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Utmutató a tankönyv használatához
• digitális változataE tankönyvnek van:             • nyomtatott változata  

A digitális változatban használt jelképek: „Fotó”         „Videó”         „Digitális feladatok”

Ü A „Fotó” jelkép azt jelenti, hogy a digitális változat képet tartalmaz;
Ü A „Videó” jelkép azt üzeni, hogy a digitális változatban kisfilm, animáció van;
Ü A „Digitális feladatok” jelkép azt mutatja, hogy a digitális változatban interaktív feladatot találsz.

A nyomtatott tankönyv szerkezete:

Ü  Megtudhatod Ü Tudtad-e, hogy?  

Ü Fedezd fel és elemezd!

Figyeld meg és válaszolj!

Ü Jegyezd meg!

Ü Portfólió

Ü Kiállítás

Ü Szómagyarázat

Ü Kísérletezz

19

Kiállítás
Hogyan jutnak el a művészi alkotások egy kiállításra? 

Minden alkotásnál figyelembe veszik a következő kritériumokat:  

Å legyen üzenete;

Å helyes legyen a technikai kivitelezés;

Å az adott témához kapcsolódjon.

Miután kiválasztották a képeket egy kartonkeretbe rakják őket, amit paszpartunak neveznek, majd 
felcímkézik, felírják rá az alkotó nevét, a mű címét és azt, hogy a festő milyen technikát alkalmazott.

A műveket szimézisben elemzik, a padlótól egyforma távolságra helyezik el őket. 

Ü Szómagyarázat
Szimézis = keretes felületrész amire a festményeket helyezik egy galériában; a kiállítóterem vagy galéria része

Paszpartu

Szimézis
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Experimenteazã!

Portfólió

1. LECKE 
A KÉPZŐMŰVÉSZETI NYELV 
ESZKÖZE: A PONT 

Ü Fedezd fel és elemezd!

Figyeld meg a fenti képeket majd válaszolj a kérdésekre!
Å Milyen  évszakot örökített meg a fotós a fényképeken?
Å  Milyen érzés ébred benned, mikor a második képet nézed? 

Miért? Indokold meg!
Å  Azonosítsd a ponthoz hasonló természetes formákat a fenti 

képeken. Nevezd meg őket! Például: szőlőszemek.
Å Mely színek uralják a fenti képeket? 

Ü Megtudhatod…

Å azokat az érdekességeket, hogy 
hogyan alakul át egy egyszerű pont: 
esőcseppé, repülő madarakká, sokszínű 
virágokká vagy épp hívogató szőlőfürtté.
Å  hogyan festheted és rajzolhatod 
meg a természet elemeit (tárgyait) pon
tokkal, különféle eszközöket használva, 
úgy mint: ceruzahegy, különböző méretű 
ecsetek végei, és a saját ujjad. 

Ü Tudtad-e, hogy?

Å A vándormadarak elhagyják orszá
gunkat ősszel és visszatérnek hozzánk 
tavasszal, mikor szelídebb idő van oda
kint. Vándorlásuk során ők csapatokba 
gyűlnek és az égen csak kis pontoknak 
látszanak, mivel távol vannak, az ég 
messzeségében. A természetben gyakran 
rátalálunk a pontra, mint kulcsfontosságú 
alkotórészre: például esőcseppek, 
szőlőszemek, őszi levélszőnyeg. 

Készíts fényképeket, melyek me
gragadják az ősz hangulatát. Például: 
egy esős őszi nap, tájkép a levelek 
hullásáról stb. Mutasd be az osztálytár
saidnak a fényképeket, magyarázd 
meg mit és miért örökítettél meg! 

Figyeld meg az általad készített ké
peket, s hagyd, hogy inspiráljanak, 
majd alkoss egy képet pontokat 
használva, töltsd ki a felületet festékbe 
mártott ujjlenyomatokkal.

CsatlakozomHaszn
álom

Tudom

PortfólióPortfólió
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Ü Jegyezd meg!

A képzőművészetben a pont olyan felület, 
aminek kisebb mérete van mint a körülötte 
lévő dolgoknak. A művészi pont egy nyom, 
melyet egy eszköz (ecset, ceruza, filctoll stb.) 
hagy a lapon.

A művészek különféle technikákat használva 
viszik fel a pontokat az alapra (rajzlap, vászon, 
karton) így különböző hatásokat érhetnek el. 
Néha a pontok egymásra rakódnak, ekkor 
egybefolynak, egybeolvadnak és távolról 
nézve színfoltnak látszanak.

A POINTILLIZMUS egy művészeti irányzat. 
A festők úgy töltik ki a rendelkezésükre álló 
alapteret, hogy pontot pont mellé helyeznek, 
így szövet hatású lesz a kép. 

Nézz körül! A pontok különböző nagyságúak 
lehetnek: van parányi – a távolságot érzékelteti,  
és nagy – a közelség érzetét kelti. 

1. Spontán pontokat alkothatsz ecset 
segítségével úgy, hogy belemártod a festékbe 
és lespricceled a lapot vagy bizonyos sorrendbe 
csoportosítod a pontokat. Szükséged lesz: fehér 
rajzlapra, különböző nagyságú és vastagságú 
ecsetre, temperára.         
2. Készíts egy művet, melynek címe 
„Az esős ősz”. Nézd meg a kisfilmet 
és hagyd, hogy inspiráljon, ösztönözzön!
Használj különböző nagyságú pontokat! 
Szükséged lesz: temperára, ecsetre, fehér 
rajzlapra.

Ü Szómagyarázat

vándorol = egy bizonyos irányba utazik, migrál, 
költözik;
felület = behatárolt terület;
Pointillizmus = a pontfestési technika, amiben 
színfoltokká olvadnak az egymáshoz közel álló 

pontok

Kísérletezz!

Kösd össze a számokat! Mit rejt a kép?

Paul Signac - Szajna

         – azokat az alap
fogalmakat, melyeket a törvényben levő 
iskolai tanterv előír azon alap kompetenciák 
elérése érdekében melyek e tantárgy 
jellemzői, a tanulók életkorának és értelmi 
szintjének megfelelően alkalmazva. 

              – figyelmeztet a 
lecke fontos részeire.

              – rész érdekes 
adatokat tartalmaz.

                                  – rész 
a lecke szövegéhez kapcsolódó kérdéseket 
tartalmaz, az ismeretek rögzítésének céljával. 

     – transzdiszciplináris 
tevékenység, mely középpontjában a múzeum 
és a kiállítás található.

                                     – építő jellegű, vonzó fela
dat, melynek során a tanulók egy alko
tássoro zatot készíthetnek ami a tanév során 
az  értékelés részét képezheti.

                                        – az elsajátított isme
re tek gyakorlására és interaktív oktatójátékokra 
ösztönző feladat, mely a tanulók érdeklődéséhez 
és életkorához igazodik.

                                                  – a lecke új sza
vait tartalmazza, a tanulók értelmi szintjén 
megmagyarázva azokat.
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1. Vizuális nyelven kifejezett üzenetek felderítése különféle összefüggésekben
1.1 Képek által közvetített üzenetek felismerése ismert összefüggésekben
1.2  A képzőművészeti nyelv elemeire jellemző tulajdonságok megkülönböztetése 
      kompozíciókban és a környezetben
1.3 A képzőművészeti nyelv által kifejezett üzenetek mondanivalójának megértése

2. Hasznos-használható és/vagy esztétikus alkotások elkészítése megfelelő anyagok és
technikák alkalmazásával
    2.1  Az anyagok használata változatos környezetben, azok tulajdonságainak és 

megmunkálási technikájának megfelelően 
2.2  Hasznos-használható alkotások létrehozása különféle technikákkal különböző 

felületekre (papír, textil, kerámia, üveg stb.)
2.3 A képzőművészeti nyelv elemeinek értékesítése tematikus kompozíciókban
2.4 A kezdeti képzőművészeti önkifejezés megváltoztatása átformálással
2.5  Olyan integrált tevékenységeken való részvétel, melyek megfelelnek az életkori 

sajátosságoknak és egybefonják a képzőművészeti, zenei, szóbeli és kinesztetikus 
(mozgással összefüggő) kifejezések elemeit 

Alap- és sajátos kompetenciák
a Vizuális művészetek és gyakorlati ismeretek tantárgy tanterve 
alapján, III. és IV. osztálynak, mely a 5003/02.12.2014-es  törvényrendelet 
alapján lett jóváhagyva.
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E tankönyv íróinak levele

Kedves gyerekek,

Örülünk, hogy találkozhatunk  ez új és fontos tanév elején! A Vizuális 
művészetek és gyakorlati ismeretek tanóráin nagyon sok érdekes 
dolgot fogtok felfedezni. Elsősorban a kreativitásotokat és a 
képzeleteteket fogjátok használni és megtanuljátok, hogyan fejezzétek 
ki magatokat a képzőművészeti nyelv elemeinek segítségével.

A művészet fejleszti a képzelőerőt, a kreatív gondolkodást, 
lehetőséget biztosít a körülöttünk lévő világ megismerésére és az 
esztétikai érzék fejlesztésére. 

Hívunk, hogy aknázzuk ki együtt a művészeti erőforrásaitokat, hogy 
elmondjátok és kifejezzétek érzéseiteket a képzeletetek segítségével!

A tankönyvszerzők
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A Vizuális művészetek és gyakorlati ismeretek tanóráin több munkaeszközre és anyagra 
lesz szükséged. Második osztályban már használtál közülük jópárat. Nézd meg a képeket és 
idézd fel mire használtad ezeket az anyagokat. Mesélj el az osztálytársaidnak egy érdekes 
tevékenységet, amelyiken két eszközzel is dolgoztál az alábbiak közül. Mire szolgáltak ezek? 

Anyagok és eszközök

Sorold fel, milyen 

anyagokat használsz a:

Å Festéshez 

Å Rajzoláshoz  

Å Modellezéshez
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A II. osztályban elsajátított
ismeretek felelevenítése

Ü Tudom...

Å hogyan viselkedjek civilizáltan, hogyan fejezzem ki az érzéseimet, hogyan működjek együtt a 
körülöttem élőkkel, és még pár érdekes dolgot a természetről;
Å hogy, a művészetben kifejezhetem magam a képzőművészeti nyelv elemeit használva (pont, vonal, 

forma, színfolt) ezeket különféle alapanyagokon alkalmazva (papír, karton, textil);
Å hogyan dolgozzak különböző munkaeszközökkel (olló, tű és cérna, ceruza, ragasztó);
Å hogyan hozzak létre háromdimenziós tárgyakat különböző anyagokból (agyag, gyurma, karton)
Å hogyan kommunikáljak képekkel, és hogyan értsem meg az általuk közvetített üzenetet; 
Å hogyan fejlesszem kreatív oldalamat.

Ü Felidézem és tanulmányozom...

Készítsd el két bagoly tollazatát, 
felhasználva az összes vonaltípust amit 
ismersz.  Helyezd a ceruza hegyét a 
papírra és húzd a vonalakat!

Megtanultad hogyan rakj különböző 
nagyságú pontokat egy felületre 
különféle eszközökkel: ecsettel, ujjal, 
festékbe mártott ceruzavéggel. Melyik 
kulcsfontosságú képzőművészeti elemet 
használták a képen? 

Összevegyítettünk  különböző 
anyagokat és érdekes formákat 
kaptunk miközben szobrászkodtunk 
(agyag, gyurma), téptük/vágtuk  a 
papírt és varrtuk a ruhaanyagokat.

Felidézem...

A képzőművészetben a vonal az a 
nyom, melyet egy felületen egy 
mozgásban lévő pont hagyott.  A 
vonalak segítségével húzzuk meg a 
formák kontúrját és mutatjuk meg 
árnyékos és megvilágított részüket. 

A művészi pont az a nyom, melyet a 
lapon hagy egy eszköz (ecset, ceruza, 
filctoll). A művészek különböző 
technikákkal raknak fel pontokat 
alapanyagokra (lap, vászon, karton), 
így érdekes hatást érnek el. 

A makett egy műalkotás vagy egy 
építmény/épület kicsinyített mása. 
Azért hasznos, mert modellként 
használják, míg elkészül a végső mű.
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Ü Használom, amit tanultam!

Mutasd meg a világod egy részét! Egy lapra rajzold le az alábbi képet. Különböző technikákat használva
(kollázs, gyurmaragasztás, tempera, színes ceruza stb.) egészítsd ki a rajzot azokkal a személyekkel/
tárgyakkal/épületekkel melyeket iskolába jövet megfigyeltél.
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I.FEJEZET

AZ ŐSZ KINCSEI

Ü 1. A KÉPZŐMŰVÉSZETI NYELV ESZKÖZE: A PONT
Kompetenciák: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.3

Ü 2. A KÉPZŐMŰVÉSZETI NYELV ESZKÖZE: A VONAL
Kompetenciák: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.3

Ü 3. A KÉPZŐMŰVÉSZETI NYELV ESZKÖZE: A FORMA
Kompetenciák: 1.1; 2.2; 2.4

Ü 4. ISMÉTLÉS ÉS FELMÉRÉS
Ü 5. KIÁLLÍTÁS

„Művészetek” című portfóliód, melyet ebben a tanévben készítesz, munkád tükre lesz, ami 
magába foglalja a tanult és alkalmazott témákat, az elsajátított készségeket és kompetenciákat.

Ez a jelkép tájékoztat a tevékenységekről és segít abban, hogy kapcsolatot teremts más 
tantárgyakkal: polgári nevelés, román nyelvű kommunikáció, matematika, földrajz, történelem. Portfólió

CsatlakozomHas
zná

lom

Tudom
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Experimenteazã!

Portfólió

1. LECKE 
A KÉPZŐMŰVÉSZETI NYELV 
ESZKÖZE: A PONT 

Ü Fedezd fel és elemezd!

Figyeld meg a fenti képeket majd válaszolj a kérdésekre!
Å Milyen  évszakot örökített meg a fotós a fényképeken?
Å  Milyen érzés ébred benned, mikor a második képet nézed? 

Miért? Indokold meg!
Å  Azonosítsd a ponthoz hasonló természetes formákat a fenti 

képeken. Nevezd meg őket! Például: szőlőszemek.
Å Mely színek uralják a fenti képeket? 

Ü Megtudhatod…

Å azokat az érdekességeket, hogy 
hogyan alakul át egy egyszerű pont: 
esőcseppé, repülő madarakká, sokszínű 
virágokká vagy épp hívogató szőlőfürtté.
Å  hogyan festheted és rajzolhatod 
meg a természet elemeit (tárgyait) pon
tokkal, különféle eszközöket használva, 
úgy mint: ceruzahegy, különböző méretű 
ecsetek végei, és a saját ujjad. 

Ü Tudtad-e, hogy?

Å A vándormadarak elhagyják orszá
gunkat ősszel és visszatérnek hozzánk 
tavasszal, mikor szelídebb idő van oda
kint. Vándorlásuk során ők csapatokba 
gyűlnek és az égen csak kis pontoknak 
látszanak, mivel távol vannak, az ég 
messzeségében. A természetben gyakran 
rátalálunk a pontra, mint kulcsfontosságú 
alkotórészre: például esőcseppek, 
szőlőszemek, őszi levélszőnyeg. 

Készíts fényképeket, melyek meg
ragadják az ősz hangulatát. Például: 
egy esős őszi nap, tájkép a levelek 
hullásáról stb. Mutasd be az osztálytár
saidnak a fényképeket, magyarázd 
meg mit és miért örökítettél meg! 

Figyeld meg az általad készített ké
peket, s hagyd, hogy inspiráljanak, 
majd alkoss egy képet pontokat 
használva, töltsd ki a felületet festékbe 
mártott ujjlenyomatokkal.

CsatlakozomHaszn
álom

Tudom

PortfólióPortfólió
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Ü Jegyezd meg!

A képzőművészetben a pont olyan felület, 
aminek kisebb mérete van mint a körülötte 
lévő dolgoknak. A művészi pont egy nyom, 
melyet egy eszköz (ecset, ceruza, filctoll stb.) 
hagy a lapon.

A művészek különféle technikákat használva 
viszik fel a pontokat az alapra (rajzlap, vászon, 
karton) így különböző hatásokat érhetnek el. 
Néha a pontok egymásra rakódnak, ekkor 
egybefolynak, egybeolvadnak és távolról 
nézve színfoltnak látszanak.

A POINTILLIZMUS egy művészeti irányzat. 
A festők úgy töltik ki a rendelkezésükre álló 
alapteret, hogy pontot pont mellé helyeznek, 
így szövet hatású lesz a kép. 

Nézz körül! A pontok különböző nagyságúak 
lehetnek: van parányi – a távolságot érzékelteti,  
és nagy – a közelség érzetét kelti. 

