjon, amiről könnyen mesél, ami az ő életének 
valamilyen szerves részét képzi. Így volt, aki természet elemeit értelmezte, mások 
pasztellszínekkel dolgoztak és volt, aki geometriai felületeket vizsgált. A mintás képek 
mindenkinek a saját kötődésével váltak személyessé az álarcokon.

A későbbiekben csatolt űrlapok témaválasztása a természet téma köré csoporto-
sítható. A gyerekek festéstechnikai tapasztalatait egy folyamat részeként elő lehetett 
volna készíteni különböző felületeken történő festéssel akár vízszintes pozícióban is 
vásznon, hogy amikor térbe kell festeniük például a léghajónál egy tojásdad formára, 
ne legyen nekik ismeretlen. 

Tapasztalataim azt mutatták, hogy a természet témában kitalált feladatok rendkívül 
megragadták ezt a korosztályt, és azonosulni tudtak ennek a világnak mind forma-
világával mind pedig színeivel. Így az órák előtti motivációk és az órákhoz rendelt 
műalkotások összeválogatásának célirányos szempontjai a témaspecifikusság és 
személyes élmények keresése volt minden alkalommal, illetve ennek szemléletében 
valósult meg a differenciálás is. 
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Rajz és vizuális nevelés 
feladatsor:
1. számú órája
2. osztály

Tananyag Alkotás és tanulmány
Maszkok készítése színes ceruzával és filctollal mintás felületek átér-
telmezésével

Vizuális kommunikáció 
változata:

Kifejezés, képzőművészet NAT (Személyes közlés, Bálványos Huba)

Az óra célja 1. Kifejezőképesség fejlesztése a formák, formakapcsolatok, színek 
mondanivaló érdekében történő megválasztásával

2. Grafikai kifejezőképesség fejlesztése 

3. Színdifferenciáló képesség fejlesztése a színárnyalatok vissza-
adásának kísérletével)

Az óra feladata A mai alkalommal maszkokat fogunk készíteni farsangi hangulatkár-
tyák és farsangi élményeitek  alapján.

Az órai szemléltetéséhez 
használandó képek:
• Hány féle mintás részt 

tudsz megszámolni az 
első maszkon?

• Milyen színeket látsz a 
második képen? Illenek 
egymáshoz?

• Melyik mintát használnád 
a Te maszkodra és milyen 
színeket válogatnál az 
utolsó képről hozzá?

• Gyere ki a táblához és 
rajzolj fel három mintát a 
képedről!

Anyagok, eszközök
   

Tanító által biztosított eszközök: maszkok, mintás felületek, hangu-
latkártyák
Gyerekek eszközei: ceruza, filctoll
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Gyermekmunkák:
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Tanítási tervezet

Tanító: Iliás Daniella
Tanítás helye: 2. osztály
Tantárgy: Vizuális nevelés
Témakör: Ünnepek, szokások
Tananyag: Színes képalakítás farsangi élmények alapján
Szín és formahangulat visszaadása farsangi bál élményszerűségének megragadá-
sával, korona képmezőben képalakítás pasztellkrétával, színes temperával szivacs-
festéssel.                    

Célok és feladatok:
• A vizuális nyelv elemeinek, pont, vonal, folt, szín megismerése és tudatos hasz-

nálata a képalakítás folyamatában  
• Színdifferenciáló képesség fejlesztése (pl.: a gyűjtött képek színárnyalatainak 

megjelenítési kísérletével és azok ritmusszerű rendezésével)
• Kifejező színhasználat a meghívó, illetve a birodalom hangulatának megfelelően
• Megfigyelőképesség fejlesztés a művészeti alkotásokból létrehozott báli meghívók 

felhasználásával, a grafikai minták részletgazdagságának és egészének párosítá-
sával.

• Dekoratívérzék fejlesztés (pl.: síkszerű, foltszerű előadásmóddal), a színek deko-
ratív, díszítő hatásának megismerése, és alkalmazása a korona képmezőben.

• Festéstechnikai, és krétatechnikai tapasztalatok szélesítése 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=FwoLNtUu
CVk&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.

http://www.youtube.com/watch?v=FwoLNtUuCVk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FwoLNtUuCVk&feature=related
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• Tanítói bemutatáshoz szükséges anyagok előkészítése (korona képmező, elké-
szült felületminták, pasztellkréta, tempera, szivacs darabok, víz.)

