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ELSŐ OSZTÁLYOS VAGYOK

Matos Maja: Elsős leszek (részlet)

Akár hiszed, akár nem,
Nagyon jó az én kedvem.
Tudod, minek örülök?
Iskolába kerülök…()
Nagy vagyok már iskolás,
Kezdődjön a tanítás!
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A kislány és a kisfi ú táskájából éppen 
most másznak elő a rajzeszközök. 
Beszéljétek meg, hogy milyen 
tanszerek lapulhatnak még ott! 
 Figyeld meg jól az iskolatáskád 
jellegzetességeit! Milyen a formája, 
a színe, vannak-e rajta zsebek és 
minták? 
Rajzold le a táskádat és a tanszere-
idet úgy, mintha egy mese szereplői 
lennének! Találj ki egy történetet is a 
rajzodhoz! Játsszátok el, hogy 
miről beszélgetnének egymással a 
mesebeli táskák és a megelevene-
dett tanszerek!

Mi van az iskolatáskámban?

A kislány és a kisfi ú táskájából éppen 
most másznak elő a rajzeszközök. 

hogy milyen 
tanszerek lapulhatnak még ott! 

 jól az iskolatáskád 
jellegzetességeit! Milyen a formája, 
a színe, vannak-e rajta zsebek és 

 a táskádat és a tanszere-
idet úgy, mintha egy mese szereplői 
lennének! Találj ki egy történetet is a 
rajzodhoz! Játsszátok el, hogy 
miről beszélgetnének egymással a 
mesebeli táskák és a megelevene-
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Mit tudnak a ceruzák?

Mutasd be a ceruzákat! Milyen a színük és az alakjuk? Mit fejez ki az „arcuk”? Milyen 
összefüggést találsz az arckifejezés és a húzott vonalak között? 
Beszéljétek meg, miben különböznek egymástól a vonalak! 
Játsszátok el egymásnak a rajzon látott ceruzák mozgását, és utánozzátok le az arcki-
fejezésüket is! 

Volt egyszer egy csodaceruza, amelynek hegyében szebbnél szebb képek laktak. Egy 
tündér érintésére ezek a képek láthatóvá váltak. 
Rajzold meg, hogy milyen csodákat rejt a te ceruzád!
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A ritmus

Beszélgessetek a képekről és a rajzokról! Figyeljétek meg a min  ták ismétlődésé nek  
módját! Idézzétek fel, mit tanultatok énekórán a ritmusról! Keressétek meg a minták 
ritmusa és a zenei ritmusok közti ha sonlóságot! próbáljátok meg hangokkal és mozdula-
tokkal leutánozni a látott mintákat!

Virágminta egy több mint háromezer éves 
egyiptomi falfestményről

A magyar népművészet* szövőmintái*

Kaukázusi1 szőnyeg (19. század) 

1 Kaukázus: hegység Oroszországban

tokkal leutánozni a látott mintákat!

több mint háromezer éves 

A magyar népművészet* szövőmintái*

 (19. század) 

Válassz a következő feladatok közül!
1.  Tervezz a királylánynak egy másik ruhát! A díszítésnél alkalmazd a minták ismétlődését, 

váltakozását! 
2.  Tervezz babaruhát! (A feladatot a következő oldalon találod.)
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Készíts babát ábrázoló könyvjelzőt papírból! 

A baba ruhája

Könyvjelző
Anyagok és eszközök: fehér vagy színes A/4-
es rajzlap, olló, filctoll és színes ceruza.
a)  Vágd félbe az A/4-es lapot hosszában! 

A felső sarkait gömbölyítsd le!
b)  Milyen lesz a baba? Rajzold meg né-

hány ötletedet!
c)  Gyűjts mintákat díszes formákról! Ter-

vezz egyedi sordíszeket is!
d)  díszítsd a baba ruháját ritmikusan is-

métlődő mintákkal!
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88

Kísérletezz filctollal!

A keretben látható minták pontokból, vonalakból és foltokból áll-
nak. Van közöttük kisebb és nagyobb, egyenes és íves, szaggatott 
és folytonos. 
Tervezz te is mintákat egy szín felhasználásával! Rajzolj egy le-
velekkel teli fát! díszítsd a fa leveleit pontokból, vonalakból és fol-
tokból álló mintákkal! Törekedj arra, hogy mindegyik levélnek más 
mintát találj ki!mintát találj ki!
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Mesebeli állatok

Tudtok-e olyan verseket vagy meséket, amelyekben mackók szerepelnek? Beszéljetek 
„medvéül”! Utánozzátok a macik hangját és mozgását is! Rajzoljátok fel egy lapra egy 
maci körvonalát! Töltsétek ki a hátteret különböző mintákkal! Majd az itt látható rajz-
hoz hasonlóan rejtsétek el a medveformát a háttér mintáinak folytatásával!