1. Spontán pontokat alkothatsz ecset
segítségével úgy, hogy belemártod a festékbe 
és lespricceled a lapot vagy bizonyos sorrendbe 
csoportosítod a pontokat. Szükséged lesz: fehér 
rajzlapra, különböző nagyságú és vastagságú
ecsetre, temperára.
2. Készíts egy művet, melynek címe
„Az esős ősz”. Nézd meg a kisfilmet
és hagyd, hogy inspiráljon, ösztönözzön!
Használj különböző nagyságú pontokat!
Szükséged lesz: temperára, ecsetre, fehér
rajzlapra.

Ü Szómagyarázat

vándorol = egy bizonyos irányba utazik, migrál, 
költözik;
felület = behatárolt terület;
Pointillizmus = a pontfestési technika, amiben 
színfoltokká olvadnak az egymáshoz közel álló 

pontok

Kísérletezz!

Kösd össze a számokat! Mit rejt a kép?

Paul Signac - Szajna
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Ü Descoperã și analizeazã...

Privește imaginea  de mai sus și răspunde întrebărilor:
Å Care este elementul de limbaj plastic folosit?
Å Ce tipuri de linii compun imaginea? Denumește-le!
Å Cu ce formă din natură seamănă desenul?
Å Enumeră câteva flori care înfrumusețează toamna.
Å  Folosește creionul grafit și completează desenul cu toate tipu-

rile de linii pe care le cunoști!

Ü Vei afla…

Å lucruri interesante despre cum poți 
folosi diferitele tipuri de linii, pe care 
leai studiat și la disciplina matematică 
(ne amintim: linia frântă, orizontală, ver
ticală, oblică, curbă); artiștii le folosesc 
pentru a schița diverse idei interesante 
pe suprafața unei foi de hârtie cu in
strumente/materiale potrivite desenu
lui. Îți amintești care sunt acestea?
Privește imaginea alăturată și încercu
iește instrumentele pe care le folosești 
pentru a desena obiecte.
Å cum să ne folosim de linie pentru a 
crea impresia de umbră și lumină obi
ectelor desenate.

Ü Știați cã?

Å Numele lunii septembrie (latină: 
September) vine de la cuvântul lati
nesc septem, șapte, pentru că luna 
septembrie era a șaptea lună în calen
darul roman? În ce anotimp ne aflăm?

Desenează pe o foaie de hârtie ima
ginea de mai jos și realizează calendarul 
lunii septembrie. În fiecare casetă, de
senează cu instrumente diferite (creion 
grafit, pixuri cu gel, carioca, creioane 
colorate) flori specifice anotimpului 
toamna. Poți repeta desenarea florilor și 
să le așezi în casete la distanțe egale.

Experimenteazã!

2. LECKE 
A KÉPZŐMŰVÉSZETI NYELV 
ESZKÖZE: A VONAL

Ü Megtudhatod…

Å hogyan használd azokat a vonaltí
puso kat, amelyekről már tanultál 
matematika órán: (idézd fel: vízszintes, 
függőleges, ferde, görbe és tört vonal ); 
a művészek ezeket arra használják, hogy 
a rajznak megfelelő eszközökkel vázolják 
fel a lapra az érdekes ötleteket. 
Emlékszele még ezekre az eszközökre? 
Figyeld meg a képet és keretezd be 
azokat az eszközöket, amelyeket tárgyak 
rajzolásához használsz. 
Å  hogyan használjuk a vonalakat a 
fényárnyék hatás érzékeltetésére.

Ü Tudtad-e, hogy?

Å  Szeptember hónapjának neve 
(latinul: September) a latin septem 
szóból származik, aminek a jelentése hét, 
ugyanis a római naptárban a hetedik 
volt. Melyik évszakban van ez a hónap?  

Készítsd el szeptember hónapjának 
naptárát: egy lapra másold át az alábbi 
képet! Minden négyzetbe rajzolj őszre 
jellemző virágokat különböző eszkö
zökkel (grafitceruza, golyóstoll, filctoll, 
színesceruza)

Megismételheted a virágokat,  a 
négyzetekben helyezd őket egyenlő 
távolságra egymástól.

PortfólióPortfólió

Ü Fedezd fel és elemezd!

Figyeld meg a fenti képet majd válaszolj a kérdésekre:
Å A képzőművészeti nyelv melyik eszközét használták a rajzon? 
Å Milyen vonaltípusokból áll össze a rajz? Nevezd meg őket!
Å Milyen természeti formához hasonlít a rajz?
Å Sorolj fel néhány virágot, melyek megszépítik az őszt!
Å  Grafitceruzával egészítsd ki a rajzot, felhasználva az összes 

vonaltípust amit ismersz!

CsatlakozomHaszn
álom

Tudom
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Ü Descoperã și analizeazã...

Privește imaginea  de mai sus și răspunde întrebărilor:
Å Care este elementul de limbaj plastic folosit?
Å Ce tipuri de linii compun imaginea? Denumește-le!
Å Cu ce formă din natură seamănă desenul?
Å Enumeră câteva flori care înfrumusețează toamna.
Å  Folosește creionul grafit și completează desenul cu toate tipu-

rile de linii pe care le cunoști!

Ü Vei afla…

Å lucruri interesante despre cum poți 
folosi diferitele tipuri de linii, pe care 
leai studiat și la disciplina matematică 
(ne amintim: linia frântă, orizontală, ver
ticală, oblică, curbă); artiștii le folosesc 
pentru a schița diverse idei interesante 
pe suprafața unei foi de hârtie cu in
strumente/materiale potrivite desenu
lui. Îți amintești care sunt acestea?
Privește imaginea alăturată și încercu
iește instrumentele pe care le folosești 
pentru a desena obiecte.
Å cum să ne folosim de linie pentru a 
crea impresia de umbră și lumină obi
ectelor desenate.

Ü Știați cã?

Å Numele lunii septembrie (latină: 
September) vine de la cuvântul lati
nesc septem, șapte, pentru că luna 
septembrie era a șaptea lună în calen
darul roman? În ce anotimp ne aflăm?

Desenează pe o foaie de hârtie ima
ginea de mai jos și realizează calendarul 
lunii septembrie. În fiecare casetă, de
senează cu instrumente diferite (creion 
grafit, pixuri cu gel, carioca, creioane 
colorate) flori specifice anotimpului 
toamna. Poți repeta desenarea florilor și 
să le așezi în casete la distanțe egale.

Experimenteazã!
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Grafitceruzás rajz, melyet egy tanuló készített

Grafitceruzával készült rajz

fény 

árnyék
Ü Jegyezd meg!

Ü Szómagyarázat

vázlat = gyors rajz, nem tartalmaz részleteket, 
egy modell alapján készül, mely rögzíti a 
szerző elsődleges megfigyeléseit;
kontúr = az a zárt vonal ami körbevesz 
egy felületet. 
 

A képzőművészetben a vonal az a nyom, 
melyet egy mozgásban lévő pont hagy egy 
felületen.

Nézd meg a kisfilmet, hogy jobban 
megértsd!

A művészek különböző vastagságú 
(modulált vonalakat ) használnak, azért, 
hogy kihagsúlyozzák a tárgyak árnyékos és 
megvilágított részét. A vastag vonalak árnyék 
hatását keltik, a vékonyak pedig világosságra 
utalnak. Figyeld meg a mellékelt rajzot!

1. Grafitceruzát vagy filctollat használva 
készíts egy rajzot, amelynél csak folytonos 
vonallal dolgozz, ne emeled fel a lapról a 
munkaeszközöd hegyét!
Mit alkottál? Nézd, itt egy példa:

2. Készíts egy művet, melynek címe: „Őszi 
virágok”.

Használj vonalakat a formák kontúrjához, 
próbáld megvalósítani a fény és az árnyék 
közötti különbséget! Nyomd rá jobban a 
ceruzádat az árnyékos résznél, lazítsd el a 
kezed a világosnál.

Kísérletezz!
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Experimenteazã!

Kétdimenziós formák, amelyeket  a 
tangram technikával  alkottak

Csendélet, vízfestés technika

Háromdimenziós  formák, melyeket  gyurmából 
és újrahasznosított anyagokból  készítettek  

Ü Fedezd fel és elemezd!

Figyeld meg és válaszolj!

Å  Milyen mértani formák alkotják a képet? Nevezd meg őket! 
Például: kör.
Å Milyen vonaltípusokat ismersz fel a képen? Nevezd meg őket!
Å Melyek az ősz jellegzetes gyümölcsei?

3. LECKE
A KÉPZŐMŰVÉSZETI NYELV 
ESZKÖZE: A FORMA

ÜMegtudhatod…

Å mit jelent a forma és a vele kapcso
latos érdekességeket;
Å hogyan használd a vonalakat, hogy 
a formák szerkezetét elkészítsd
Å  mi a különbség a síkforma és a 
háromdimenziós forma között;
Å mi a csendélet.

Ü Tudtad-e, hogy?

Å A művészeket a természet ösztönözte 
alkotásra, hogy papírra, kartonra vagy 
vászonra vessék az érdekes formákat?
Å Ezek a formák lehetnek kétdimenziósak 
melyeknek van magasságuk és 
szélességük vagy háromdimenziósak 
melyek rendelkeznek magassággal, 
szélességgel és mélységgel. Figyeld meg!
Melyek azok az eszközök, amelyek 
segítségével háromdimenziós formákat 
alkothatunk? Idézd emlékezetedbe!

Gyűjts különböző nagyságú és színű 
faleveleket. Vágj belőlük egyszerű 
formákat (háromszög, négyzet) úgy, 
ahogy a fenti példában láthatod. Állítsd 
össze őket egy papírlapon, légy kreatív! 
Szükséged lesz ragasztóra, hogy rögzítsd 
a formákat. Mit alkottál?

PortfólióPortfólió

CsatlakozomHaszn
álom

Tudom
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Experimenteazã!

Kétdimenziós formák, amelyeket  a 
tangram technikával  alkottak

Csendélet, vízfestés technika

Háromdimenziós  formák, melyeket  gyurmából 
ésújrahasznosított anyagokból  készítettek  

Ü Fedezd fel és elemezd! 

Figyeld meg és válaszolj!

Å  Milyen mértani formák alkotják a képet? Nevezd meg őket! 
Például: kör.
Å Milyen vonaltípusokat ismersz fel a képen? Nevezd meg őket!
Å Melyek az ősz jellegzetes gyümölcsei?

17

Ü Jegyezd meg!

Paul Cézanne, Őszibarack és 
körte – csendélet

A képzőművészetekben a forma a tárgyak 
aspektusát (külsejét), kinézetét, sziluettjét, 
kontúrját jelenti.

A művészek különböző vastagságú 
vonalakat (modulált vonalakat) használnak, 
hogy megmutassák a tárgyak árnyékos és 
megvilágított részét, a zárt görbe vonal 
segítségével pedig elhatárolják a formákat, 
elkészítik azok kontúrját.

A forma mutatja meg azt, hogy hogyan 
állnak össze egy tárgy alkotóelemei. 
Megalkothatjuk vonalak, színek, pontok 
segítségével, használhatjuk a képzőművészeti 
nyelv eszközeit. 

A tehetséges művészek gyakran a 
természetből inspirálódnak és ezeket a 
mozdulatlan formákat helyezik egy alapra. 
A művet csendéletnek nevezik.

1. Készíts egy összeállítást, melynek címe 
„Őszi gyümölcsök”. Vonalakat használj a 
formák kontúrjához, és próbáld meg kiemelni 
a fényárnyék hatást. Nyomd rá jobban a 
ceruzád az árnyékos részen és lazítsd el a 
kezed a világos részeknél. Figyeld meg a 
mellékelt képet, mutasd meg az árnyékos és 
a napfényes oldalát.

2. Gyurmából készíts őszi gyümölcsöket! 
Milyen formákat alkottál?

Ü Szómagyarázat

Struktúra = egy tárgy/ egy test alkotásának 
módja;
síkforma = kétdimenziós forma, melynek 
magassága és szélessége van;
háromdimenzionális = olyan forma, melynek 
három dimenziója van: magassága, szélessége 
és mélysége;
mozdulatlan = tétlen, statikus.

Kísérletezz!
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Ismétlés és felmérés
Ebben a fejezetben megismerkedhettünk a képzőművészeti nyelvezettel és kapcsolatokat tártunk fel a 

képzőművészet és más területek között. Különböző technikákkal dolgoztunk: vonalrajzot és ceruzarajzot 
készítettünk, ujjbeggyel festettünk, tangram formákat illesztettünk össze, gyúrmáztunk.

Beszéld meg a társaiddal: Mi újat tanultál? Mit készítettél? Hogyan érezted magad az  „Az ősz kincsei” 
című fejezet tanulmányozása közben? Mutasd be portfóliódat az osztálytársaidnak!

Ü Oldd meg az alábbi feladatokat, majd az adott pontszám alapján értékeld

a munkádat! Válaszaidat egy A4-es papírlapra írd le!

1. Hány vonaltípust ismersz? Sorold fel őket!

2. Jelöld I-vel az igaz, H-val a hamis állításokat!
a)  A pointillizmus egy jellegzetes festészeti technika, melyben a fő képzőművészeti eszköz a pont.
b) A különböző keménységű grafitceruzák (H, HB, B), a rajzszén és a vastagabb szövetű papírlap
megkönnyítik a fény-árnyék hatás elérését.
c) A háromdimenziós formáknak csak két formájuk van: magasságuk és szélességük.
d) A kétdimenziós formák három dimenziót ábrázolnak.
e) Görbe vonalat használva tudunk kontúrt rajzolni.
5 helyes válasz Nagyon jó; 4 helyes válasz  Jó; 2-3 helyes válasz Elégséges; 1-0 helyes válasz Elégtelen.

3. Készíts egy művet általad választott témával, melyben használod a képzőművészeti nyelv azon
eszközeit, amelyeket ebben a fejezetben tanulmányoztunk: a pontot, vonalat, formát.  Szükséged
lesz rajzlapra, temperára, különböző méretű ecsetekre, grafitceruzára (B vagy HB típusúra)

Kreativitásért, az eszközök helyes használatáért, eredetiségért – Nagyon jó a jutalmad.
Az eszközök helyes használatáért és  eredetiségért – Jót érdemelsz.
Az eszközök helyes használatáért – Elégséges a minősítésed.
Egyetlen tennivalót sem végeztél el – Elégtelent kapsz a munkádra.
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Kiállítás
Hogyan jutnak el a művészi alkotások egy kiállításra? 

Minden alkotásnál figyelembe veszik a következő kritériumokat:  

Å legyen üzenete;

Å helyes legyen a technikai kivitelezés;

Å az adott témához kapcsolódjon.

Miután kiválasztották a képeket egy kartonkeretbe rakják őket, amit paszpartunak neveznek, majd 
felcímkézik, felírják rá az alkotó nevét, a mű címét és azt, hogy a festő milyen technikát alkalmazott.

A műveket szimézisben elemzik, a padlótól egyforma távolságra helyezik el őket. 

Ü Szómagyarázat
Szimézis = keretes felületrész amire a festményeket helyezik egy galériában; a kiállítóterem vagy galéria része

Paszpartu

Szimézis
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CSOPORTOS TÁRLAT

1. Figyeld meg az alkotásaidat amiket e fejezet tanulmányozása közben készítettél és válaszolj a 
következő kérdésekre!

a) A meghatározott téma alapján dolgoztál-e?

b)Használtad-e a a képzőművészeti nyelv ajánlott eszközeit?

c) Vannak-e üres (befejezetlen) vagy túlzsúfolt terek a munkádon?

d) Kiszínezted-e műved egész felületét vagy még vannak színtelen részek (látszik-e még a lap fehérje)?

Ü Miután elemezted saját munkádat, válassz ki a mappádból két különböző technikával készült alkotást!

Ü Mutasd be osztálytársaidnak a kiválasztott műveket és indokold meg  előttük választásodat!

Ü  Tedd kartonkeretbe/paszpartuba alkotásaidat!

Útmutató: válassz ki egy kartonlapot, vágj belőle egy 5-6 cm vastag szélt, majd ragaszd rá a műved peremére.
Ü Osztálytársaiddal együtt aggassátok ki alkotásaitokat egy falitáblára! Kezdődhet a  kiállítás!
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„Művészetek” című portfóliód, melyet ebben a tanévben készítesz, munkád tükre lesz, ami 
magába foglalja a tanult és alkalmazott témákat, az elsajátított készségeket és kompetenciákat.

Ez a jelkép tájékoztat a tevékenységekről és segít abban, hogy kapcsolatot teremts más 
tantárgyakkal: polgári nevelés, román nyelvű kommunikáció, matematika, földrajz, történelem. 