• Festményrészletek felragasztása táblagyurmával a terem különböző pontjaira.
• Királyné és Király „felöltöztetése”.
• Báli meghívók és gémkapcsok előkészítése.
• Számítógép, projektor beállítása a videó részlet vetítéséhez, magnóba CD behe-

lyezése

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

Az óra menete
I. Előkészítés, motiváció (5’)
Munkaforma: frontális munka, páros
Módszer: irányított beszélgetés, bemutatás, szemléltetés, párosítás

Kérlek, fogjátok meg a párnátokat és üljetek ide körém. Szeretném, ha megismerked-
nétek a mai óránk két legfontosabb szereplőjével!

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. Szebbnél- szebb 
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

Szemléltetés: videó elindítása a farsangi báli jelenetről. http://www.youtube.com/watc
h?v=FwoLNtUuCVk&feature=related  (CD-mellékletként csatolva!)

Spontán reakciók meghallgatása, majd a bennük 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 az, aki szívesen elmenne egy ilyen farsangi bálba?

http://www.youtube.com/watch?v=FwoLNtUuCVk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FwoLNtUuCVk&feature=related
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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!

(A gyerekek nevét és birodalmuk nevét a névsor alapján párokba rendezve olvasom, 
és kiosztom a meghívókat. Ez lesz a „belépő a hintóra” és a bálra. Mindenki feláll és 
párokba rendeződnek, közben a két felöltöztetett bábú előkerül a vetítő vászon mögül.)

   

Rigóerdőből Anna Királyné és Botond Király 
Tüskebokor Birodalomból Virág Királyné és Jan Király 
Napföldről Zsófi Királyné és Boldizsár Király
0Szivárvány 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

II. Elemzés (7’)
Módszer: beszélgetés, megfigyelés, elemzés 
Munkaforma: frontálisan irányított, páros munka
Szemléltetés: meghívók (Paul Klee és Gustav Klimt műalkotások) a gyerekek kezében, 
illetve meghívókból kiemelt részletek az osztályteremben jól látható helyeken (ajtón, 
tábla alatt, ablakok alatt, szekrényeken...)

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 meghívó-
tokkal 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 birodalma-
tokat!
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(Körbe járva ellenőrzöm és javítom a gyerekek munkáját. Miután a gyerekek elfog-
lalták a helyüket egy-két párosítást megnézünk közösen és elemezzük azokat szín, 
forma, hangulat szerint.)

Paul Klee és Gustav Klimt Műalkotások, amelyek a meghívók alapjait képzik és 
megkeresendő képrészlet párjuk: (Mellékletként csatolva!)

RIGÓERDŐ

         

TÜSKEBOKOR BIRODALOM
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NAPFÖLD

               

SZIVÁRVÁNY ÓPERENCIA

          

SMARAGDVÁROS
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KACSKARINGIA

                   

TÜNDÉRORSZÁG

              

III. Célkitűzés: 
Ezen az órán le kell festenetek 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. Technikai bemutató: (3’)
Módszer: Bemutatás, beszélgetés, megfigyelés, elemzés
Munkaforma: Osztálymunka
Szemléltetés: pasztellkrétával és szivacsfestéssel elkészített felületek, technikai élő 
bemutató a szivacsfestés technikájáról.
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Gyertek ide körém, megmutatom mire gondoltam! Először figyeljétek meg az én 
meghívómat, annak részletét, színeit, majd a rajzokat! 

ARANYSZIGET                                                    

          

Nézzük például Aranyszigetet!
• Milyen hangulatotok, lesz, ha ránéztek Aranysziget meghívójára? (szinte felme-

legszem 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!

Hogyan készülhettek ezek? (vonalak húzása, színek keverése, pontozás...) Mit hasz-
nálhattam, amikor készítettem ezeket a képeket?  (pasztellkrétát, temperát, sziva-
csot... ) 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 próbamunkák mellékletként csatolva!)
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A mai órán korona formájú lapra fogtok dolgozni. (Mellékletként csatolva a fiúknak és 
a lányoknak kiosztandó koronaformájú lap!)