Játsszunk tovább a mintákkal! nézzük meg, milyen lesz a kép, ha színeket is használunk, 
és az állat körvonalán túl megváltoztatjuk a mintázatot!
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A televízióban sokszor szerepelnek olyan műsorok, amelyekből megismerhetjük az álla-
tok életmódját, szokásait. Hogy nevezzük az ilyen fi lmeket? Soroljatok fel olyan fi lmeket 
és reklámokat, amelyekben állatok szerepelnek! 
Beszéljétek meg, hogy miben hasonlítanak és miben különböznek a rajzokon látha-
tó kutyák és macik a valóságos társaiktól!
Rajzold le emlékezetből a kedvenc rajzfi lmfi gurádat!  Rajzold le emlékezetből a kedvenc rajzfi lmfi gurádat!  

Valóság és mese
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Csodakutya

Vajon milyen lehet a vers-
ben szereplő csodakutya? 
Talán különleges tulajdon-
ságokkal rendelkezik? Vagy 
lehet, hogy papírhajtoga-
tással készítették? 

Origami* kutya
Anyagok és eszközök: 2 darab egyforma méretű, 
négyzet alakú színes papír.  A papír egyik oldala fehér 
legyen!

1. 2.

3.

4.

5.

7.

9.

10.

6.

8.

Könnyen teremthetsz te is 
egy origami csodakutyát. 
Olvasd le az ábrákról a 
hajtogatás menetét!
Rajzolj az origami kutya fe-
lületére* részleteket (szemet, 
orrot, mintákat)! Ragaszd fel 
egy színes rajzlapra!

Csoóri Sándor: Csodakutya

Ha hiszitek,
ha nem is,
volt egy kutyám 
nekem is,
piros volt az orra, 
lapulevél nagy füle
lelógott a porba. 

Csoda egy kutya volt:
holdsugáron
lovagolt,
s csillagfejű csikókat
terelt udvaromba. 

Csodálkoztok?
Elhiszem.
nem láthatta
senki sem.
Fénykép sincsen róla.
Én is csak egyszer láttam,
úgy álmodtam róla.
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MEGÉRKEZETT AZ ŐSZ

Kányádi Sándor: Fakó lovon léptet (részlet)

Fakó lovon léptet, 
dünnyög, dudorászgat. 
Számbaveszi minden 
kincsét a határnak. 

Megnézi a krumplit, 
a tengeri1 táblát: 
messziről meglátszik, 
ha jól megkapálták.

Aztán gyalogosan 
a kertekhez kószál: 
leng utána egy-egy 
ezüstfehér hajszál.

Gyűjtsétek össze, hogy mi lyen ter mé sek kel ta lál ko zott a versben szereplő öreg Ősz a 
sé tája so rán! Tervezz rajzlapon az öreg Ősz-apónak egy köpenyt, amelyet az ősszel érő 
termések mintái díszítenek! Színezd ki az őszi természetben látott színekkel!

S amint megy, a fákról 
alma, dió, körte, 
szilva, barack pottyan 
elébe a földre. 

nézelődik az ősz 
– mert ki más is volna –,
nézi, mi lenne még 
végezni valója.

1 tengeri: kukorica
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Színkeverés* – festés

Az ősz beköszöntét jelzi a természet átalakulása. A falevelek különböző színekben pom-
páznak. Az egyik piros ruhát ölt, a másik sárgát, a harmadik pedig barnát. Az elszínező-
dés után hamarosan elszáradnak és leesnek a földre.
Beszélgessetek az őszről fényképek és gyűjtött levelek alapján!
Varázsolj őszi hangulatot a rajzlapodra! Válassz a következő feladatok közül!

1. Papírlevél festése (egyéni munkából 
közös kompozíció*)
Fess őszi levelek színeit utánzó színfol-
tokat*! A festék száradása után vágj ki a 
papírból levélformákat! 

2. Tenyérből levél (egyéni munkából 
csoportmunka)
Rajzold körül a tenyeredet! Vágd ki a kör-
vonal mentén! Fesd ki a tenyérrajzot az 
őszi természetben látható színekkel! 
Rajzoljatok egy nagy fát, fessétek ki kö-
zösen, majd ragasszátok fel az ágaira 
a „tenyér-leveleket”! 