Ü 1. A KÉPZŐMŰVÉSZETI NYELV ESZKÖZE: A SZÍN
Kompetenciák: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.3

Ü 2. ALAPSZÍNEK ÉS KEVERT SZÍNEK
Kompetenciák: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3

Ü 3. MELEG SZÍNEK ÉS HIDEG SZÍNEK
Kompetenciák: 1.1; 2.2; 2.4; 2.5

Ü 4. SZÍNÁRNYALATOK ÉS TÓNUSOK
Kompetenciák: 1.1; 2.2; 2.4; 2.5

Ü 5. A SZÍNFOLT ÉS A FORMA
Kompetenciák: 1.1; 1.8; 2.2; 2.4; 2.5

Ü 6.  SZÜRKE SZÍN ELŐÁLLÍTÁSA FEKETE ÉS FEHÉR
KÜLÖNBÖZŐ ARÁNYÚ KEVERÉSÉVEL

Kompetenciák: 1.1; 1.2;1.3; 2.1; 2.3
Ü 7. ISMÉTLÉS ÉS FELMÉRÉS
Ü 8. KIÁLLÍTÁS

Portfólió

II. FEJEZET

A könyvek varázsa

CsatlakozomHas
zná

lom

Tudom
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Experimenteazã!

Isaac Newton, a fény bomlása

Isaac Newton, színkör/kromatikus kör

Ü Fedezd fel és elemezd!  

Figyeld meg és válaszolj!

Å Hány színből áll a kör? Nevezd meg őket!
Å Milyen mértani formákat figyeltél meg a képen? Nevezd meg őket! 
Å Melyik szín hasonlítható a Nap színéhez?
Å Milyen színnel rajzolnád le  a  tüzet, a veszélyt, az energiát? 
Å Milyen természetes tárgyhoz hasonlít a többi szín?  

1. LECKE 
A KÉPZŐMŰVÉSZETI NYELV 
ESZKÖZE: A SZĺN

Ü Megtudhatod…

Å mit jelent a forma és a vele kapcso
latos érdekességeket;
Å hogyan használd a vonalakat, hogy 
a formák szerkezetét elkészítsd;
Å  mi a különbség a síkforma és a 
háromdimenziós forma között;
Å mi a csendélet.

Ü Tudtad-e, hogy?

Å A művészeket a természet ösztönözte 
alkotásra, hogy papírra, kartonra vagy 
vászonra vessék az érdekes formákat?
Å Ezek a formák lehetnek kétdimenziósak 
melyeknek van magasságuk és 
szélességük vagy háromdimenziósak 
melyek rendelkeznek magassággal, 
szélességgel és mélységgel. Figyeld meg!
Melyek azok az eszközök, amelyek 
segítségével háromdimenziós formákat 
alkothatunk? Idézd emlékezetedbe!

Gyűjts különböző nagyságú és színű 
faleveleket. Vágj belőlük egyszerű 
formákat (háromszög, négyzet) úgy, 
ahogy a fenti példában láthatod. Állítsd 
össze őket egy papírlapon, légy kreatív! 
Szükséged lesz ragasztóra, hogy 
rögzítsd a formákat. Mit alkottál?

PortfólióPortfólió

CsatlakozomHaszn
álom

Tudom
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Experimenteazã!

Isaac Newton, a fény bomlása

Isaac Newton, színkör/kromatikus kör

Ü Fedezd fel és elemezd!  

Figyeld meg és válaszolj!

Å Hány színből áll a kör? Nevezd meg őket!
Å Milyen mértani formákat figyeltél meg a képen? Nevezd meg őket!
Å Melyik szín hasonlítható a Nap színéhez?
ÅMilyen színnel rajzolnád le a tüzet, a veszélyt, az energiát? 
Å Milyen természetes tárgyhoz hasonlít a többi szín?  
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Ü Jegyezd meg!

Johannes Itten, Színkör

Ü Szómagyarázat

A szín a fénnyel megvilágított testek
tulajdonsága. Ha nem lenne fény, színek 
sem léteznének. A képzőművészetben (pl. a 
festészet) pigment színeket használnak. 

A pigment színeket kémiai úton állítják 
elő különféle ásványokból és vegyületekből. 
A pigmentek olyan anyagok, amiket a 
festéshez használunk (temperához, 
vízfestékhez, fedőfestékekhez, akrilfestékhez, 
olajfestékhez).

A művészek állandóan tanulmányozták a 
színeket. Johannes Itten is foglalkozott ezzel 
a témával, ő készített egy összetett ábrát, 
címe színkör vagy kromatikus kör, melyben a 
színárnyalatok képződését figyelhetjük meg.

1. Alkoss egy mesét „Izgága színek” címmel!
Sződd bele  a színek párbeszédét is. Mondd
el a mesét, majd az elhangzottakat formák,
vonalak és színek segítségével vidd át (rajzold 
le) egy fehér papírlap felületére. Dolgozz
temperával és töltsd ki teljesen a papírlap
felületét! Legyél kreatív!

2. Grafitceruza segítségével készíts vázlatot
legújabb olvasmányod kedvenc szereplőjéről!
Idézd emlékezetedbe! A vázlat készítésének
elején egyszerű formákkal dolgozunk és nem 
nyomjuk rá a ceruzát. A festéshez temperát
használj, színezd ki a szereplőt és a hátteret
is! Vékonyabb ecsettel a részleteket is
hozzáadhatod. Mutasd be osztálytársaidnak
az alkotásodat!

Kísérletezz!

pigment = ásványi anyagokból készült színezőanyag, melyet 
festékek színezésére használnak összevegyítve egyfajta olajjal, 
mely elősegíti a száradást;

vegyület = folyékony, ragacsos anyag mely a színezéket 
tartalmazza, rögzíti a pigmenteket

fedőfesték = olyan festék amit pigmentek, akácgumi és víz 
keverékéből készítenek és a festészetben használnak.
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Experimenteazã!

Vincent Van Gogh, Emlékezés az 
etteni kertre (Arles hölgyek)

Ü Fedezd fel és elemezd!

Figyeld meg és válaszolj!
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Ü Jegyezd meg! 

Alapszínek 

Kevert színek összetétele

Ü Szómagyarázat

kever = vegyít, elegyít, kavar;
arány = itt mennyiség, mérték.

2. LECKE
ALAPSZĺNEK ÉS KEVERT SZĺNEK

ÜMegtudhatod…

Å a  sz ínekkel  kapcsolatos  
érdekességeket;
Å hogyan keverd a színeket, hogy 
különböző árnyalatokat állíts elő.

Ü Tudtad-e, hogy?

A művészek színkeverékeket
használnak azért, hogy a megfelelő 
hatást, érzést, érzelmeket tudják átadni. 

A piros, erős szín, az energiát, a 
szerelmet és a konfliktust jelképezi. 

A sárga a fény szimbóluma, a pozitív 
energia jelképe. A kék nyugtató szín, 
lecsendesít és elősegíti a koncentrációt. 

Adatgyűjtő portfólió
A következő anyagokra lesz szükséged: 

borítékszerű kartonmappa, ragasztó, 
víz alapú festékek, ecsetek, olló, zsinór, 
nyomtatott festmények neves festők 
híres műveiről, internet és könyvtár 
hozzáférési lehetőség.
Å  A mappa borítóját ízlésed szerint 
díszítsd az alapszínekkel! Száradás 
után ragaszthatsz rá különböző kivágott 
képeket, formákat.
Å Egész tanévben gyűjthetsz adatokat 
a tankönyvben szereplő festményekről.
Å  Második félév végén mutasd be 
osztálytársaidnak az adatgyűjtő 
portfóliódat!

PortfólióPortfólió
CsatlakozomHaszn

álom

Tudom

Å Milyen színeket használ a festő? Nevezd meg őket!
Å Milyen érzéseket árasztanak ezek a színek?
Å Felfedezted a violaszínt? Hol használta ezt a festő?
Å Hol használta a zöld színt? Mit festett zölddel? 
Å Nevezd meg a narancssárgára festett alkotóelemeket!
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Ü Jegyezd meg! 

 

Alapszínek 

Kevert színek összetétele

Ü Szómagyarázat

kever = vegyít, elegyít, kavar;
arány = itt mennyiség, mérték.

A piros, sárga és kék színeket nem lehet 
megalkotni más színek keverékéből. Ezért 
alapszíneknek (primer színeknek) nevezzük 
őket. Ezek csillognak a legjobban. Bizonyos 
arányban összekeverve őket megkaphatjuk 
a többi színt. Figyeld meg a mellékelt ábrát!

A kevert színeket (szekunder színeket) az 
alapszínek keverékéből nyerjük, egyenlő 
arányban összevegyítve kettőt –kettőt 
közülük.

Piros + Sárga = Narancssárga
Sárga + Kék = Zöld
Kék + Piros = Viola

1.  Grafitceruzával rajzold le neved 
kezdőbetűjét vagyis iniciáléját! Dolgozhatsz 
matematika füzet lapján, használd ki a 
vonalakat a betű irányának rajzolásakor és a 
lapon való elhelyezéskor, mivel  megkönnyítik 
munkádat. A betű díszítésénél használd a 
tanult mértani formákat kedved szerint 
dekorálj velük! Temperával fesd ki az iniciálé 
belső részét, vékony ecsettel dolgozz és csak 
primer színeket alkalmazz! Légy kreatív!

2. Vonalzóval rajzolj fel egy lapra egy 5 cm 
széles és 20 cm hosszú téglalapot. Ollóval 
vágd ki a körvonala mentén. ĺzlésed szerint 
dekoráld! Működtesd a képzelőerőd! Egy 
palettára keverd ki a szekunder színeket! 
Ezeket vedd igénybe a festéshez! A díszes 
téglalapot használhatod könyvjelzőként.  

Kísérletezz!
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Experimenteazã!

Claude Monet, Szénakazal, nyár vége

Ü Fedezd fel és elemezd!  

Figyeld meg és válaszolj!

3. LECKE 
MELEG SZĺNEK ÉS HIDEG SZĺNEK 

Ü Megtudhatod…

Å azokat az érdekességeket, melyek 
a színek térbeli hatásával kapcsolatosak;
Å  hogyan keverd a színeket, hogy 
különböző színárnyalatokat kapj.

Ü Tudtad-e, hogy?

A művészek különféle színkeve
rékeket használnak, hogy a megfelelő 
hatást, érzést, élményt, érzelmet át 
tudják adni. Színek segítségével kife
jezhetik a közelség vagy a távolság 
érzetét. Figyeld meg a mellékelt képet! 

Alkosd meg „A Hold és a Nap” című 
mesekönyv borítóját! Használj hideg 
és meleg színeket is ( nézd meg a 
következő oldal ábráját is). Szükséged 
lesz temperára és ecsetre. Száradás 
után filctollal írd rá a mese címét a 
művedre!

Legyél kreatív! A borító hátlapjára írj le 
egy lehetséges párbeszédet, mely a 
Hold és Nap között elhangozhatna.

PortfólióPortfólió

CsatlakozomHaszn
álom

Tudom

Å Milyen színeket használ a művész? Nevezd meg őket!
Å Milyen érzéseket sugároznak ezek a színek?
Å  Figyeld meg! Milyen színeket használt a művész a napfényes 

és az árnyékos részeken? Hát a közeli és a távoli részeken? 

MELEG 
SZÍNEK

HIDEG 
SZÍNEK
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Experimenteazã!

Claude Monet, Szénakazal, nyár vége

Ü Fedezd fel és elemezd!  

Figyeld meg és válaszolj!
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Ü Jegyezd meg!

Ü Szómagyarázat

MELEG

Sárga-Zöld Sárga
Az előző leckékben tanultunk a színkörről 

vagy kromatikus körről, melyet Johannes 
Itten készített el. Emlékezz vissza, ez tizenkét 
árnyalatból és színből áll. Figyeld meg a 
mellékelt kör számlapját! A kör területének 
egyik felét a meleg színek, másik felét a 
hideg színek foglalják el. 

A sárga, narancssárga, piros és ezek 
szomszédos árnyalatai meleg színek. 

A művészek ezeket használják, hogy 
napfényes részeket és a közelséget 
ábrázolják egy festményen.

A zöld, kék, viola és ezek szomszédos 
árnyalatai hideg színek. A művészek ezeket 
alkalmazzák az árnyékos részek és a távolság 
ábrázolására.

1. KREATĺV FELADAT

Papírfoszlányokat, tépett papírdarabokat, fess 
be sorra meleg majd hideg színekkel. 
Pecsételj velük egy papírlapra. Száradás után 
filctollal rajzold meg a részleteket. Áta
lakulhate egy színfolt egy meseszereplővé? 
Nevezd el a megjelenített személyt és a lapod 
hátoldalára sorold fel a szereplő külső 
tulajdonságait!

2. Meleg és hideg színekkel fesd ki a 
mellékelt puzzlet. Szükséged lesz temperára 
és ecsetre. Kinyomtathatod a modellt vagy 
rajzolhatsz te hasonlót.

Kísérletezz!

számlap = kör alakú felület;
részlet = alkotórésze az egésznek, kis darab, jelentéktelen összetevő;
tulajdonság = jellegzetesség, jellemvonás, sajátosság.

HIDEG

Zöld

Kék-Zöld

Kék

Kék-Viola

Viola Piros-Viola

Piros

Piros- 
Narancssárga

Narancssárga

Sárga-Narancssárga
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Ü Kocka-módszer

Készítsd elő a szükséges anyagokat: ollót, ceruzát/tollat, ragasztót, mintapéldányt!

a) Rajzold le a kocka oldallapjait, úgy, ahogyan azt a b) pont A-ábráján látod! Egészítsd ki a négyzeteket a
következő utasításokkal:

1. ĺrd le,  hogyan lehet előállítani a kevert színeket!
2. Hasonlítsd össze  Claude Monet: „Szénakazal, nyár vége” és Vincent Van Gogh: „Emlékezés az etteni

kertre (Arles hölgyek)” című festményeit!
Útmutató: Sorold fel a képeken látható színeket! Milyen hatást értek el ezekkel a festők?

3.  Társíts Johannes Itten színköréből három színt természetes elemekkel!
Útmutató: Például:  zöld – növények levele.

4. Elemezd egyik művedet, melyet ebben a félévben készítettél.
Útmutató: Kezd a felhasznált anyagok felsorolásával, mondd el, hogyan használtad őket, milyen 
érzéseid és élményeid voltak? Mi az alkotásod története? 

5. Használd az alapszíneket, magyarázd meg, miért nevezik így őket!
6. Indokold meg,  miért nem lehet a zöld és a viola a leghidegebb szín?

b) A kontúr mentén ollóval vágd ki a megrajzolt formát! A kocka külső oldallapjain szerepelnek az a) pontban 
felsorolt utasítások. 

c) Ragaszd össze a kocka alkotórészeit!
Mutasd be osztálytársaidnak kockádnak azt az oldalát, amelyik neked a legjobban tetszik!

Construim
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Vincent Van Gogh, Váza tizenöt napraforgóval

Ü Fedezd fel és elemezd!

Figyeld meg és válaszolj!

4. LECKE
SZĺNÁRNYALATOK ÉS TÓNUSOK

ÜMegtudhatod…

Å hogyan használd a fekete és fehér 
színeket, hogy megnyiss vagy bezárj 
egy színt;
Å  hogyan keverd a színeket, hogy 
különböző árnyalatokat kapj;
Å mi a különbség a színárnyalat és a 
tónus között.

Ü Tudtad-e, hogy?

Vincent Van Gogh nagyon szerette a
napot és a napraforgót. Nagyon sok 
munkájában találkozhatunk a sárga 
színnel. Ő keverte a színeket, nagyon 
sok színárnyalattal és tónussal dolgozott. 
Figyeld meg a mellékelt képet! 

Műanyagtéglákra/legókockákra lesz 
szükséged. Válassz ki egy színt! Keresd 
ennek árnyalatait és tónusait az 
összeillesztett kockák között!

1. Rendezd sorba őket tónusok és
árnyalatok szerint!

2. Alkoss egy olyan formát, aminek
magassága, szélessége és mélysége
is van!

3. Alkotásodat fotózd le!

4. A fényképet helyezd a portfóliódba.

Építsünk!

CsatlakozomHaszn
álom

Tudom

Å Milyen színeket használ a festő? Nevezd meg őket!
Å Milyen érzéseket közvetítenek ezek a színek?
Å Melyik színt használta a legtöbbször Van Gogh?
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Ü Szómagyarázat

összeillesztés = összerakás, egyesítés 

Ü Jegyezd meg!

Banda desenatã

Az árnyalatok olyan színek, melyeket a
kromatikus kör szomszédos színeinek 
keverékéből nyerünk. 
Å  Ha a piroshoz egyre több ságát adunk 
pirosnarancssárga árnyalatokat kapunk;
Å Ha a sárgához egyre több kéket kavarunk 
sárgászöld árnyalatokat kapunk;
Å  Ha a piroshoz egyre több kéket adunk 
kékviola színű árnyalatokat kapunk.

Mikor egy színhez különböző mennyiségű 
fehéret keverünk, világos tónusokat nyerünk. 

Mikor egy színhez különböző mennyiségű 
feketét adunk, sötét tónusokat nyerünk.

1. KREATĺV FELADAT

Grafit ceruzával rajzolj minél több görbe 
vonalat! Fedhetik egymást, áthaladhatnak 
egymáson a vonalak. Válassz ki egy alapszínt 
majd ennek a szomszédját a színkörből! 
Vegyítésükből állíts elő minél több árnyalatot! 
Száradás után filctollal rajzold meg a 
részleteket! Mihez hasonlítanak az általad 
nyert formák?