Lányok lapja:                                                                    Fiúk lapja:
                         

Válogassátok ki a kréták közül a birodalmatokra jellemző színeket, majd emeljétek ki 
a meghívók formáit, rajzelemeit a koronára. Húzzatok bátran görbe, egyenes vona-
lakat, pontozhattok is.  Próbálgassátok ki a színeket próbapapíron mielőtt a korona 
alakú papíron kezdtek el dolgozni. Használjátok bátran segítségül a meghívótok 
formáit, részletit, és színeit! (A próbamunka mellékletként csatolva!) 

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 kiválasz-
tott színekből, keverjétek bátran a színeket, de vigyázzatok, mert a sötét színek keve-
résekor elveszhet a szín szépsége így a fehéret mindenképp használjátok! Kenjétek 
szét ezt a színkavalkádot 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 apróbb részleteket arany 
temperával kiemelhettek.  
                                                                                          

A korona alakú papírokat megtaláljátok a padotokban, a pasztellkrétáitokat, ecse-
teitekből egy közepes vastagságút készítsétek elő, temperát, szivacsokat, keverő 
palettát pedig máris viszem fémtálcákon!

Kezdjetek neki a munkához!
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V. Alkotómunka (20–25’)

Fázisai:
1. Próbapapíron a pasztellkréta kipróbálása
2. Pasztellkrétával kép kialakítása a koronamezőben
3. Próbapapíron szivacsfestés kipróbálása 
4. Tempera felhasználásával, szivacsfestés technikájával a háttér kitöltése
5. Arany temperával díszítés (opcionális)

Módszer: a típushibák javításához osztálykorrektúra, és egyéni korrektúra a tanulók 
egyéni problémáiknak megoldásáért

Munkaforma: egyéni munka

A korrektúra szempontjai: 
• színárnyalatok hangulati kifejezése (színhasználat, színkeverések)
• felület teljes kitöltése
• kreativitás, kifejezés

Egyéni munka segítése, irányítása: 
• Figyeljetek arra, hogy ne maradjon fehér rész a lapotokon!
• Töltsétek ki a rendelkezésetekre álló helyet!
• Használjátok bátran a színeket!
• Egy bálról nem illik elkésni, úgy használjátok ki az időtöket, hogy odaérjünk a 

bálra!

Technika: pasztellkrétával rajzolás és szivacsfestés temperával

VI. Értékelés (5’) - a korrektúra szempontjainak megfelelően 
• Sikerült-e keverni a színeket, és visszaadni a meghívók és a birodalom hangu-

latát?
• 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 feltet-
tétek a fejetekre járuljatok Izabella és Ludvig elé, majd egy bók után lépjetek be a 
farsangi bálba!

Párosával elemezzük a korrektúra szempontok szerint az elkészült koronákat, 
miközben minden kisgyereknek az elkészült koronáját összetűzöm gémkapoccsal, 
és aki készen van, egy királyi bók után beléphet Izabella és Leopold farsangi báljába. 
(Korabeli zene szól. -CD mellékleten csatolva: Best Baroque Music Composers, 
Baroque music!)
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Rajz és vizuális nevelés 
feladatsor:
3. számú órája
2. osztály

Tananyag Alkotás és tanulmány
Vivaldi Négy évszak c. alkotására hangulat színfoltok festése tempe-
rával

Vizuális kommunikáció 
változata:

Kifejezés, képzőművészet NAT (Személyes közlés, Bálványos Huba)

Az óra célja 1. Kifejezőképesség fejlesztése a formák, formakapcsolatok, színek 
mondanivaló érdekében történő megválasztásával

2. Természeti látványok hangulata, visszaadási képességének fejlesz-
tése színekkel, formákkal 

3. Színdifferenciáló képesség fejlesztése a színárnyalatok vissza-
adásának kísérletével

Az óra feladata A mai alkalommal festeni fogunk egy híres zeneszerző: Vivaldi zene-
művére.

Az órai szemléltetéséhez 
használandó képek:
• Melyik alkotás milyen 

évszakban készült?
• Milyen színek párosulnak 

milyen évszakhoz?
• Milyen élmények 

kötődnek a tavaszhoz és 
a nyárhoz?

• Melyik a legemlékeze-
tesebb pillanatod, ami 
az őszhöz és a télhez 
kötődik?