Csodafa
A Mesemadár-
műhely tanu lói nak 
közös alkotása 
(Bala ton al mádi, 
Györgyi dénes 
általános 
Iskola), 
tempera*. 
Felkészítő 
tanár: Szirbek 
Szilvia

a „tenyér-leveleket”! a „tenyér-leveleket”! 

Csodafa
A Mesemadár-
műhely tanu lói nak 
közös alkotása 
(Bala ton al mádi, 
Györgyi dénes 
általános 
Iskola), 
tempera*. 
Felkészítő 
tanár: Szirbek 
Szilvia

a „tenyér-leveleket”! 

Csodafa
A Mesemadár-
műhely tanu lói nak 
közös alkotása 
(Bala ton al mádi, 
Györgyi dénes 
általános 
Iskola), 
tempera*. 
Felkészítő 
tanár: Szirbek 
Szilvia
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Gyűjts össze különböző alakú és méretű faleveleket! Vá-
logasd ki azokat, amelyeknek a legjobban kidomborodik 
az erezete!
Készíts levélnyomatot! 
a)  Fesd be a levél fonákját1 a színes őszi leveleken megfi -

gyelt színekkel! 
b)  nyomd rá a befestett oldalát a rajzlapra! Tegyél a levél-

re egy újságpapírt, és nyomogasd végig a kezeddel a 
levelet! 

c)  A színes levelekkel kitöltött lapra fesd meg a versből 
megismert Ősz-anyót!

Tarbay Ede: Ősz-anyó

Kontyos-kendős Ősz-anyó 
 söpröget a kertben, 
vörös-arany falevél 
 ripeg-ropog, zörren.

Reggel-este ruhát mos, 
 csupa gőz az erdő, 
mosókonyha a világ, 
 a völgy mosóteknő.

Nyomatkészítés

1  fonákja: valamilyen formának – pl. levélnek – a hátsó oldala
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Levélfigurák

Ezen az oldalon azt mutatjuk be, milyen sokféleképpen használhatod fel a levélnyoma-
tokat. Készíthetsz belőlük különböző fi gurákat. pl. nagyanyót, bácsit, ősz-manót vagy 
amit csak szeretnél. nézd meg a képeket, és adj nevet az itt látható levélfi guráknak!

Levélnyomat-figura
a)  Fesd be a levél erezetes oldalát temperával!
b) nyomtasd rá a lapra!
c)  Egészítsd ki a nyomatot festéssel úgy, hogy va-

lamire vagy valakire hasonlítson! Olyan formát is 
kialakíthatsz, amely csak a képzeletedben létezik. 
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Különleges tükörképek, pacnifestészet

a)  Hajtsd félbe a rajzlapot, majd nyisd ki! 
nyomj borsószemnyi festékpöttyöket 
a haj   tás vonal hoz közeli részekre! 

b)  Ismét hajtsd félbe a papírt, és si  mítsd 
át a felületét! Majd nyisd szét,  és várd 
meg, míg a folt megszárad!

c)  Egészítsd ki kedved és fantáziád sze-
rint olyan formára, amilyenre té ged 
a folt emlékeztet! A kiegészített pacniképek

Anyagok és eszközök: rajzlap, tempera. A folt kiegészítéséhez filctoll vagy kréta.
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Láncfigurák

Csanádi Imre: Négy testvér

Év múlik, évet ér, 
egymást hajtja a négy testvér: 
    víg tavasz, virághintő, 
    koszorús nyár, kalászdöntő, 
    ősz, gyümölcsérlelő, 
    tél, havat terelő.

a)  Hajtogasd össze felezésekkel harmo ni ka sze   rűen a lapot! 
b) Rajzold rá a fél formát, ha szükséges, tanítói segítséggel, majd vágd ki!
c)  díszítsd a szétnyitott formát az egyes év sza kokra jellemző formákkal és szí nekkel! 

Keresd meg a versben 
a négy testvér nevét! 
Jelenítsd meg őket 
úgy, hogy egymás ke-
zét fogva éppen táncot 
járnak!

a) c)

Évszaklánc 
Anyagok és eszközök: A/3-as fehér papír hossz irányú fele, ceruza, 
filctoll, olló.

b)
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Gesztenyeország lakói vendégeket várnak. Elsőként Makk Marci és Gesz tenye  Gizi top-
pant be, de nemsokára ideérkezik még dió dani és Makk Mariska is. 
Rajzold le, hogy te milyennek képzeled őket!

Gesztenyeország lakói

18

képzeletv1_2013.indd   18 15/04/14   19:27