2. Rajzolj a mellékelt virághoz hasonlót!
Fesd ki egy általad választott szín fekete
fehér kombinációjával! Használj különböző
tónusokat a virágszirmok festésénél! Dolgozz 
temperával és ecsettel!

Kísérletezz!
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Ü Szómagyarázat

összeillesztés = összerakás, egyesítés 

Ü Jegyezd meg!

Banda desenatã
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Mesekönyv illusztrációja

Ü Fedezd fel és elemezd!

Figyeld meg és válaszolj!

Å Elolvastad-e a mesét? Meséld el osztálytársaidnak a vicces részeket! 
Å A történet melyik pillanatát örökítette meg az illusztrátor?
Å Milyen színárnyalatokat használt a kép elkészítéséhez?

Munka közben meghallgathatod a rádiószínház előadását ha 
az alábbi linkre kattintasz: 
https://www.youtube.com/watch?v=4V73jz87x_kk

5. LECKE
A  SZĺNFOLT ÉS A FORMA 

ÜMegtudhatod…

Å  a színekhez és a formákhoz 
kapcsolódó érdekességeket;
Å hogyan nyerj spontán, kidolgozott 
formákat.

Ü Tudtad-e, hogy?

Az illusztrációk segítenek abban,
hogy gyorsabban  megértsük és 
elképzeljük a mesék szereplőit.

A művészek megrajzolják a szereplők 
körvonalát majd színek és részletek 
segítségével élettel töltik meg őket. 

Szükséged lesz papírra, színes ceruzára, 
filctollakra, temperára, ecsetekre. 

1. Hagyd, hogy alkotásra ösztönözzön
a fenti mese!

2. Oszd a munkalapodat hat egyenlő
részre!

3. Rajzolj egy történést minden
részbe!

4. A hátteret temperával fest ki!

5. Színezd ki a szereplőket!

6. Filctollal rajzold körbe a szereplőket!

Képregény!
CsatlakozomHaszn

álom

Tudom

Portfólió
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Ü Jegyezd meg!

Ü Szómagyarázat

satírozás = a fény-árnyék hatás ábrázolása 
vonalak irányításával.

Kidolgozott forma

Spontán formák

Portofoliu

A forma a képzőművészeti nyelv elemeinek 
(pont, vonal, színfolt) összességét jelenti, 
melyekből kialakulnak  a szereplők/tárgyak.

Például: a vonal segítségével az arcok 
kontúrját tudjuk megrajzolni; a pontok 
szemekké válhatnak, a bundázatot pedig 
színnel vagy satírozással alakíthatjuk ki.

A formát a szereplő teljes lénye alkotja. 
Ezeket kidolgozott formáknak nevezzük.

A véletlenszerűen megalkotott formákat 
spontán formáknak nevezzük. Egy festékpöttyel, 
egy ujjlenyomattal vagy mikor túl sok vizet 
használsz  spontán formákat nyerhetsz. Ezek 
értelmet kapnak, ha hozzáadjuk a részleteket 
(vonalak, pontok, kontúr). 

Figyeld meg a mellékelt példát! 

1. Készíts háromdimenziós formát (magasság, 
szélesség, mélység) melynek témája az előző 
oldal főszereplője, vagyis a róka legyen! 
Szükséged lesz egy kisebb polisztirol darabra, 
egy hegyes ceruzára, temperára, ecsetekre. A 
habszivacsba szúrt ceruza segítségével, a 
habszivacs benyomásával próbáld megalkotni 
a szereplőt. 
Végül fesd rá a részleteket!

Mutasd be osztálytársaidnak a megformált 
szereplőt, mondd el annak fizikai és lelki 
jellemzőit!

Kísérletezz!
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Juan Gris, Ház Párizsban

Ü Fedezd fel és elemezd!  

Figyeld meg és válaszolj!

Å Milyen mértani formákat rejt a fenti kép? 
Å A képzőművészeti nyelv melyik eszközeit használták a képen? 

6. LECKE 
A SZÜRKE SZÍN ELŐÁLLÍTÁSA 
FEKETE ÉS FEHÉR KÜLÖNBÖZŐ 
ARÁNYÚ KEVERÉSÉVELÜ Megtudhatod…

Å  hogyan használd a feketét és a 
fehéret és érdekességeket róluk;
Å hogyan keverj szürke variánsokat 
fekete és fehér vegyítéséből. 

Ü Tudtad-e, hogy?

A fekete és fehér nem színek (színtelen 
színek – akromatikus színek). Tudod-e 
miért? 

Vágjunk, ragasszunk… sok szürkével 
dolgozzunk!
Figyeld meg a képet ami a lap jobb alsó 
részén látható! Ez egy számítógéppel 
készült rajz, amit egy speciális program 
segítségével készítettek. Egy A4-es 
lapra rajzolj te is hasonlót! Rajzodat 
egészítsd ki vágással és ragasztással! 
Adhatsz hozzá hátteret (a ház mögött) 
vagy közelben lévő dolgokat (a kerítés 
mögött), fákat és faágakat. Szükséged 
lesz: fehér papírlapokra, szürkére vagy 
feketére, ragasztóra, ollóra, grafitceruzára. 
1. Ceruzával vázold fel a fákat és azok 
ágait a papírlapokra!
2. A megrajzolt körvonal mentén vágd 
ki a őket!
3. Ragaszd a fákat és az ágakat a ház 
mögé és elé! 
4. Mit kapsz?
5. Mutasd be művedet az osztály-
társaidnak!
6. A tanító és az osztályközösség díjazza 
a legszebb alkotásokat.

CsatlakozomHaszn
álom

Tudom

PortfólióPortfólió
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Ü Jegyezd meg!

Ü Szómagyarázat

Leírás = írás vagy egy szövegrész melyben 
a részletek felsorolásával mutatnak be  egy 
nézőpontot, egy környezetet, egy szituációt. 

Színérték skála

A színekről, az árnyalatokról és a tónusokról 
tanultál. Johannes Itten színköre segített, 
hogy jobban megértsd ezek rendszerét.De 
hol van a fehér és a fekete? Felmerülte benned 
a kérdés, hogy miért nincsenek benne a kro
matikus körben? 

A fehér és a fekete különleges; ezeket 
színtelen színeknek vagy akromatikus színeknek 
is nevezik, mivel az összetételükben nincsenek 
színek. Nagyon hasznosak, mikor ki szeretnél 
nyitni (világosítani) vagy be szeretnél zárni 
(sötétíteni) egy színt – az előbbi leckékben 
tanultad, hogyan alakíthatsz ki egy tónust.

Mikor különböző mennyiségben vegyítjük 
a fehéret a feketével több fajta szürkét kapunk.  
Ezek lehetnek nyitottabbak vagy zártabbak,attól 
függően, hogy mennyi fehéret és feketét 
keverünk össze. Figyeld meg a mellékelt 
színérték skálát! Melyik részén adtunk több 
feketét a keverékhez? És fehéret? 

1. Készíts egy feketefehér fényképet városod/
településed egyik érdekes épületéről! 
Rajzolj hat téglalapot és négyzetet a mellékelt 
kép szerint.
Å Ragaszd be a fényképet a nagy négyzetbe!
Å  Készíts leírást az épületről a három egy

forma téglalapba! Milyen ez az épület?
Å  Örökítsd meg azokat a részleteket amelyek 

megragadták a figyelmedet! Használj 
fekete filctollat, dolgozz az üresen maradt 
téglalapokban!

2. Egy palettán vegyítsd a feketét és a fehéret 
különböző mennyiségben, majd fess velük 
egy A4es lapra. Adj címet a művednek!

Kísérletezz!
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Ismétlés és felmérés
Ebben a fejezetben a színekről tanultunk és ezeket sok műveltségi területtel kapcsoltuk össze. Témánkat 

különböző technikákkal közelítettük meg: jól szórakoztunk mikor elkészítettük Newton színkörét, alapszínekkel 
kidíszítettük az adatgyűjtő portfóliónkat, kreatívkodtunk és meséket írtunk, meseszereplőket formáltunk 
meg színes építőkockákból és habszivacsból. 

Beszélgess osztálytársaiddal a következőkről: Mit tanultál? Mit készítettél? Hogy érezted magad „A 
könyvek varázsa” című fejezet tanulmányozása közben? Mutasd be portfóliódat az osztálytársaidnak!

Felmérő

Ü Oldd meg az alábbi feladatokat, majd az adott pontszám alapján értékeld

a munkádat! Válaszaidat egy A4-es papírlapra írd le!

1. Hány színt tartalmaz Johannes Itten színköre? Sorold fel őket!

2. Jelöld I-vel az igaz, H-val a hamis állításokat!
a) A piros, a sárga és a kék alapszínek.
b) A narancssárga, a zöld és a viola kevert színek.
c) Johannes Itten színkörében benne van a fehér és a fekete.
d) Isaac Newton megállapította, hogy a fény színekből áll.
4 helyes válasz Nagyon jó; 3 helyes válasz  Jó; 1-2 helyes válasz Elégséges; 0 helyes válasz Elégtelen.

3. Ellenőrizd portfóliódban azokat a munkákat, amik e fejezet során készültek, pontozd alkotásaidat!
6 téma elkészítése Nagyon jó; 4-5 téma Jó; 1-3 téma Elégséges; 0 téma Elégtelen.

4. Készíts egy művet általad választott témával, melyben használd a képzőművészeti nyelvnek azt az 
eszközét, melyről ebben a fejezetben tanultál: a színt! Szükséged lesz a következő eszközökre: 
papírlap, tempera, különböző méretű ecsetek, grafitceruza (B vagy HB).

Kreativitásért, az eszközök helyes használatáért, a színek keveréséért a palettán, a lap fehér
részeinek teljes kitöltéséért, eredetiségért – Nagyon jó a jutalmad.

Az eszközök helyes használatáért, a színek keveréséért a palettán,  kreativitásért – Jót érdemelsz.
Az eszközök helyes használatáért – Elégséges a minősítésed.
Egyetlen tennivalót sem végeztél el – Elégtelent kapsz a munkádra.
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RENDSZERES MEGFIGYELÉS
Az osztály tanulóinak válasznaplója

Alkossatok 4-5 fős csoportokat és válasszatok ki minden csapatból egy felelőst!
A  II. fejezet - „A könyvek varázsa”- tanulmányozása közben készítsetek egy naplót, melybe jegyezzétek le 

a tanulók válaszait a Vizuális nevelés és gyakorlati ismeretek órákon .  

Minden óra végén a csoportfelelős, a tanító segítségével, kitölti a csoporttagoknak a következő naplót: 

A tanuló neve: Megfigyelt szempontok Megfigyelések

1) ... a) Hányszor vett részt a
tanuló a beszélgetésekben/
válaszolt a kérdésekre?

Å egyszer sem
Å ritkán
Å néha
Å gyakran
Å minden alkalommal

b) Kapcsolódtak-e a tanuló
válaszai a lecke témájához?

Å egyszer sem
Å ritkán
Å néha
Å gyakran
Å minden alkalommal

2) ... Alkotásait a meghatározott 
témák alapján készítette? 

Å egyszer sem
Å ritkán
Å néha
Å gyakran
Å minden alkalommal

3) ... ... ...

Legvégül a tanító megállapítja, hogy a tanórák során mely tanulók tűntek ki a gyakori és helyes 
válaszokkal és mely tanulók szorulnak több bátorításra. 

Útmutató:  A rendszeres megfigyelés céljai a következők:
Ü folyamatosan ösztönözni a tanulókat arra, hogy jobban teljesítsenek tanórákon;
Ü jobban összpontosítsanak a tanulók a leckékre.

A tanulók magatartásának 
és tevékenységének 
rendszeres megfigyelése 
nagyon értékes!

Önértékelés
Másold le a füzetedbe, 
majd egészítsd ki 
írásban a mondatokat: 

Ü  Ennek a fejezetnek a
munkafeladataiból
megtanultam….;

Ü  A tanórákon kifejtett
tevékenységem a
következő minősítéssel 
értékelhető: ... .
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Kiállítás

CSOPORTOS TÁRLAT

Ü Keresd elő portfóliódból azon alkotásaidat amelyeket e fejezet tanulmányozása közben készítettél!

ÜMinden tanuló mutassa be padtársának az elkészült műveket! A padtárs a bemutatott alkotásokból 
válasszon ki  kettőt és indokolja meg választását!

Ü A mappában maradt (ki nem választott) műveket ismertesse az alkotó, kitérve a témájukra, technikájukra,
a használt színekre és anyagokra, kiemelve azokat a részeket, amelyeket ki szeretne javítani.

Ü A padtárs által kiválasztott két alkotás közül a tanító válasszon ki egyet a kiállításra.

Ü Keretezd be paszpartuval a művedet! Kartonból vágj 5-6 cm-es szélt, majd ragaszd vele körbe az
alkotásodat!

Ü Adj olyan címet a kiállításnak mely kapcsolódik a kiválasztott művekhez, például: „Elképesztő ábrák”,
„A színek titkai”.
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Szükséges eszközök: fehér vagy színes papírlapok, újságokból 
vagy folyóiratokból kivágott képek, ragasztó, olló, filctollak. 
Készítsd el a kiállítás plakátját! Ez a következő adatokat kell 
tartalmazza: 
Ü A kiállítás címét (jól láthatóan) nagybetűkkel írva és kreatívan 

elrendezve, elhelyezve. Meghúzhatod filctollakkal a betűk
kontúrját.

Ü  Napot, órát és a kiállítás helyét.
Ü  Kiállítók nevét (akiknek bemutatják a műveit ).
Ü Kiegészítheted a plakátot érdeklődést felkeltő, színes, kivágott 

képekkel. Annak érdekében, hogy még kifejezőbb legyen a 
hirdetés, rajzolhatsz vagy vághatsz rá érdekes formákat. 

A KIÁLLĺTÁS PLAKÁTJA
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Ü 1.  SPONTÁN FORMÁK LÉTREHOZÁSA
SPRICCELÉSSEL ÉS CSURGATÁSSAL

Kompetenciák: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.3
Ü 2.  KEVERÉKEK LÉTREHOZÁSA EGYESÍTÉSSEL

ÉS A CSURGATOTT – FÚJT TECHNIKÁVAL 
Kompetenciák: 1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 2.4; 2.5

Ü 3.  ÁTLÁTSZÓ ÉS ÁTLÁTSZATLAN EFFEKTUS
ELÉRÉSE A SZÍNEK SEGÍTSÉGÉVEL

Kompetenciák: 1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 2.4; 2.5
Ü 4.  MONOTĺPIA

Kompetenciák: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3, 2.4 
Ü 5.  ISMÉTLÉS ÉS FELMÉRÉS
Ü 6. KIÁLLĺTÁS

„Művészetek” című portfóliód, melyet ebben a tanévben készítesz, munkád tükre lesz, ami 
magába foglalja a tanult és alkalmazott témákat, az elsajátított készségeket és kompetenciákat.

Ez a jelkép tájékoztat a tevékenységekről és segít abban, hogy kapcsolatot teremts más 
tantárgyakkal: polgári nevelés, román nyelvű kommunikáció, matematika, földrajz, történelem. Portfólió

III. FEJEZET

Az élő bolygó

CsatlakozomHas
zná

lom

Tudom
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Experimenteazã!

Jackson Pollock, A nagy szekér visszatükröződése

Ü Fedezd fel és elemezd!

Figyeld meg és válaszolj!

Å Milyen színekkel dolgozott a művész?
Å Hogyan vitte fel a színeket a kép felületére?
Å Milyen formákat kapott a művész?

Nyisd meg a következő linket:  https://hubblesite.org/

41

Ü Jegyezd meg!

Spontán formák melyeket spricceléssel
nyertünk

Spontán formák melyeket 
spricceléssel és csurgatással 

nyertünk

1. LECKE
SPONTÁN FORMÁK  
LÉTREHOZÁSA SPRICCELÉSSEL 
ÉS CSURGATÁSSAL  ÜMegtudhatod…

Å hogyan játszhatsz a színcseppekkel 
és milyen érdekes effektusokat érhetsz 
el ezek csurgatásával egy lap felületén.

Ü Tudtad-e, hogy?

A Hubble űrtávcső a Föld körüli
pályára állított eszköz, melyet Edwin 
Huble, amerikai csillagászról neveztek 
el. Segítségével a csillagokat tanulmá
nyozzák a csillagászok, és az összegyűjtött 
képeknek köszönhetően számos kutatást 
végeztek az asztrofizikusok.  

Nézd meg a kisvideót!
Figyeld meg Jackson Pollock festő

művész csurgatásos festményét! Vannak 
köztük hasonlóságok? Külön bségeket 
találsze? 

Nyisd meg a Hubble űrteleszkóp 
linkjét!

1. Nézd meg figyelmesen a világűrben 
megörökített fényképeket (Tejútrendszer, 
bolygók, fekete lyukak)!

2. Válassz ki egy fotót, ami legjobban
megfogott!

3. Rajzolj a fénykép alapján és a kész
művedet tedd a portfóliódba!

4. Hagyd, hogy ösztönözzön Hubble
festménye, majd készíts te is hasonlót!

A festéshez használj temperát!

PortfólióPortfólió

CsatlakozomHaszn
álom

Tudom
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Ü Jegyezd meg!

Spontán formák  melyeket spricceléssel 
nyertünk

Spontán formák melyeket 
spricceléssel és csurgatással 

nyertünk

Idézd emlékezetedbe! A képzőművészeti 
nyelv elemeinek (pont, vonal, színfolt) 
összessége alkotja a tárgyak/ személyek 
formáját. A spontán formák véletlenszerűen 
alakulnak ki: egy festékpaca, melyhez több 
vizet tettünk képezhet spontán formát, 
mellyel ugyanazt a hatást érhetjük el, mint 
a csurgatással vagy a spricceléssel, amikor 
megrázzuk ecsetünket a munkalap felett. 

1. Alkoss egy művet, melynek címe a 
„Csillagos ég”! Szükséged lesz temperára, 
különböző nagyságú ecsetekre, fehér lapra.  

Å  Fesd meg a hátteret hideg színeket 
használva, melyeket feketével és fehérrel 
vegyíts! A legvastagabb ecsettel dolgozz!

Å  Száradás után, a közepes méretű és a 
vékony ecsetekkel óvatosan spriccelj 
a lapra. Használj világos és meleg 
színeket!

2. Legyél kreatív! A legnagyobb ecseteddel 
csepegtess a papírra vízzel hígított festéket! 
Különböző színű és formájú pacákat fogsz 
kapni. Száradás után rajzold be a részleteket 
és nevezd el a kapott űrmanókat!

Kísérletezz!
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Projekt
Ü Naprendszerünk – Makett

Készítsd el a Naprendszer makettjét!
Szükséges anyagok: különböző nagyságú polisztirol gömbök, polisztirol lemez, fapálcikák, tempera vagy
akrilfesték, ecsetek.
Keress érdekességeket Naprendszerünk bolygóiról különböző forrásokat használva fel (pl.enciklopédiák, internet)!

1. Nevezd meg a bolygókat a Naptól számított távolságuk sorrendjében!

2. A polisztirolgömbök segítségével alkosd meg a Naprendszer bolygóinak kicsinyített mását majd fesd ki őket!

3. Helyezd el a bolygókat a polisztirol lemezen!

Ü Szómagyarázat

csurgat = csorgat, folyat, csepegtet;
hígít = egy oldatot (színt) víz hozzáadásával vékonyít;
gömb = geometriai alakzat, pontok halmaza, melyek egyenlő távolságra vannak egy adott ponttól, a középponttól.

Portofoliu
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Winslow Homer, A kék csónak, akvarell

Ü Fedezd fel és elemezd! 

Figyeld meg és válaszolj! 

Å Milyen színeket használt a művész?
Å Hogyan vitte fel a vászonra a színeket?
Å Képzelj el egy párbeszédet a képen látható két személy
    között! Add elő osztálytársaidnak! 

2. LECKE 
KEVERÉKEK LÉTREHOZÁSA 
EGYESÍTÉSSEL ÉS A LÉGSUGÁR  
IRÁNYÍTÁSÁVALÜ Megtudhatod…

Å hogyan kaphatsz színkombinációkat 
egyesítéssel valamint a légsugár 
irányításának technikájával.

Ü Tudtad-e, hogy?

Az akvarell vagyis a vízfesték az 
átlátszóságra alapoz, ami sejteti és 
kivehetővé teszi a munkalap fehérjét, ez 
fényességet, finomságot, gyöngédséget 
ad az alkotásnak. 

Figyeld meg a mellékelt képet! 

Ragadd meg és örökítsd meg a 
természetet képekben!

Sétálj egyet kint a szabadban, úgy, 
hogy magaddal viszed a következő 
eszközöket: kis vázlatfüzet a rajzoknak, 
grafitceruza, radírgumi, fényképezésre 
alkalmas kütyü, vízfesték és ecsetek.

1. Ragadd meg a pillanatot és örökítsd 
meg a csodaszép természetet gyorsan 
felvázolt képekben a kontúrok meghú
zásával (például: fák, virágok, rovarok, 
állatok).

2. Vízfestéket és ecseteket használva 
készíts vázlatokat! Rétegrőlrétegre 
vidd fel a színeket!

3. Készíts fényképet, így örökítsd 
meg a természetet. A fotót tedd be a 
portfóliódba!

PortfólióPortfólió

CsatlakozomHaszn
álom

Tudom
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Ü Jegyezd meg!

Ü Szómagyarázat

egyesül = összeolvad, egybefolyik, 
összekeveredik.

Légsugár irányításával 
nyert spontán formák

Egyesítéssel nyert 
spontán formák

Portofoliu

A képzőművészeti nyelv elemeinek (pont, 
vonal, színfolt) összessége alkotja a tárgyak/ 
személyek formáját. A spontán formák azok a 
formák, melyek véletlenszerűen alakulnak ki: 
két színfolt melyekhez több vizet kevertünk, 
akkor egyesül, amikor találkozásuk során 
egybefolyik, ekkor kölcsönösen átveszik 
egymás színét.  

Ha egy szalmaszál segítségével belefújunk 
a kapott színekbe, a légsugár irányításának 
következtében különféle érdekes formákat 
kaphatunk. 

Figyeld meg a mellékelt képeket! 

1. Készíts egy művet, melynek címe „Ne 
szennyezd a vizeinket!”Szükséged lesz 
vastagabb papírra, vízfestékre, ecsetekre.

Å Nedvesítsd be alaposan a papírlapot!

Å Fess egy színnel a lapod felületére! Mi 
történik velük? 

2. Játssz a vízzel és a színekkel, használj 
szívószálat, szükséged lesz még ecsetekre is. 
Rakj a lapod felületére különböző színű és 
formájú foltokat! Fújj bele a szívószálba, így 
irányítsd a színt a lapodon! Mit alkottál?

Kísérletezz!
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Ü Jegyezd meg!

Ü Szómagyarázat

egyesül = összeolvad, egybefolyik, 
összekeveredik.

Légsugár irányításával 
nyert spontán formák

Egyesítéssel nyert 
spontán formák

Portofoliu
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Műanyag, melyet újrahasznosított és 
művészetté alakított át Veronika Richterova

Ü Fedezd fel és elemezd!

Figyeld meg és válaszolj!

Å Milyen anyagokat használt fel a művésznő?
Å Milyen formákat kapott? Mi a véleményed ezekről?
Å Te újrahasznosítasz-e? Ha igen, mit és miért?

3. LECKE
AZ ÁTLÁTSZÓ ÉS ÁTLÁTSZATLAN 
EFFEKTUS ELÉRÉSE A SZÍNEK 
SEGÍTSÉGÉVELÜMegtudhatod…

Å hogyan kaphatsz színkombinációkat 
egyesítéssel valamint a légsugár 
irányításának technikájával.

Ü Tudtad-e, hogy?

Véded a környezetedet és a boly
gónkat, ha újrahasznosítod a műanyagot, 
papírt, üveget és bizonyos csoma
golóanyagokat. Vannak emberek, akik 
műalkotásokat hoznak létre ezekből a 
csomagolóanyagokból. 

Figyeld meg a mellékelt példákat!
Nézd, hogyan alakultak át az 

átlátszó, színes, és eléggé elhasznált 
műanyag palackok olyan formákká, 
amelyeket a természet ihletett! 

Újrahasznosítunk és festünk!
A következő anyagokra lesz szükséged: 

tempera, akril vagy üvegfesték; külön
böző nagyságú ecsetek, egy átlátszó 
befőttesüveg. 

1. Díszítsd ki a befőttesüveget a tanult
mértani formákkal!

2. Fesd ki a felületeket úgy, hogy kevert 
színek mellett csak alapszíneket
alkalmazol!

3. Miután megszáradt a díszes befőtte
süveg ültethetsz bele egy növényt. 

4. Készíts róla egy fényképet és tedd a
portfóliódba!

PortfólióPortfólió

CsatlakozomHaszn
álom

Tudom
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Ü Jegyezd meg!

Ü Szómagyarázat

átlátszatlan = matt.

Másold át a füzetedbe a következő diagramokat és emeld 
ki bennük a különbségeket!

Akvarell/
VízfestékTempera             Hasonlóságok

Portofoliu

A színek átlátszóvá válnak, ha jelentős 
mennyiségű vízzel hígítjuk őket. Ezt a 
módszert használja a vízfesték/akvarell a 
hígított színek felhelyezésére, így átlátszó 
hatást érünk el vele. Ha száradás után egy 
újabb színréteget viszünk fel az alapra, akkor 
a mű kifejezőbbé válik.

A tempera, az akrilfesték, a fedőfestékek 
jobban eltakarják az alapot és nagyobb fokú 
az átlátszatlanságuk, vagyis hiányzik belőlük 
az átlátszóság. 

1. „Védd a bolygót!” címmel készíts egy 
művet! Szükséged lesz hozzá a következő 
anyagokra: színpaletta, vízfesték, különböző 
méretű ecsetek, fehér papírlap. Hígítsd vízzel 
a színt! Vidd fel a lapra átlátszó rétegekben!

2. Legyél kreatív! Fess ki egy kartondobozt 
különféle vastagságú és színű vonalakat 
használva!  Dolgozz temperával és másmás 
vastagságú ecsetekkel! Száradás után a 
dobozt használd az újrahasznosítható papír 
tárolására! 

Kísérletezz!
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Ősmaradványok, egy levél lenyomata 

Spontán forma, melyet 
színlenyomattal nyertünk

Ü Fedezd fel és elemezd!  

Figyeld meg és válaszolj! 

Å Melyek a hasonlóságok és a különbségek a fenti képek között?
Å A képzőművészeti nyelvezet melyik elemét használták a 
második képen? 
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Ü Jegyezd meg!

Ü Szómagyarázat

átlátszatlan = matt.

Másold át a füzetedbe a következő diagramokat és emeld 
ki bennük a különbségeket!

Akvarell/
VízfestékTempera             Hasonlóságok

Portofoliu
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Ősmaradványok, egy levél lenyomata 

Spontán forma, melyet 
színlenyomattal nyertünk

Ü Fedezd fel és elemezd!  

Figyeld meg és válaszolj! 

Å Melyek a hasonlóságok és a különbségek a fenti képek között?
Å A képzőművészeti nyelvezet melyik elemét használták a 
második képen? 

4. LECKE 
MONOTÍPIA

Ü Megtudhatod…

Å hogyan nyerhetsz spontán formákat 
lenyomatokat használva, és az ezekhez 
tartozó érdekességeket.

Ü Tudtad-e, hogy?

A talajrétegekben megtalálhatóak a 
múlt nyomai? A fosszíliák a növények 
vagy állatok megkövesedett marad
ványai, melyek lehetnek részlegesek  
vagy teljesek. Az élőlények nyomai 
megmaradnak a kőzetekben.  A cipőd 
talpa is nyomot hagy mikor puha földre 
lépsz vele. Ez csak néhány példa a 
természetből.

A képzőművészetben is készíthetünk 
lenyomatokat különböző eszközöket 
használva. Az alábbiakban meglátod, 
hogy hogyan lehetséges ez. 

Sétálj egyet a parkban!

1. Készítsd elő a színpalettát, a tem
perát és egy fehér papírlapot!

2. Minden természetes formát, amit 
gyűjtöttél  fess le egy általad választott 
színnel majd nyomtasd le a papírra! 
Különböző formájú és textúrájú min
tákat fogsz nyerni. Játsz, a lap teljes 
felületére készíts ilyen lenyomatokat! 

PortfólióPortfólió

CsatlakozomHaszn
álom

Tudom
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Ü Jegyezd meg!

Ü Szómagyarázat

lenyomat = egy felületen hagyott jel.

Spontán formák, 
melyeket a monotípia 

technikájával nyertünk 

A színt felvihentjük az alapra ecsetek
segítségével, függetlenül attól, hogy 
temperával, akrilfestékkel vagy fedőfestékkel 
dolgozunk. Engedhetjük a színeket a tubusból 
egyenesen a papírra, majd ha kettéhajtjuk és 
lepréseljük a lapot megfigyelhetjük, hogy a 
színek lenyomatot hagytak a lap mindkét 
oldalán. Ezt a technikát monotípiának nevezzük. 
ĺgy kaphatunk spontán formákat, melyekhez 
ha hozzáadjuk a részleteket, vonalakat, pon
tokat, akkor értelmet nyernek. Figyeld meg a 
mellékelt képeket!

Különféle tárgyakat használtunk, melyekkel 
színlenyomatokat készítettünk. Egy fél burgonya 
akár bélyegzővé is átváltozhat. Próbáld ki te is!

1. Lenyomatokat készítünk és dekorálunk!
Szükséged lesz a következő anyagokra:
tempera, ceruza, golyóstollak sapkája (kupakja).
Å  Rajzolj egy olyan szatyorra, melynek 

formája hasonít a képen láthatóhoz! 
Å  Előszőr a ceruza hegyét használd a kontúr 

megrajzolásához, majd a golyóstoll sapká
jával vagy egy műanyag villával vidd fel 
a színeket a szatyorra. ĺgy megkapod ezen 
eszközök lenyomatát.

Å  Díszítsd a szatyor külső részét a javasolt 
eszközökkel, hozzá az alapszínek keveré
két használd!

2. Ossz két részre egy lapot! Az egyik részére
engedj festéket egyenesen a tubusból. Hajtsd 
ketté, majd nyomd le jó alaposan! Mihez
hasonlít a kapott forma?

Kísérletezz!
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Ismétlés és felmérés
Ebben a fejezetbe a színekre jellemző tulajdonságokkal kísérleteztünk, és összekapcsoltuk a tanultakat 

sok műveltségi területtel.  Spontán formákat hoztunk létre és különféle módon alkottunk: 
színösszeolvasztással, a légsugár irányításával, monotípia technikájával. Élvezettel hasznosítottuk újra és 
dekoráltuk az átlátszó befőttesüvegeket és a közönséges kartondobozt. 

Beszéljétek meg az osztálytársaitokkal a következőket: Mit tanultál? Hogyan dolgoztál? Hogy érezted 
magad az „Az élő bolygó” című fejezet munkafeladait végezve? Mutasd be a portfóliódat az osztálytársaidnak!

Felmérő
Ü Oldd meg az alábbi feladatokat, majd értékeld magad az adott pontszámok

segítségével! Válaszaidat jegyezd le egy A4-es lapra!

1. Melyik technika állt legközelebb hozzád azok közül, amelyekkel ebben a fejezetben kísérleteztél?
Válaszodat indokold!

2. Jelöld I-vel az igaz, H-val a hamis állításokat!
a)  A színek egyesítése azt jelenti, hogy jelentős mennyiségű vízzel vegyítem a festékeket, majd nedves

papírra viszem fel őket, így összekeverednek a színek.
b) A monotípia azt a lenyomatot jelenti, melyet az alapon egy szín hagy, melyet nyomással, préseléssel kapunk.
c) Nem irányíthatok a papírlap felszínén egy színt szívószál segítségével.
d) Az átlátszatlan mattot jelent, melyen nem hatol át a fény.

4 helyes válasz Nagyon jó; 3 helyes válasz Jó; 1-2 helyes válasz Elégséges; 0 helyes válasz Elégtelen.

3. Ellenőrizd a portfóliód alkotásait melyeket e fejezet során készítettél és pontozd magad!
4 téma Nagyon jó; 3 téma Jó; 1-2 téma Elégséges; 0 téma Elégtelen.

4. Készíts egy képzőművészeti alkotást, aminek témáját magad választhatod meg! Munkád során alkalmazd a
képzőművészeti nyelvezet azon elemeit, amelyekről ebben a fejezetben tanultál!

Útmutató: Szükséged lesz a következő anyagokra: papírlap, tempera/vízfesték, különböző 
méretű ecsetek, grafitceruza (B vagy HB).
Kreativitásért, az eszközök helyes használatáért, a színek keveréséért a palettán, a lap fehér 
részeinek teljes kitöltéséért, eredetiségért – Nagyon  jó a jutalmad.
Az eszközök helyes használatáért, a színek keveréséért a palettán,  kreativitásért – Jót érdemelsz.
Az eszközök helyes használatáért – Elégséges a minősítésed.
Egyetlen tennivalót sem végeztél el – Elégtelent kapsz a munkádra.
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KUTATÁS
Újrahasznosítással segítem a természetet!

Szerveződjetek 5-6 tagos csoportokba! Minden csoportban vitassátok meg azokat az élethelyzeteket, 
melyek összekapcsolódnak az újrahasznosítás jótékony hatásaival: 

a) Helyzet vagy helyzetek, amelyekben a természet megfizet nekünk, azért, mert gondját viseljük.
b) Helyzet vagy helyzetek, melyekben a természet megharagszik ránk, mert nem vigyázunk rá.
c) Módszerek melyekkel átalakíthatunk és újrahasznosíthatunk haszontalan tárgyakat, anélkül, hogy
ártanánk a természetnek.

Minden csoport 15 percig gyűjtheti az ötleteket és jegyezheti le őket egy A4-es papírra. Majd minden 
csoport kap 3 percet, hogy bemutassa kutatása eredményét.

Végül a tanító segítségével megállapítják: 
Å melyek azok a helyzetek, amik több csoportban is felmerültek; 
Å hogyan hasznosíthatjuk a használaton kívüli tárgyakat a természet javára.

Útmutató: A kutatás céljai a következők: 
Ü a tanulók hatékony együttműködése a meghatározott helyzetek felismerése érdekében;
Ü a tanulókban tudatosuljon a természetvédelem és az újrahasznosítás fontossága.
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Kiállítás

1. Az alábbi linket használva látogass el az Antipa Múzeum összes virtuális kiállítására! Ha tetszett,
személyesen is elmehetsz a múzeumba.

http://www.imagofactory.ro/muzee/antipa/antipa.html

ĺrj egy papírra: 

a) egy fogalmazást, amelynek terjedelme legtöbb 10 sor, témája pedig az Antipa Múzeumbeli virtuális

vagy személyes látogatásod legyen! Adj kifejező címet írásodnak!

b) Vázold fel egy papírra azt a személyt, akit a legérdekesebbnek találtál az Antipa Múzeum kiállításának
látogatása során!

c) Egészítsd ki szóban az alábbi állítást!

Útmutató: Újra meg szeretném nézni...  a … című kiállításból, mely az Antipa Múzeumban
található, azért mert ... 

d) Készítsd el egy állat sziluettjét újrahasznosított anyagokból!

Útmutató: Szükséges eszközök: műanyagpalackok, kartondobozok, dugók, fémkupakok,
különböző méretű, formájú és anyagú dobozok, ragasztó, ragasztószalag, olló,  szike, madzag.
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2. Az alábbi linket használva látogasd meg virtuálisan a Csillagászati Intézet összes kiállítását, mely a Román
Akadémia Bukaresti Csillagászati Intézetében látható! Ha tetszett, személyesen is szemügyre veheted.

http://www.zona3d.ro/work/2017/Institutul_astronomic_academia_Romana_Tur_Virtual_ 
Stereo3d/Zona3d_OBSERVaTOR_BUcURESTI_VR3d/Institutul_astronomic_Tur_Virtual_ 
Stereo3d_Zona3d.ro.html

ĺrj egy papírra:
a) egy fogalmazást, amelynek terjedelme legtöbb 10 sor, témája pedig a Csillagászati Intézetben tett
virtuális vagy személyes látogatásod legyen! Adj kifejező címet írásodnak!

b) Vázold fel egy papírra azt az eszközt, amit a legérdekesebbnek találtál a Csillagászati Intézetben, a
kiállítás megtekintése alatt!

c) Egészítsd ki szóban a következő állítást!
Útmutató: Újra meg szeretném nézni ... a ... című kiállításból, mely a Csillagászati Intézetben van,

azért mert… 

d) Készíts egy teleszkópot újrahasznosítható anyagokból!
Útmutató: Szükséges eszközök:  kartonhenger, színespapír/ krepp papír, ragasztó, ragasztószalag, 
olló,  szike, madzag.
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Ü 1.  A KÉPZŐMŰVÉSZETI NYELV ESZKÖZE:
TÉRFOGAT, SĺK

Kompetenciák: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.3
Ü 2.  TÉRFORMÁK – MAKETT/  ORIGAMI TECHNIKA

Kompetenciák: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.3
Ü 3.  SĺKFORMÁK – TANGRAM

Kompetenciák: 1.1; 2.2; 2.4; 2.5
Ü 4.  VEGYES TECHNIKÁK – A SZÖVEDÉK

Kompetenciák: 1.1; 2.2; 2.4; 2.5
Ü 5. ISMÉTLÉS ÉS FELMÉRÉS
Ü 6. KIÁLLĺTÁS

„Művészetek” című portfóliód, melyet ebben a tanévben készítesz, munkád tükre lesz, ami 
magába foglalja a tanult és alkalmazott témákat, az elsajátított készségeket és kompetenciákat.

Ez a jelkép tájékoztat a tevékenységekről és segít abban, hogy kapcsolatot teremts más 
tantárgyakkal: polgári nevelés, román nyelvű kommunikáció, matematika, földrajz, történelem. Portfólió

IV. FEJEET

Az én világom

CsatlakozomHas
zná

lom

Tudom
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Experimenteazã!

Constantin Brâncuși, Gyermekfej

Nicolae Tonitza, gyermekporték

Ü Fedezd fel és elemezd!  

Figyeld meg és válaszolj!

Å Mit gondolsz, hogyan alkotta meg Constantin Brâncuși a fenti 
szobrot?
Å Vajon milyen eszközöket használt?
Å Nicolae Tonitza festőművész hogyan készíthette a fenti műveit?

55

Ü Jegyezd meg!

Háromdimenziós formák (térformák)

étdimenziós formák (síkformák) 

Háromdimenziós formák (térformák)
melyeket gyurma formázásával nyertek

1. LECKE 
A KÉPZŐMŰVÉSZETI NYELV 
ESZKÖZE: A FORMA (TÉRBELI –  
TÉRFOGATTAL ÉS SĺKBELI – SIMA)Ü Megtudhatod…

Å azokat az érdekességeket, melyek 
a modellezés technikájához tartoznak;
Å  mi a különbség egy térfogattal 
rendelkező alkotás és egy síkbeli 
alkotás között.

Ü Tudtad-e, hogy?

Nicolae Tonitza román festőt a 
gyermekek festőjének nevezték? Ő 
nagyon sok gyermekportrét készített, 
amelyekben a szemeket mindig kiemelte. 

Constantin Brâncuși képzőművész 
szoboralkotásaival vált híressé. Figyeld 
meg a mellékelt képeket! Mindnek 
ugyanaz a témája. 

Melyek a hasonlóságok és a 
külön bségek? 

Az én családfám!
A gyerekek képezik a család központ

ját. Rajzolj te is az alábbi fához hasonlót! 
Családtagjaid portréját rajzold be a 
téglalapokba! Dolgozhatsz filctollal, 
zsírkrétával vagy zselés tollakkal.

PortfólióPortfólió

CsatlakozomHaszn
álom

Tudom
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Ü Jegyezd meg!

Háromdimenziós formák (térformák)

Kétdimenziós formák (síkformák) 

Háromdimenziós formák (térformák)
melyeket gyurma formázásával nyertek

A képzőművészeti nyelv elemeinek (pont, 
vonal, színfolt) összessége alkotja a tárgyak/ 
személyek formáját.

A formák lehetnek háromdimenziósak, 
melyeknek van hosszúságuk, szélességük és 
magasságuk. 

A háromdimenziós formáknak van tér
fogatuk. Ezek fejlesztésével és újra kombi
nálásával összetett formákat hoztak létre, 
melyeket megfigyelhetünk közvetlen kör
nyezetünkben: épületek, szobrok, dísztárgyak.

A szobrászatban és az építészetben is 
találunk háromdimenziós formákat, bármely 
oldalról nézhetjük őket mert  láthatjuk egy 
részüket. 

A kétdimenziós formáknak csak két 
dimenziójuk van, hosszúságuk és szélességük, 
ezeket síkban ábrázoljuk. 

Gyurmából formázd meg családtagjaidat 
egyszerű háromdimenziós formákat használva!

A fentiek közül melyik háromdimenziós 
forma hasonlít a személyek fejéhez, törzséhez, 
lábához? 

Végezetül egészítsd ki részletekkel az 
alkotásodat: szemek, orr, száj, ruhák. 

Használhatod az ujjaidat és készíthetsz 
préselt formákat is. A ceruzád hegyét szintén 
használhatod, hogy elkészítsd a szemeket, 
gombokat vagy más részleteket.  

Kísérletezz!



56

Projekt
Ü Barátaim és én

Útmutató: Szükséged lesz a következő eszközökre: 
fehér papírlapok, olló,  filctollak,   színes ceruzák,  
golyóstoll/toll és vonalzó.
Ma a Kirigami technikát ajánlom nektek. Ez a 
papírlapok hajtogatásából és az alakzatok 
kontúrjának kivágásából áll.
ĺgy nagyon érdekes sírformákat kaphatunk. 

1.  Vonalzó segítségével alkoss meg egy téglalap 
alakú papírcsíkot majd a kontúr mentén vágd ki azt!

2. A téglalapot legyezőszerűen hajtogasd össze!

3.  Egyik oldalára rajzold meg a kivágandó formák 
körvonalát! 
Figyeld meg a mellékelt képeket!

4. A körvonalak mentén vágd ki a formákat!

5. Színezd ki és egészítsd ki a személyeket 
részletekkel!

6.  Egy papírlapon mutasd be barátaidat, kiket így 
megalkottál. Hangsúlyozd ki az ő erkölcsi 
tulajdonságaikat! Miért örülsz az ő 
barátságuknak?

7. Mutasd be osztálytársaidnak az elkészített 
projektet!

Ü Szómagyarázat

Térfogat = a testek térben elfoglalt helye.

Portofoliu
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Iskolai makettek, melyek 
újrahasznosított tárgyakból készültek

Ü Fedezd fel és elemezd!  

Figyeld meg és válaszolj!

Å Milyen anyagokat használtak a fenti makettek elkészítéséhez? 
Å Nevezd meg azokat a háromdimenziós formákat, melyek a 
fenti makettek alkotóelemei! Nevezd meg a síkformákat is! 

2. LECKE 
TÉRFORMÁK: MAKETTEK  
ÉS ORIGAMI MÓDSZEREK  
ÉS TECHNIKÁK Ü Megtudhatod…

Å hogyan válhatnak műalkotássá az 
újrahasznosított tárgyak és az ezekhez 
fűződő érdekességeket;
Å hogyan készíthetsz makettet külön
féle technikák segítségével.

Ü Tudtad-e, hogy?

Az építészek a lakások és az épületek 
létrehozásával foglalkoznak. Ők azok, 
akik elkészítik a lakások tervrajzát, vagyis 
azt rajzolják le, hogy hogyan lesz felosztva 
egy építmény. Néha megal kotják a 
megrajzolt épület makettjét is, különféle 
anyagokat használva: karton, polisztirol, 
újrahasznosított anyagok. 

Figyeld meg a mellékelt képeket! an 
lehetséges ez. 

Mesebeli házikó
Műanyag kockákból készíts egy 

makettet! Játssz az így keletkezett 
három dimenziós (térbeli) formákkal!

Kombináld őket!
Készíts fényképet róla minden 

látószögből és add hozzá a portfóliód 
alkotásaihoz! 

PortfólióPortfólió

CsatlakozomHaszn
álom

Tudom



58

Ü Jegyezd meg!

2. Fordítsd meg a lapot és 
hajtogasd a kérések szerint.

3. Figyeld meg, 
hogyan alakítjuk ki a háztetőt.

4. Vége! Itt az ideje, 
hogy kiegészítsd a részletekkel!

1. Egy négyzet alakú lapot 
hajtogass a képek alapján.

A formák lehetnek háromdimenziósak, 
amelyeknek három dimenziója van: hosszú
ságuk, szélességük és magasságuk. A három
dimenziós formáknak van térfogatuk. Az 
építészetben megtalálhatóak a három dimen
ziós formák, bárhova helyezkedünk láthatunk 
egy részt belőlük. 

A kétdimenziós formáknak csak két dimen
ziójuk van: hosszúságuk és szélességük, 
ezeket síkban ábrázoljuk.

Az építész elkészíti az épületek tervrajzát, 
megtervezi és lerajzolja azt, hogy a szobák 
hogyan helyezkedjenek el a térben. 

1. A kis építész! Szerveződjetek csapatokba!  
Osszátok meg a feladatokat!
Szükséges eszközök: kartondobozok, poliszti
rol, műanyagpalack, dugók, színes és mintás 
papírlapok, száraz ágacskák, kövecskék, moha, 
olló, tempera, filctoll, vonalzó stb.
Újrahasznosított anyagokból készítsd el a 
lakásod makettjét!

2. Hajtogass házat origami technikával! 
Figyeld meg a munkamenetet, haladj lépés
rőllépésre! Egészítsd ki részletekkel a mun
kádat, különféle eszközöket használva: filctoll, 
zsírkréta, színes ceruzák. 
Kövesd a mellékelt ábrákat! 

Kísérletezz!
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Játssz! 
Textil megmunkálási technikák: 
varrás, alapra ragasztás

Mosolygós arc eltévedt az úton, miközben hazafelé ment. 

1. Segíts neki megtalálni a haza vezető utat!

2. Építsd fel a házát textile anyagokból egy fehér lapon! Vágd ki a formákat majd ragaszd fel a textildarabokat 
a lapra!

3. Varrással készítsd el egy ház modelljét! Egy kartonlapra műanyagtűkkel (lásd 1. ábra) készíts lyukakat a 
2.ábra szerint. Varrd körbe a formát, használj színes textilszálakat (cérnákat)!

1 ábra 2 ábra
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Experimenteazã!

Ü Fedezd fel és elemezd!  

Figyeld meg és válaszolj!

Å Milyen mértani idomok alkotják a fenti karaktereket?
Å Milyen szereplőket alkottunk a mértani formák kombinálásával? 
Nevezd meg őket!
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Ü Jegyezd meg!

Bűvös négyzet: Tangram – 
7 mértani síkidomból áll össze

3. LECKE 
SĺKFORMA: TANGRAM

Ü Megtudhatod…

Å hogyan bontakozhat ki a művészet 
mértani formák segítségével és az 
ezekhez kapcsolódó érdekességeket. 

Ü Tudtad-e, hogy?

A tangram egy nagyon régi kínai 
kirakós játék, amelyet a „Bűvös négyzet” 
vagy a „Hét furfangos plakett” néven is 
ismernek. Fejleszti a képzeletet és a 
logikát,  valamint ajánlott azoknak, akik 
rajonganak a matematikáért. 

Figyeld meg a mellékelt képeket! 

Kaleidoszkóp
A kaleidoszkóp egy átlátszatlan 

hengerből készült optikai játék, amely 
belsejében több tükördarab van. A 
szemlélő nyílás ellentétes végén kis, 
élénk színű alkatrészek találhatók. 
Ezeket úgy helyezték el, hogy a henger 
elforgatásával különböző szimmetrikus 
formák keletkezzenek. 

1. Nézzétek meg a kisfilmben bemu
tatott képeket!

2. Készítsetek egy kompozíciót külön
féle mértani alakzatokból. Ezek ismét
lődje nek fent és lent, bal és jobb oldalon!

Fessétek ki őket! 

PortfólióPortfólió

CsatlakozomHaszn
álom

Tudom
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Ü Jegyezd meg!

Bűvös négyzet: Tangram – 
7 mértani síkidomból áll össze

A kétdimenziós formáknak csak két 
dimenziójuk van: szélesség és hosszúság. 
Ezeket síkban ábrázoljuk. 

Az itt látható négyzetet több síkidom alkotja. 
A tangram egy kínai eredetű kira kósjáték, ami 
a mértani síkidomok kombi nálásán alapszik, 
célja pedig különféle alakzatok összeállítása. Ez 
a kirakós egy nagy négyzetből áll, amit hét 
mértani formára osztottak, ezt a hét formát 
kivágjuk (két nagy, egy közepes és két kis 
méretű háromszöget, valamint egy paralelo
grammát és egy négyzetet). 

A tangram és egy átlagos kirakós között az 
a különbség, hogy a kirakósnál a darabok 
csak egy bizonyos módon helyezhetőek el, 
egy minta szerint, ellenben a Tangramnál az 
elhelyezések és a helyes kirakások száma 
végtelen – feltehetjük az egyes darabokat, 
ahogy akarjuk, úgy, hogy különféle alakza
tokat kapjunk: virágokat, sziluetteket, tárgyakat. 

1. Kombinálj és játssz!
Egy kartonlapra rajzold fel a tangram mintáját, 
úgy ahogy azt a következő oldalon láthatod. 
Ezután színezd ki mindenik mértani formát, 
vágd ki és változatosan kombináld őket! 
Alkoss érdekes formákat! Az elején bemele
gítésként és edzésként javasoljuk a mellékelt 
ábrák kirakását. 

2. Tetszés szerint fesd le egy papírlap 
felületét, úgy, hogy ne maradjon fehér rész 
rajta, teljesen fesd le a felületet! Száradás 
után ragassz rá tangram formákat és keress 
megfelelő címet az alkotásodnak!

Kísérletezz!
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Ü Szómagyarázat
Paralelogramma = négyszög, amelynek szemben fekvő oldalai párhuzamosak és egyenlőek.

Portofoliu

Tangram mintapéldány
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Ü Szómagyarázat
Paralelogramma = négyszög, amelynek szemben fekvő oldalai párhuzamosak és egyenlőek.

Portofoliu
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Természetes szövedék, 
melyet átalakítottak művészetté 

Svetlana Ivanche: homokművészet

Természetes szövedékek: kőzetek és levelek

Ü Fedezd fel és elemezd!  

Figyeld meg és válaszolj!

Å Milyen vonalakat látsz a kőzetek felületén? 
Å Milyen vonalakat látsz a levelek felületén?

4. LECKE 
VEGYES TECHNIKÁK:  
A SZÖVEDÉK 

Ü Megtudhatod…

Å  hogyan keletkezhet művészet a 
természetes formákból, különféle 
anya gok összeillesztésével (szín, textí
liák, színes papír, mintás papír, termé
szetes formák: levelek, ágacskák).

Ü Tudtad-e, hogy?

A természetes formákban érdekes 
lenyomatok lehetnek. A köveknek más
más formájuk van. Például egyesek 
felülete sima vagy érdes, durva, ezt 
tapintással érzékelhetjük. 

A kövekben különböző szövedékek 
vannak. 

Figyeld meg őket!

A naplóm fedőlapja
Egy sétára hívlak a természetbe.

1. Szemléld figyelmesen a természetet 
és gyűjts érdekes formákat! Például: 
különböző formájú ágacskákat, levele
ket, kövecskéket, mohát. 

2. Ragaszd őket a naplód fedőlapjára!

3. Érintsd meg mindegyik formát 
különkülön és figyeld meg, milyen érzés 
megtapintani a különböző felületeket! 

4. Melyik formának van a legdurvább 
felülete? Melyiknek a legsimább? 

PortfólióPortfólió

CsatlakozomHaszn
álom

Tudom
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Ü Jegyezd meg!

 

Művészi szövedékek
Textil és szín összeolvasztása

Portré, különböző anyagok összeillesztése

A képzőművészetben a festők különféle 
ecsetkezelésekkel olvasztják egybe a színeket 
más típusú anyagokkal (műanyag, papír, fém) 
a különböző technikákkal készült képeken, 
azzal a céllal, hogy végül egy szövedékes 
effektust hozzanak létre. Ha megérinted, 
megtapintod a felületet, akkor  érezheted, 
hogy különböző típusú anyagokat használtak. 

A kollázs művészete ilyen anya gösszeilleszté
seket használ: újság/folyóirat/fénykép 
kivágásokat, melyeket egy színfolt vagy egy 
márkerrel/filctollal meghúzott körvonal mellé 
ragasztanak. ĺgy végered ményül érdekes, 
szövedékes és vibráló képeket kaphatunk. 

Figyeld meg a mellékelt képeket!

1. Játssz és kombinálj különféle anyagokkal! 
Szükséged lesz a következő eszközökre: 
szövedékes, mintás papír, színes papír, krepp 
papír, tempera, filctollak, újságok, folyóiratok, 
textilanyag, ragasztó, grafitceruza.
Å Figyeld meg jól az arcodat a tükörben!
Å Rajzold rá arcod ovális formáját a lapra!
Å  Rajzold meg a szemeidet, orrodat, szádat, 

hajadat és a többi részletet!
Å  Olló segítségével vágj ki különböző 

anyagokat és egészítsd ki ezekkel a rajzot. 
Ragasztóval rögzítsd a kivágott darabokat!

Å  A részletek kimunkálásánál használj 
temperát vagy filctollakat. 

Kísérletezz!
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Önértékelés

Ü Válaszaidat írd egy A4es lapra!

1. A Vizuális nevelés és gyakorlati ismeretek órák során eddig:
Å nehéznek tűnt számomra ...
Å egyszerűnek tűnt számomra ...
Å unalmasnak találtam a ...
Å felkeltette az érdeklődésemet a ...
Å ebben a fejezetben, melynek címe „Az én világom” megtanultam és a legfontosabbnak tartom …

2. Padtársaddal együttműködve és párban dolgozva keressétek meg a megadott szavakat és ellenőrizzétek 
le őket!

Útmutató
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Projekt
Ü Játssz a homokkal!

Szükséges eszközök: színes homok, 
különféle tárolók (átlátszó üveg, 
befőttesüveg), fehér lap, ragasztó. 

1.  Rétegről-rétegre töltsd meg 
színes homokkal az átlátszó 
tárolót!
Kis ráhatással, gyengén 
megnyomva ecseted vagy 
ceruzád végét hozz létre benne 
különféle mintákat!

2.  Egy papírlap felületére készíts 
rajzot, úgy, hogy a fehér részeket 
színes homok ragasztásával 
töltöd ki. Száradás után érintsd 
meg a felületet! Mit vettél észre? 
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Ismétlés és felmérés
Ebben a fejezetben különböző technikákkal kísérleteztünk, melyek a képzőművészet különlegességei és 

kapcsolatokra világítottunk rá melyek több műveltségi területhez vezettek el bennünket. Két és háromdimenziós 
formákkal dolgoztunk különböző módokon: tangramot raktunk ki, érdekes maketteket készítettünk 
hulladékanyagokból, modelleztünk és vágtunk. 

Beszélgessetek a következőkről az osztályközösségben: Mit tanultál? Mit készítettél? Hogyan érezted 
magad a IV. fejezet tanulmányozása közben, melynek címe „Az én világom”? Mutasd be portfóliódat az 
osztálytársaidnak!

Felmérő

Ü Oldd meg az alábbi feladatokat, majd értékeld magad az adott pontszámok 

segítségével! Válaszaidat jegyezd le egy A4-es papírlapra!

1. Melyik volt az általad legjobban kedvelt technika, amellyel e fejezet tanulmányozása közben kísérleteztél? 
Válaszodat indokold!

2. Jelöld I-vel az igaz, H-val a hamis állításokat! 

a) A síkidomoknak csak két dimenziója van.

b) Kollázst akkor kapunk, ha befestjük a lap egész felületét. 

c) A háromdimenziós formáknak három dimenziója van. 
3 helyes válasz Nagyon jót, 2 helyes válaszra Jót, 1 helyes válaszra Elégségest; 

0 helyes válaszra Elégtelent kapsz.

3. Ellenőrizd portfóliód azon alkotásait melyeket e fejezet közben készítettél, ha mind megvan akkor 
értékeld magad!
4 alkotás Nagyon jó; 3 alkotás Jó;  1-2 alkotás Elégséges; 0 alkotás Elégtelen.
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Önértékelés

Ü Válaszaidat írd egy A4es lapra!

1. A Vizuális nevelés és gyakorlati ismeretek órák során eddig:
Å nehéznek tűnt számomra ...
Å egyszerűnek tűnt számomra ...
Å unalmasnak találtam a ...
Å felkeltette az érdeklődésemet a ...
Å ebben a fejezetben, melynek címe „Az én világom” megtanultam és a legfontosabbnak tartom …

2. Padtársaddal együttműködve és párban dolgozva keressétek meg a megadott szavakat és ellenőrizzétek 
le őket!

Útmutató

építészet                                          makett                                               tervrajz
szobrászat                                       szövedék                                            háromdimenziós

építészet                                           makett                                                tervrajz
szobrászat                                        szövedék                                             háromdimenziós
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3. Játssz és fedezd fel! Segítsd a mosolygós arcot, hogy megtalálja a hazafelé vezető utat, mert eltévedt egy nagy kertben. 

Å Milyen vonalak alkotják a mosolygós arc útját? Nevezd meg őket!

Å Milyen mértani idomhoz hasonlít ez a labirintus-kert?

 Útmutató
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Kiállítás
1. Az alábbi linket használva látogass el virtuálisan a Bukaresti „Prof. ing. Dimitrie Leonida” Nemzeti 

Technikai Múzeumba! Ha tetszettek a látottak, akkor személyesen is felkeresheted. 

http://www.imagofactory.ro/muzee/mntdl/mntdl.html

ĺrj egy papírra: 
a) egy fogalmazást, amelynek terjedelme legtöbb 10 sor, ihletője pedig a kiállítás legyen, amit a Bukaresti 
„Prof. ing. Dimitrie Leonida” Nemzeti Technikai Múzeumban tett virtuális vagy személyes látogatásod 
során szemlélhettél! Adj kifejező címet írásodnak!

b) Vázold fel egy papírra azt a személyt, akit a legérdekesebbnek találtál a Bukaresti „Prof. ing. Dimitrie 
Leonida” Nemzeti Technikai Múzeum kiállításának látogatása során!

c) Egészítsd ki szóban az alábbi állítást!
Újra meg szeretném nézni… a… című kiállításból, mely a Bukaresti „Prof. ing. Dimitrie Leonida” Nemzeti 
Technikai Múzeumban van, azért mert …

d) d) Készítsd el egy állat sziluettjét kiselejtezett technikai eszközökből!

Útmutató:  Szükséges eszközök:  működésképtelen technikai eszközök, karton, dugók, kupakok, 
különböző méretű dobozok, formák és anyagok, ragasztó, ragasztószalag, olló, szike, zsinór, 
formázható drót.
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2. Az alábbi linket használva látogass el virtuálisan a gyermekkorról szóló kiállításra, mely a Román
Paraszt Nemzeti Múzeumában, Bukarestben tekinthető meg. Ha felkeltették az érdeklődésedet a látottak, 
akkor személyesen is felkeresheted. 

http://childhoodmuseum360.eu/ro/ 

ĺrj egy papírra: 
a) egy fogalmazást, amelynek terjedelme legtöbb 10 sor, ösztönzője pedig a kiállítások legyenek, amiket 
a gyermekkor múzeumában, a Bukaresti Román Paraszt Nemzeti Múzeumban tett virtuális vagy  személyes
látogatásod során figyelhettél meg! Adj kifejező címet írásodnak!

b) Vázold fel egy papírra azt a személyt, akit a legérdekesebbnek találtál a gyermekkor múzeumában
látott kiállítások látogatása során!

c) Egészítsd ki szóban az alábbi állítást!
Újra meg szeretném nézni … a …. című kiállításból, mely a Bukaresti Román Paraszt Nemzeti Múzeumban 
van, azért mert …

d) Készíts egy játékot! Szükséges eszközök: egy zokni, rizs, hajgumi / színes zsineg, műanyag szemek,
ragasztó, olló, filctollak. 
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Ü 1. A FÉNYKÉP
Kompetenciák: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.3; 2.4

Ü 2.  FORMA, FÉNY, SZĺN
A KIRIGAMI TEHNIKA FÉNYSZĺNHÁZ

Kompetenciák: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.3, 2.4; 2.5

Ü 3.  VEGYES/KEVERT TECHNIKÁK
Kompetenciák: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.3, 2.4; 

Ü 4.  ISMÉTLÉS ÉS FELMÉRÉS
Ü 5. KIÁLLĺTÁS

„Művészetek” című portfóliód, melyet ebben a tanévben készítesz, munkád tükre lesz, ami 
magába foglalja a tanult és alkalmazott témákat, az elsajátított készségeket és kompetenciákat.

Ez a jelkép tájékoztat a tevékenységekről és segít abban, hogy kapcsolatot teremts más 
tantárgyakkal: polgári nevelés, román nyelvű kommunikáció, matematika, földrajz, történelem. Portfólió

V. FEJEZET

Évszakok

CsatlakozomHas
zná

lom

Tudom
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Experimenteazã!

Louise-Jacques Mandré Daguerre,  
Műhelysarok, 1837-as fénykép, melyet a 

dagerrotípia nevű találmányával készített
       

Ü Fedezd fel és elemezd!  

Figyeld meg és válaszolj!

Å Nézd meg jól a képeket, melyek az első fényképezőgépeket 
ábrázolják! Milyen a külsejük? Milyen anyagokból készülhettek 
ezek a gépek? 
Å Mi áll Daguerre érdeklődési középpontjában a fénykép szerint? 

3. LECKE 
SĺKFORMA: TANGRAM

Ü Megtudhatod…

Å hogyan jöttek létre az első fény képek 
és az ehhez kötődő érdekességeket;
Å  hogyan örökítsd meg, hogyan 
ragadd meg azt amit a fényképezőgép 
objective előtt látsz. 

Ü Tudtad-e, hogy?

Több évvel ezelőtt volt néhány 
ember, akiket foglalkoztatott az a 
kérdés, hogy hogyan lehetne a 
világunk képét áthelyezni egy alapra. 
Ezek közül egyik

Louise Jacques Mandré Daguerre 
volt, aki 1837ben sikeresen elkészítette 
az első fényképet saját találmányával,   
a dagerrotípiával, melyet róla neveztek 
el. Művész is volt, nem csak feltaláló, 
színházi díszleteket festett és jelme
zeket készített így is hozzájárult a 
képzőművészet fejlődéséhez. 

Figyeld meg a mellékelt képeket!
 

Járj utána!

1. Documentálódj enciklopédiákból 
vagy internetről, keresd az ehhez 
kapcsolódó információkat!

2. ĺrd fel a talált adatokat egy lapra! 
Számolj be osztálytársaidnak arról, hogy 
milyen érdekességeket találtál!

PortfólióPortfólió

CsatlakozomHaszn
álom

Tudom
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Experimenteazã!

Louise-Jacques Mandré Daguerre,  
Műhelysarok, 1837-as fénykép, melyet a 

dagerrotípia nevű találmányával készített
       

Ü Fedezd fel és elemezd!  

Figyeld meg és válaszolj!

Å Nézd meg jól a képeket, melyek az első fényképezőgépeket 
ábrázolják! Milyen a külsejük? Milyen anyagokból készülhettek 
ezek a gépek? 
Å Mi áll Daguerre érdeklődési középpontjában a fénykép szerint? 
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Ü Jegyezd meg!

Közel- vagy makrófotó – a fényképezőgép 
nagyon közel van a főszereplőhöz.

Panorámafotó – a fényképezőgép nagyon 
távol van a megörökítendő tárgyaktól.

Portréfotó – az arc tulajdonságait 
hangsúlyozza ki.

Az érdekes fotók készítéséhez elsősorban 
egy fényképezőgép szükséges: lehet ez 
klasszikus gép vagy digitális, amit napjainkban 
már alapból felszerelnek minden  okostelefonra.

Egyes számítógépeken találhatunk 
képszerkesztő programokat, melyekkel 
megváltoztathatjuk, módosíthatjuk a 
fényképeket. Például egy fényképhez 
hozzáadhatunk olyan részletet amit egy 
másik képből vágtunk ki és az eredetiben 
még csak nyoma sem volt. Ahogyan egy 
kollázs készítésénél kivágjuk és ráragasztjuk 
a képet az alapra, ugyanúgy a technika segítsé
gével érdekes kollázsokat készíthetünk.

Ha nagyon közel viszed a kamerát ahhoz 
a személyhez, akit le szeretnél fényképezni, 
akkor olyan érdekes részleteket is megláthatsz, 
amik szabad szemmel szinte láthatatlanok. 

Ellenben, ha távolabb viszed a fény
képezőgép kameráját, akkor készíthetsz egy 
panorámaképet, amellyel több tárgyat/
természeti elemet örökíthetsz meg egyetlen 
képen.

 

Készíts fényképeket melyekkel megörökítesz  
közeli és távoli tárgyakat/személyeket, 
nagyítsd ki őket (makró fotózás).

Å Nyomtasd ki a képeket!

Å  Állíts össze egy kollázst, amelyben 
felhasználod az általad készített fényképeket 
is! Vágj, ragassz, színezz, fess, ott, ahol 
szükségesnek ítéled!

Kísérletezz!



74

Icinke-picinke galériám!

Örökítsd meg egy fényképpel azt az évszakot, amelyben most vagyunk! Használhatsz klasszikus vagy új 
generációs kamerát. 

1.Hangsúlyozz ki egy elemet (például: egy fát, egy virágot, egy rovart)!

2.Készíthetsz színes vagy fekete-fehér képeket.

3.Válogass ki és nyomtass ki három érdekes képet és  add hozzá a galériádhoz! Nyomtasd ki az alábbi képet és 
ragaszd fel a te fényképeidet a fekete négyzetekbe!

Ü Szómagyarázat
Érdeklődés középpontja = egy képen belül az a zóna, amely felkelti az érdeklődésedet.

Portofoliu
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Bábszínház

Fény- és árnyékszínház 

Ü Fedezd fel és elemezd!  

Figyeld meg és  válaszolj!

Å Milyen formákat tartalmaznak  a fenti képek?
Å Milyen anyagokat használtak a szcenográfusok a szereplők 
megalkotásánál? 
Å A képzőművészeti nyelv melyik elemeit használták?

2. LECKE 
FORMA, FÉNY, SZÍN.
FÉNY- ÉS ÁRNYÉKSZÍNHÁZ 

Ü Megtudhatod…

Å hogyan készítenek színházi előadást 
a forma, a szín és a fény segítségével és 
ezzel kapcsolatban néhány érdekességet.

Ü Tudtad-e, hogy?

A színházban a színészeket állítják a 
figyelem középpontjába  a fény, a forma 
és a színek segítségével.