• Hogyan készülhetett az 
utolsó kép?

Anyagok, eszközök
   

Tanító által biztosított eszközök: tempera, ecsetek, magnólejátszó, 
művészeti alkotások
Gyerekek eszközei: A/4-es lap (2db)
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Várható gyermekmunka: 
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Rajz és vizuális nevelés 
feladatsor:
4. számú órája
2. osztály

Tananyag Alkotás 
„Az én Húsvétom”
Húsvéti élményt felidéző színes filctollrajz 

Vizuális kommunikáció 
változata:

Kifejezés, képzőművészet NAT (Személyes közlés, Bálványos Huba)

Az óra célja 1. A vizuális kifejezőképesség fejlesztése Húsvéti élmény, - elképzelt 
jelenet megjelenítésével; a kifejező szándéknak megfelelő színbeli 
és formai megjelenítéssel

2. Vizuális fantázia (képzelőerő) fejlesztése epikus, elbeszélő jellegű 
és „mesés” elemek gazdag alkalmazásával; figurák létrehozásával 

3. Képalkotó- és kifejező képesség fejlesztése
Az óra feladata A mai alkalommal „Az én Húsvétom” címmel filctollrajzot fogunk 

készíteni.

Az órai szemléltetéséhez 
használandó képek:
• Mivel készülődsz az 

ünnepre? Mesélj a Húsvé-
todról!

• Mi a legélménytelibb 
számodra ezekben a 
napokban?

• Te miről készítenél fény-
képet Húsvétkor

• 

Anyagok, eszközök
   

Tanító által biztosított eszközök: húsvéti népszokásokról, ünnepi 
forgatagról készült fotók
Gyerekek eszközei: A/4-es lap, színes filctollak



 

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

29

Várható gyermekmunka:
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Rajz és vizuális nevelés 
feladatsor:
5. számú órája
2. osztály

Tananyag Alkotás 
Papírmasé-hőlégballon készítése

Vizuális kommunikáció 
változata:

Tárgy- és környezetkultúra NAT (Indirekt közlés – Bálványos Huba)
befogadás - alkotás

Az óra célja 1. A gyermekek esztétikai érzékenysége, szaktárgyi ismeretei kreatív 
tárgykészítő gyakorlatok formájában fejlődjön, kiegészüljön, bővüljön.

2. A tárgykészítés folyamatainak, gondolkodásmódjának megtapasz-
talása, a forma és a funkció összefüggéseinek megláttatása.

3. A megfigyelőképesség (a munkafázisok megfigyelésére vonat-
kozik), a gondos kivitelezés képességének fejlesztése.

4. A papírmasé területét bejárva eddigi vizuális tanulmányaikon kívül, 
a papír különleges világában szerezzenek személyes ismereteket.

5. A következő személyes közléses óra alapanyagának előkészítése
Az óra feladata A mai alkalommal papírmasé léghajót fogunk készíteni újságpapír és 

tapétaragasztó felhasználásával.

Az órai szemléltetéséhez 
használandó képek:
• HŐLÉGBALLON- 

Mindenki fogalmazzon 
meg egyetlen mondatot 
magában, ami a hőlég-
ballon szócikk mögött 
szerepelhetne a saját 
lexikonjában.

• Milyen részei vannak egy 
hőlégballonnak?

• Állítsuk közösen időrendi 
sorrendbe a repülő jármű-
veket!

• Mit láthatunk fentről a 
hőlégballonból?

• Veszélyes hőlégballonnal 
utazni?

Anyagok, eszközök
   

Tanító által biztosított eszközök: újságpapír, tapétaragasztó, luft-
ballon, nagyobb méretű ecsetek
Gyerekek eszközei: köpeny, vizes edény 
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Várható gyermekmunka:
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Rajz és vizuális nevelés 
feladatsor:
6. számú órája
2. osztály

Tananyag „Bolyongás a föld körül”
Papírmasé léghajó festése temperával

Vizuális kommunikáció 
változata:

Kifejezés, képzőművészet NAT (Személyes közlés, Bálványos Huba)

Az óra célja 1. Természeti látványok hangulata, visszaadási képességének 
fejlesztése színekkel, formákkal, természetben mozgó figurák vizu-
ális megjelenítésével

2. A színek hangulati hatásának megláttatása, felismerése, és alkal-
mazása az egyéni színválasztásban.

3. Komponáló- (vagy kompozíciós) képesség fejlesztése
Az óra feladata A mai alkalommal a papírmasé léghajóitokat fogjátok kifesteni páros 

munkában.