Azokat a művészeket, akik a színházi 
díszlet és a jelmez megtervezésével és 
megalkotásával foglalkoznak szceno
gráfusoknak nevezzük. Ők készítik el a 
marionett bábukat is, amiket a báb szín
házban láthatsz, és azokat a sablo nokat, 
melyeket a fény és árnyékszínházban 
használnak.

Figyeld meg a mellékelt képeket!

Színházban
Látogassatok el egy színházba és 

osztályközösségeddel nézz meg, kövess 
figyelemmel egy színházi előadást!

1. Vázolj fel egy papírlapra egy jelenetet 
és a főszereplőket!

2. Röviden meséld el azokat az érdekes 
történéseket, melyeket a színpadon 
láttál!

3. Változtasd meg a történet befejezését 
és meséld el az osztálytársaidnak!

PortfólióPortfólió

CsatlakozomHaszn
álom

Tudom
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Ü Jegyezd meg! 

A színház érzéseket és érzelmeket közvetít 
a színészek művészi játékán keresztül, akiket 
a színek, a formák és a fény segítségével helyez 
a középpontba. 

1. Készíts marionett bábut hajtogatással és 
vágással! Először az arcát rajzold meg!
Figyeld meg a mellékelt példát!

2. Csapatmunka

Å  Szerveződjetek osztálytársaitokkal 
legkevesebb három fős csapatokba! Együtt 
állítsatok össze és adjatok elő egy fény és 
árnyékszínházi előadást!

Å Témája kapcsolódjon egyik évszakunk 
híres ünnepéhez: a karácsonyhoz, a húsvéthoz, 
az aratáshoz, új kenyérhez.

Å Szükségetek lesz a következő eszközökre: 
egy kartondoboz, ragasztó, olló, fapálcikák, 
zseblámpa, egy kissé áttetsző papírív.

Å Vágjátok ki a doboz belsejét és a kivágott 
rész helyébe ragasszátok az áttetsző papírt! 

Å Kartonpapírra rajzoljátok meg a formák 
(emberek, fák, házak) körvonalát! Vágjátok ki 
őket és a hátoldalukra ragasszatok egy fapálcikát!

Å  ĺrhattok forgatókönyvet is és párbeszédet 
is a szereplőknek.

Å  Helyezzétek a szereplőket és a fényforrást 
a színpad (a doboz) mögé.

Kísérletezz!
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Kezek főszerepben!
Szükséged lesz egy zseblámpára, a saját kezeidre és egy kis képzelőerőre. Figyeld meg az alábbi képeket! 

A szereplőket csak a kezek árnyékából alkották meg. ĺgy életre kelnek az árnyékok s mint láthatod a képeken, 
sorra átalakulnak különféle állatokká. Játssz és képzelj el más-más szereplőket, úgy, hogy kezed állásának 
kombinációit használod! Bemelegítésként kezd az alábbi ábrák megjelenítésével!

Ü Szómagyarázat
forgatókönyv = színdarab, film vagy előadás rövid szövege.
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Experimenteazã!

Tintatörlő használatával 
nyert formák

Ü Fedezd fel és elemezd!  

Figyeld meg és válaszolj! 

Å A fenti képre kék színű tintát vittek fel. A virágok megalkotásakor 
milyen eszközt használtak?  
Å  Milyen vonalakból alakították ki a virágokat?

3. LECKE 
VEGYES/KOMBINÁLT  
TECHNIKÁK

Ü Megtudhatod…

Å hogyan kombináld az eltérő anya
gokat és eszközöket azért, hogy érdekes 
és kifejező formákat alkothass. 

Ü Tudtad-e, hogy?

Létezik egy tintafajta, amit szimpa
tikus vagy láthatatlan tintának neveznek. 
Ez csak akkor lesz látható, ha azt sze
retnéd. Ellenkező esetben láthatatlan 
marad. Próbáld meg elkészíteni! Nézd, 
hogyan: Szükséged lesz egy citrom 
levére, fültisztító pálcikára és egy 
villanyégőre. ĺrj egy üzenetet egy 
papírlapra a citromlébe mártott 
fültisztító pálcikával, majd közelítsd a 
lapot a meleg égőhöz. Nemsokára meg 
fog jelenni az általad írt üzenet. 

 

Hókuszpókusz
Szükséged lesz a következő eszkö

zökre: fehér papírlap, zsírkréták, vízfesték, 
láthatatlan tinta.

1. Zsírkrétával rajzold meg az általad 
választott formákat (választhatsz bármilyen 
témát). Rajzold meg a részleteket is!

2. Most fesd le az egész felületet! Mit 
vettél észre? Válaszodat írd egy külön 
lapra és tapasztalataidat oszd meg 
osztálytársaiddal!

3. Száradás után írhatsz alkotásodra 
titkos üzenetet a láthatatlan tintával. 

PortfólióPortfólió

CsatlakozomHaszn
álom

Tudom
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Experimenteazã!

Tintatörlő használatával 
nyert formák

Ü Fedezd fel és elemezd!  

Figyeld meg és válaszolj! 

Å A fenti képre kék színű tintát vittek fel. A virágok megalkotásakor 
milyen eszközt használtak?  
Å  Milyen vonalakból alakították ki a virágokat?
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Ü Jegyezd meg!

Tintatörlő használatával nyert formák

Spontán formák, melyeket a szín és 
a spárga párosításával alkottak 

Alkotásodban többfajta anyagot kombi
nálhatsz , például használhatsz tintát az alap 
lefestéséhez és az alakzatok megrajzolásához, 
a színtelenítéshez, dolgozz a tintatörlővel.

ĺme egy másik érdekes technika  amivel  
különféle spontán formákat alkothatunk szín 
(tempera) és spárga segítségével. A papíralapra 
vigyél fel bőségesen színt a tubusból, majd 
óvatosan húzd meg a spárga végét, úgy, hogy 
az áthaladjon a színen! Lenyűgöző szövedékű 
formákat nyerhetünk így! 

A kollázsnál is ugyanígy használjuk eltérő 
anyagok kombinációját. Egy képen belül 
vegyíthetünk szövedékes papírlapokat, színes 
papírokat, újságkivágásokat, szövetdarabokat, 
műanyagot és még sok mást. 

 

Tinta és tintatörlő segítségével készítsd el 
annak a hónapnak a naptárát, amelyben épp 
vagy!
Emeld ki a hónap jellemzőjét hozzáillő 
képpel, használhatsz virágokat a tavaszi és a 
nyári, másmás formájú és színű leveleket az 
őszi, eltérő formájú hópelyheket a téli hóna
pok ábrázolásánál. 
Készíts egy táblázatot a mellékelt kép mintája 
alapján! Töltsd ki tintával az üres helyeket 
majd száradás után rajzolj bele a tintatörlővel!

Kísérletezz!
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Ébresztőóra

Vágj ki érdekes formákat újságokból, folyóiratokból, különböző színű és szövedékű textilhulladékból! 
Nyomtasd ki vagy készítsd el az óralapot ábrázoló képet, majd ragaszd rá minél eredetibb módon a kivágott 
formákat! Rajzold fel a nyilakat egy kartonlapra, majd vágd ki őket! Gombostű vagy miltonkapocs 
segítségével tűzd fel őket az óralap közepére! Nézd, hogy mozog! Meg tudod-e mutatni a pontos időt vele? 
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Az örökzöld fa

   Évszaktól függetlenül a fenyőfának mindig zöld a levele. A hegyekben csodálhatjuk meg büszke, kevély 
alakját. 

Hívlak, hogy készíts egy pompás fenyőt!  Szükséges hozzá egy zöld színű műanyagpalack, olló, 
papírhenger, ragasztószalag, úgy ahogy az alábbi képen láthatod.  

Útmutató: Kövesd az alábbi képek lépéseit majd állítsd össze a fenyőt! Milyen formához hasonlít 
a végeredmény? 
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Ismétlés és felmérés
Ebben a fejezetben különféle technikákkal kísérleteztünk, amelyek a képzőművészet különlegességei és 

kapcsolatokra világítottunk rá, amelyek több műveltségi területhez vezettek el bennünket. Alkottunk 
háromdimenziós formákat és síkformákat is különböző módokon: fényképeket készítettünk, kivágtuk őket 
megváltoztatva eredeti formájukat, érdekes maketteket építettünk újrahasznosítható anyagokból – a fény és 
az árnyék segítségével színházi előadást állítottunk össze, valamint műanyaghulladékból fenyőt fabrikáltunk. 
Kifejező formákat nyertél mikor összekombináltad a technikákat: színtelenítettél tintatörlő segítségével, 
szövetekből és papírból kollázst szerkesztettél egybe.  

Osztálytársaitokkal beszélgessetek arról, hogy: Mit tanultál? Hogyan dolgoztál? Hogy érezted magad az 
„Évszakok” című fejezet tanulmányozása közben? Mutasd be portfóliódat az osztálytársaidnak!

Felmérő
Ü Oldd meg az alábbi feladatokat, majd értékeld magad az adott pontszámok 

segítségével! Válaszaidat jegyezd le egy A4-es papírlapra!

1. Melyik volt az általad legjobban kedvelt technika, amellyel e fejezet tanulmányozása közben kísérleteztél? 
Válaszodat indokold!

2. Jelöld I-vel az igaz, H-val a hamis állításokat! 

a) A dagerrotípia egy fényképezőgép volt, amit régen használtak. 

b) A vegyes technikákkal egy alapon több anyag kombinációját mutathatjunk meg. 

c) A színházi előadás csak a színészek előadásán keresztül közvetíthet érzelmeket. 
3 helyes válasz Nagyon jó; 2 helyes válasz Jó; 1 helyes válasz Elégséges; 0 helyes 
válasz Elégtelen.

3. Ellenőrizd portfóliód azon alkotásait amelyeket e fejezet közben készítettél és értékeld magad!
3 alkotás Nagyon jó; 2 alkotás Jó;  1 alkotás Elégséges; 0 alkotás Elégtelen.
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4. Egy A4-es papírlap közepére ragassz fel egy olyan fényképet, amit te készítettél és különös módon
kedvelsz. Rajzolj az alábbiakhoz hasonló csillagokat és válaszolj a kérdésekre!

6 helyes válasz Nagyon jó; 4-5 helyes válasz Jó;  2-3 helyes válasz Elégséges; 
0 helyes válasz Elégtelen. 

Milyen színeket 
figyelhetsz meg 

a képen?

Miért szereted 
ezt a fényképet?

Milyen formák 
vannak a kép 

középpontjában?

A csillagkérdésekre 
adott válaszaidat 

mutasd be 
osztálytársaidnak!

Melyik témához 
kapcsolódik a 

kép?

ĺrj egy szöveget, 
amely legtöbb 5 

mondatból áll 
és a fotóddal 
kapcsolatos.
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Kiállítás
1. Az alábbi linket használva látogass el virtuálisan a Bukaresti Román Nemzeti Képzőművészeti Múzeumba. 

Ha tetszettek a látottak, akkor személyesen is felkeresheted.

http://www.imagofactory.ro/#next

ĺrj egy papírra:
a) Egy fogalmazást, amelynek terjedelme legtöbb 10 sor, ihletője pedig a kiállítás legyen, amit a Bukaresti
Román Nemzeti Képzőművészeti Múzeumban tett virtuális vagy személyes látogatásod során láttál!
ĺrásodnak adj kifejező címet!

b) Egészítsd ki szóban az alábbi állítást!
Újra meg szeretném nézni... a... című kiállítást, mely a Bukaresti Román Nemzeti Képzőművészeti Múzeumban van,
azért, mert…

c) Mondd el, hogyan kellene viselkednünk, mikor múzeumba megyünk!

Útmutató: Milyen ruhában illik meglátogatni egy ilyen helyiséget?
Hogyan közölhetem mondanivalóm a kiállítások megtekintése alatt?
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2. Figyeld meg az alábbi képet és válaszolj a kérdésekre:

a) Az A betűvel jelölt nyíl megmutatja...

b) A B betűvel jelölt nyíl megmutatja..., ami azt jelenti, hogy az alkotásokat egyforma magasságban helyezik el. 

c) Osztálytársaiddal együtt rendezzetek egy kiállítást!

Útmutató:  Válaszd ki két alkotásodat, melyeket az V. fejezet tanulmányozása közben készítettél. 
Keretezd be paszpartuval a művedet, írj mellé címkét, melyre jegyezd fel: nevedet, 
remekműved címét, és az alkalmazott technikát.

A

B
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Év végi ismétlés
Nézd, már majdnem a könyv végéhez értünk! Sokmindent kipróbáltunk és átéltünk, nagyszerű 

személyiségek képzőművészeti munkáit láthattuk, amiket összekapcsoltunk a bennünket körülölelő 
világgal, gyakoroltuk azt, hogy hogyan fejezzük ki magunkat a művészet és a tudomány keretein belül.

Ü Nagyon sok érdekes dolgot tudhattunk meg!

Hívlak most is, hogy fedezd fel és elemezd!                   E tanév során összeállított portfóliód alkotásait osztálytársaiddal 
együtt nézzétek át, majd szerveződjetek csapatokba (sorshúzással, egyenlő taglétszámmal), és A5-ös formátumú 
színes papírlapokon válaszoljatok minél több kérdésre. Végezetül egy óriás kirakóst fogunk összeállítani, melynek 
alapja a ti tudásotok lesz. Értékeljétek válaszaitokat a következő oldalon található önértékelés alapján.

Portfólió

Milyen anyagokat és munkaeszközöket 
használtál ebben a tanévben a Vizuális 

nevelés és gyakorlati ismeretek órákon? 

Mesélj érdekességeket a 
művészekről, akiket a fejezetek 

tanulmányozása közben 
megismertél!

ĺrd le, mit jelent az „érdeklődés 
középpontja” kifejezés.

A „tervrajz” kifejezés azt jelenti...

ĺrd rá a nevedet egy nagyon  
kreatív marionett bábura!   

ĺrj le három olyan tevékenységet, amin 
szívesörömest vettél részt e tanév során! 

Újrahasznosítható anyagokból 
készíthetek...

Alapszínek vagy primer színek  
a következők...

Készíts egy formát kirigami 
technikával!

Johannes Itten megalkotta a…

A fénykép feltalálójának neve...

Egy adott szín árnyalatait úgy 
kapom meg, hogy keverem…

A kocka egy... forma és...  
oldala van.

A háromdimenziós formáknak… 
dimenziójuk van. 
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Mielőtt értékelnétek magatokat, vegyétek figyelembe a következőket: 

Útmutató: Minden helyes válasz 1 pontot ér. A legnagyobb pontszámot elérő csapat előállhat 
egy zseniális ötlettel ami az osztály kirakósának összeállításával kapcsolatos. 
Å Be tudtam fejezni a feladatomat a megszabott időn belül? Hatékony voltam-e?
Å Együtt tudtunk-e működni és tudtuk-e egymást kölcsönösen bátorítani?
Å Minden csapattag kifejtette véleményét, meghallgatta és értékelte a többiek ötleteit? 
Å Legjobban haladtunk a…
Å Nem haladtunk jól a…
Å Javíthanánk a…

Osztály/Időpont/Csapattagok neve/
Elért pontszám

........................................................

........................................................

........................................................

CSOPORTOS 
ÖNÉRTÉKELŐ

A kétdimenziós formáknak… 
dimenziójuk van.

Tangram idomok használatával 
rakj ki egy érdekes alakzatot.

A „makett” szó jelentése...

Készítsetek egy rajzot  
a ceruzáitok hegyének 

felemelése nélkül!
Soroljátok fel az összes 

vonaltípust, amit ismertek!

Vágjatok ki egy formát, annak 
kontúrján, körvonalán haladva! 

Magyarázzátok meg mit jelent, 
miben áll a spriccelés technikája?

Magyarázzátok meg mit jelent, 
miben áll a monotípia technikája!

A fehér és a fekete keverésével 
megkapjuk a...
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Portfólió
Ebben a tanévben a „Portfólió” rovat segítségével összeállítottatok 

egy mappát ami minden leckéhez kapcsolódóan tartalmaz egy 
feldatlapot/tevékenységet. 

Osztályszinten rendezzetek egy versenyt, amelynek keretein 
belül bemutatjátok egymásnak portfóliótok munkáit!

Ü Értékelési és önértékelési elvárások

1. Az alkotások a megadott sorrendben szerepeljenek a potfólióban;

2. A feladatokat a kéréseknek megfelelően végezzétek el;

3. Kreatívak legyenek az alkotások;

4. Használjátok a munkaeszközöket céljuknak megfelelően;

5. Használjatok váltakozó technikákat  a nekik megfelelő módon;

6. A dokumentációs mappa tartalmazzon hasznos információkat
azokról a művészekről akikről a fejezetek tanulmányozása közben 
hallottál.

Színes kartonból készítsetek 
oklevelet a verseny 

győzteseinek!

Szervezzetek kiállítást a 
legnagyobb elismerést elnyert 

munkákból!

Vegyetek figyelembe és 
jegyezzetek meg minden 

tudnivalót amit a „Kiállítás” 
című leckék során tanultatok! 