Az órai szemléltetéséhez 
használandó képek:
• Képzeljétek el, ha repülni 

tudnátok, mi mindent 
látnátok felülről. Meséld el 
Te mit látsz!

• Melyik helyen járnál ezek 
közül a legszívesebben?

• Számodra mi a legszebb 
a természetben?

• Milyen színei vannak 
egy naplementének, egy 
esőerdőnek, egy tenger-
partnak? Csukd be a 
szemed és mesélj róla!

• Honnan indul vajon a 
szivárvány?

Anyagok, eszközök
   

Tanító által biztosított eszközök: újságpapír, természetképek
Gyerekek eszközei: tempera, különböző mérető ecsetek, vizes 
edény, köpeny 
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Gyermekmunkák

:
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Rajz és vizuális nevelés 
feladatsor:
7. számú órája
2. osztály

Tananyag Alkotás és tanulmány
Látkép krétarajz a szabadban

Vizuális kommunikáció 
változata:

Kifejezés, képzőművészet NAT (Személyes közlés, Bálványos Huba)

Az óra célja 1. A vizuális kifejezőképesség fejlesztése szabadban lévő élmény,- 
esemény, érzelem, hangulat a kifejező szándéknak megfelelő szín-
beli és formai megjelenítésével

2. Természeti látványok hangulata, visszaadási képességének 
fejlesztése (színekkel, formákkal, természetben mozgó figurák vizu-
ális megjelenítésével)

3. Színdifferenciáló képesség fejlesztése a színárnyalatok vissza-
adásának kísérletével

Az óra feladata A mai alkalommal látképet fogunk készíteni pasztellkrétával.

Az órai szemléltetéséhez 
használandó képek:
• Természet nyújtotta 

tájkép, látkép
• Milyen színű krétákat fogsz 

előkészíteni? Nézz körbe!
• Fényképezd le a 

szemeddel a tájat, majd 
csukd be a szemed és 
mesélj róla. Hallgasd a 
körülöttünk lévő hangokat 
is!

• Milyen formákat találsz ha 
elnézel messzire? Mire 
emlékeztetnek

Anyagok, eszközök
   

Tanító által biztosított eszközök: pasztellkréta, fixáló lakk
Gyerekek eszközei: A/4-es lap, alátét
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Várható gyermekmunka:
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Tananyag Alkotás és tanulmány
Formaátírás, átszínezés. Képzeletbeli lény gyökérforma kiegészíté-
sével, pasztellkrétával.

Vizuális kommunikáció 
változata:

Kifejezés, képzőművészet NAT (Személyes közlés, Bálványos Huba)

Az óra célja 1. Kifejezőképesség fejlesztése (a formák, formakapcsolatok, színek 
mondanivaló érdekében történő megválasztásával)

2. Természeti látványok hangulata, visszaadási képességének 
fejlesztése (színekkel, formákkal, természetben mozgó figurák vizu-
ális megjelenítésével)

3. Színdifferenciáló képesség fejlesztése (pl: a színárnyalatok vissza-
adásának kísérletével)

4. Asszociációs készség, képzettársítási készség fejlesztése 
megadott nonfiguratív grafikai részlet továbbfejlesztésével, saját 
képpé alakításával

Az óra feladata A mai alkalommal gyökérforma kiegészítésével készítünk képzelet-
beli lényt pasztellkréta segítségével.

Az órai szemléltetéséhez 
használandó képek:
• Milyen címet tudnátok 

adni ezeknek az alkotá-
soknak?

• Melyikek azok, amelyikek 
könnyebben tudnának 
mozogni?

• A formához milyen színeket 
választott a művész és 
szerinted miért?

Anyagok, eszközök
   

Tanító által biztosított eszközök: pasztellkréta, gyökérforma alak-
lemez, színes festékszóró, táblagyurma, fixáló lakk
Gyerekek eszközei: A/4-es lap (2db)
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Várható gyermekmunka:


