
Érdekes kalandra hívunk a képzelet birodalmába. A vizuális kultúra tanórán a 
művészetekkel fogunk foglalkozni. Megismerheted a híres művészek alkotásait, 
elmondhatod a képekről, a szobrokról és környezetünk tárgyairól a véleménye-
det. Ha figyelmesen szemléled a képeket, elárulják azokat a titkaikat, amelyeket 
neked már csak szavakba kell öntened. Ebben segítségedre lesznek a képekhez 
kapcsolódó kérdések és feladatok. Természetesen a gyakorlatban is megismerhe-
ted az egyes képzőművészeti technikákat. A feladatok megoldásához szükséged 
lesz színes ceruzákra, filctollakra, akvarellfestékre vagy temperára, és pasztellkré-
tákra. Néhány feladathoz – többnyire a közösen végzett csoportmunkához – kel-
lenek csak más anyagok és eszközök. Ezek közös beszerzését a tanórán megszer-
vezhetitek.  

Szeretnénk, ha idén is érdeklődéssel tanulmányoznád a könyv illusztrációit és fel-
adatait. Az egyes témakörökön belül több alkotó feladat is szerepel. Nem kell mind-
egyiket megoldanod. Válaszd azt, amelyik a legközelebb áll a gondolataidhoz, az 
élményeidhez és a képzeletedhez! Ha szívesen dolgozol egy feladaton, biztosan 
olyan lesz a végeredmény, amellyel megörvendezteted majd a tanító-
dat és szüleidet is. Az igényes és szép eredményhez természetesen nem 
elég a jó ötlet, szükséged lesz a szorgalmadra is. 

Reméljük, hogy második osztályban is az egyik kedvenc időtöltésed 
lesz a rajzolás, a festés és a mintázás, és örömmel várod a vizuális kul-
túra tanórákat. Sok sikert kívánnak mindehhez: 

A szerzők

Jelzések a tankönyvben

A legfontosabb fogalmakat vastag be-
tűvel kiemelten olvashatod .

Ha * szerepel egy szó mellett, akkor an-
nak magyarázatát a könyv végén lévő 
Kislexikonban találod meg.

KEDVES mÁSODIK OSzTÁLyOS!

Így jelennek meg a szövegben a kér-
dések és a feladatok.

Technikai leírás
Elolvasásával megismerheted egy 
adott alkotás elkészítésének módját.
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a SzÍNEK TÁNCa

Firkakép
a)  Válassz három különböző színű ceru-

zát! Tedd egymás mellé, és fogd ösz-
sze szorosan! Indítsd el a ceruzák tán-
cát! rajzolj lendületes vonalakat úgy, 
hogy a három ceruza együtt mozog-
jon, mindegyik szín ugyanazt az ívet ír-
ja le! 

b)  folytasd a fi rkarajzot sötét színű fi lc-
tollal! Rajzold körbe a vonalak közöt-
ti területet! Figyelj arra, hogy a fi lctollal 
ne lépd át a ceruzavonalakat, mindig 
csak mellettük haladj!

c)  Színezd ki a fi lctollrajzzal körbehatá-
rolt területeket színes ceruzával! Keverj 
ki különböző színárnyalatokat is az egy-
másra színezéssel!

a)

b)

c)

Jegyezd meg, hogy a sárga, a piros és a kék 
színeket főszíneknek* nevezzük! Egyiket sem 
tudjuk más színekből kikeverni, de belőlük 
többféle mellékszínt* is létrehozhatunk.

Az új tanév kezdetére biztosan kaptál 
egy doboz színes ceruzát. próbáld ki, 
hányféle színből áll a készleted! rajzolj 
mindegyik ceruzával különálló színfolto-
kat, majd kísérletezz azzal, hogy milyen 
árnyalatokat kapsz, ha egymásra színezel 
két-két színt! Beszéljétek meg, hogy mi-
lyen színek keletkeztek a sárga és a piros, 
a piros és a kék, végül a kék és a sárga ösz-
szekeverésekor! 

a SzÍNEK TÁNCa
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Játék a vonalakkal

Vonalpárbaj
a)  Vizezd be a rajzlapodat, és cseppents rá néhány vilá-

gos színű festékfoltot! Hagyd, hogy egymásba folyja-
nak a különböző színárnyalatok! 

b)  Amíg szárad a festék, olvasd el a Színes ceruzák című 
verset! Ezután rajzold tele a festékfoltokkal lealapozott 
rajzlapodat a versből megismert formákkal! Egészítsd ki 
egyéni ötleteid szerinti szereplőkkel is a jelenetet! 

c)  A kép készülhet csoportmunkában is. A megkezdett 
rajzot 2-3 percenként adjátok tovább, és folytassátok 
egymás munkáját a saját elképzelés szerint!

d)  Találjatok ki egy rövid történetet a közösen készült kép-
ről! Meséljétek el, hogy kik a szereplői, és mit fejeznek 
ki a színek és a formák!

K. László Szilvia: Színes ceruzák

Kék, zöld, piros, sárga,
Sok-sok színes ceruza!
Egész világ be van zárva
Nézd, ebbe a dobozba!
Amikor én kieresztem,
Kiszabadul a világ,
Színes nyájam terelgetem,
Dolgoznak a ceruzák.
Ha úgy tetszik, ragyog a nap,
Ha akarom, hó esik,
Vidám nyuszik ugrándoznak,
Aztán egymást kergetik.
Erre, színes tulipánok
Nyújtogatják nyakukat,
Amarra meg margaréták
Legyezgetik szirmukat.
De legjobban azt szeretem,
Ha az egész papíron
Velem játszik, velem nevet
Apa, anya, kishúgom.

Kis Virág: Labirintus (2003), akvarell*, fehér és szürke színes ceruza

Játék a vonalakkal
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Krix és Krax

Hallgasd meg tanítódtól a Krix és Krax című mesét! Gyűjtsd ki a me-
se fő- és mellékszereplőit! Beszéljétek meg, hogy milyen kalandokat él-
tek át az irkafirkagyerekek és a színes ceruzák!
Milyen formákat keltettek életre a ceruzák? Mi történt az irkafirkagyere-
kekkel? Válaszd ki a történet egy vagy több részletét, majd rajzold 
meg! 

Volt egy szer két szí nes ce ru za: egy pi ros és egy kék. Él het tek vol na szé pen, bé kes ség-
ben, ám ehe lyett foly ton-foly vást bosszan tot ták egy mást. Bi zony so kat ve sze ked tek, 
ve re ked tek.

Ké sőbb azon ban az öreg ce ru za he gye ző ki bé kí tet te őket. Jó ba rá tok mód já ra bal -
lag tak egy más mel lett a si ma pa pír úton. Hát amint men nek, men de gél nek, ki vel nem 
ta lál koz nak? A ván dor ba tyu ját ci pe lő fe ke te ván dor ce ru zá val… 

A há rom új don sült jó ba rát együtt foly tat ta út ját. Fe ke te na gyon sze re tett 
csiszicsúszkálni, és Pi ros nak és Kék nek nyom ban meg tet szett ez az új já ték. Így az tán 
a csúsz ká lás ered mé nye kép pen egy ket tő re gyö nyö rűen össze fir kál ták a pa pi rost.

Ha va la mi vel be te lünk, új mu lat ság után né zünk. Pi ro sék is azon ta na kod tak, 
mi lyen új já té kot ta lál ja nak ki. De ta na ko dás köz ben sem kí mél ték a he gyü ket, ja vá-
ban fir kál gat tak.

– Néz zé tek csak, mit raj zol tam! – ki ál tott fel hir te len Pi ros.
– Néz zé tek csak, én mit raj zol tam! – ki a bálta Kék.
Fe kete nem ki a bált, nem di   cse ke dett, mert ő csak pon to   kat raj zolt.
Az tán hir te len gon dolt egyet, és hopp! – be le raj zolta a pon to kat a má sik kettő 

raj zába. Így szü let tek meg az ir ka firkagye re kek, a két kis ir ka firkafiú. A pon tok ból sze-
mek let tek. Mind nagy sze met me resz tet tek. Fe kete pe  dig gyor san or rot, fü let, szá-
jat raj zolt.

– De jó volna, ha meg ele ve ned né nek! – só haj toz tak a ce ru zák, és cso dák cso dája! 
– azok nyom ban meg is ele ve ned tek.

A két vir gonc ir ka firkafiút Krix nek és Krax nak ne vez ték el, s nyom ban meg ren dez-
ték a vi lág leg vi dá mabb név adó ün nep sé gét. Krix és Krax a nagy han cú ro zás köz-

ben még a ce ru zákra is fel má szott…
A test moz gás meg hozta a jó ét vá gyat, s hogy la ko máz has sa nak, a ce ru zák 

si etve asz talt és gyü möl csöt raj zol tak. Krix és Krax ví gan maj szolta a sok cse-
resz nyét, meggyet, ep ret, szil vát, al mát és kör tét…

Ja vá ban folyt a la koma, ami kor két új ce ruza ál lí tott be hoz zá juk.
– A ne vem Sárga – mu tat ko zott be az egyik.

– Barna va gyok – ha jolt meg a má sik.
– Mi ért nem fo gyasz to tok sa lá tát is? – kér dezte a sárga ce ruza. 

– A sa láta csupa vi ta min.
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– Mert a sa láta zöld – fe lelte kó rus ban a 
há rom régi ce ruza. – Mi pe dig nem tu dunk zöl-
det raj zolni. 

– Se baj! – ne ve tett a Sárga. – Kék, raj zolj kék sa lá tát, s 
én majd cso dát te szek!

Kék raj zolni kez dett, Sárga a nyo mába eredt, s ahogy mond-
ta: csoda tör tént – a kék szín ből a sárga nyo mán ZÖLD lett. Krix és 
Krax csak ámult-bá mult.

Most kez dő dött csak az igazi mu lat ság: a ce ru zák össze raj zol tak tücs köt-
bo ga rat: bo cit, bir kát, csi kót, ci cát, tyú kot, ka kast, kecs két, pil lan gót és ka ti ca-
bo gár kát…

Iz ga lom ról ezúttal Krix és Krax gon dos ko dott. Ugyan is vi lá got akar ván látni, se szó, 
se be széd, meg szök tek azon a fe kete lyu kon át, amit szó ra ko zott sá gá ban a fe kete ce ruza 
raj zolt. S mert a ce ru zák se merre se lel ték őket, nyom ban le raj zol ták Szi ma tot, a csal-
ha tat lan nyo mo zó ku tyát.

Ez alatt az el tűn tek lap ról lapra ván do rol tak, míg nem egy ret tentő ned ves lapra 
nem ér tek. Biz to san le ön tötte va laki. A vi zes pap íron áll do gálni élet vesz élyes volt 
szá mukra: szét foly tak, alak juk meg vál to zott, szí nük ki fa kult. Ijed tük ben gyor san 
odéb báll tak. Igen, meg se áll tak a sárga la pig, ahol Krix tágra me redt szem mel 
bá multa Kra xot.

– Gyere gyor san! Fus sunk to vább – ki a bálta Krix –, mert ezen a sárga la pon 
meg vál toz tál, meg zöl dül tél!!!

Fu tás nak ered tek, s a pi ros la pig meg sem áll tak. 
– Hi hihi!… Hol va gyok? Ke ress meg! – ki a bálta Krix vi dá man, s köz ben 

egé szen bele ol vadt a pi ros me zőbe.
Ami kor az tán a kék lapra ér tek, a kék Krax tré fálta meg Kri xet: sző rös-

tül-bő rös tül el bújt a kék szín ben. 
A sok ka land után el bá gyad tak, el fá rad tak: el ér ke zett a le fek vés 

ideje. Sárga gyö nyörű sárga hol dat raj zolt az égre, fe kete pe dig 
sö tét éj sza kát va rá zsolt a lapra.

A ce ru zák szép ve tett ágyat raj zol tak Krix nek és Krax nak. Az 
ir ka firkafiúk egy ket tőre el alud tak, s ál muk ban mind a ket ten 
mo so lyog tak, mert jól tud ták: ba rá taik vi gyáz zák ál mu kat.

(Részletek Dallos Jenő Krix és Krax című meséjéből)
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a fESTéS örömE

A ceruzák vidám táncához hasonlóan képzelhetjük el az ép-
pen alkotó festő ecsetjeit is. „Nem kell ellenállni, hagyni kell, 
hogy magával ragadjon bennünket a vad áradat” – mondta 
Kandinszkij. Ezek a könnyedén és lazán egymásba kapcso-
lódó vonalak és színfoltok elvarázsolnak, és egy mesebeli vi-
lágba repítenek bennünket. Képzeletünk szárnyalhat, hiszen 
a festő nem téríti el gondolatainkat konkrét formákkal.

beszélgessetek Kan din  -
szkij festményéről! Sorol-
játok fel, milyen színeket és 
formákat használt a festő!  
meséljetek el egy törté-
netet, amely a képen látot-
takról jutott  az eszetekbe! 
Játsszá tok  el, hogy mi-
lyen han gok és mozdula-
tok fe jeznék ki a legjobban 
a fest mény hangulatát!

Vaszilij Kandinszkij: Tájkép templommal (1913), olaj, vászon, 117,5 × 140 cm

Bőte Brigitta: Itt van az ősz, akvarell, filctoll. Bonyhád, BONI (tanár: Vercse Adél)

Színfoltokból formák
Vizezd át az egész rajzla-
pot! Ne várd meg, hogy 
a lap megszáradjon! fess 
rá kisebb-nagyobb fes-
ték foltokat! Hagyd, hogy 
a foltok egymásba foly ja-
nak! Amíg szárad a fes ték,  
nézegesd a színfoltokat! 
Ha fi gyelsz, meglátod a 
bennük rejtőző formákat!  
rajzold meg ezeket a 
megszáradt felületre fe-
kete fi lctollal!
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a színek beszéde
Mit gondolsz, hogyan szólnak 
hozzánk a színek? Nagyon 
egyszerű a válasz, hát a saját 
nyelvükön, a színek nyelvén. 
Képesek arra, hogy különbö-
ző tulajdonságokat, érzéseket 
és hangulatokat is kifejezze-
nek. Ha fi gyelsz rájuk, megér-
ted, hogy mit mondanak. 

Egyes színek vidámságot, 
derűt varázsolnak maguk kö-
ré,  mások lehangolnak, szo-
mo  rúvá tesznek. Vannak szí-
nek, amelyek a napfény me-
legét idézik fel, mások viszont 
a hideg érzetét keltik. 

Beszélgetés a színekről
A tájképfotó és Paul Klee 
festménye különböző év-
szakokat és különböző idő-
járást fejez ki. 
meséljétek el, hogy mit 
láttok a képeken! Képzeljé-
tek el, ha belépnétek a ké-
pekbe, akkor milyen hő mér -
sékletet éreznétek! Mi lyen 
öltözéket kellene vi sel netek 
ezen a képzeletbeli kirándu-
láson?
Gyűjtsétek össze közö-
sen a téli hideget és a nyári 
meleget érzékeltető színe-
ket! A felsorolásban segíte-
nek a megfi gyelt tájképek.

Téli tájkép, fotó

Paul Klee (paul klé): Az aranyló nap (1920), olaj, toll, karton, 28,7 × 32,9 cm
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a színek harca

Színkompozíció – Csoportmunka
Készítsetek közösen a hideg és a meleg színek ellenté-
tére épülő színkompozíciót! Az osztály fele csak hideg, a 
másik fele csak meleg színeket használjon! A hideg színe-
ket választók zöld, zöldessárga és kék árnyalatokkal, a me-
leg színeket választók sárga, narancssárga és piros színek-
kel fessenek!

Anyagok és eszközök: A/3-as fehér rajzlap és A/3-as méretnél 
nagyobb fekete rajzlap alaplapnak, tempera*, olló, ragasztó.
a)  Fess lendületes ecsetkezeléssel az egész rajzlapot ki-

töltő csigavonalat az egyik színnel! Ezután a fehéren 
maradt csigavonalat töltsd ki a többi színnel! Mindkét 
esetben folytonos vonallal fess!

b)  A festék száradása után dolgozzatok párban! Tegyetek 
egymásra egy hideg és egy meleg tónusú képet! Vág-
játok fel cikcakk vonalban három helyen! Készítsetek ki 
egy fekete és egy fehér alaplapot! Váltakozva ragasz-
szátok fel egymás mellé – kis távolságra egymástól – 
a felületükre a hideg és a meleg színekből álló sávokat! 

Diákmunkák: Színek harca, tempera. Keszthely, Csány-Szendrey ÁMK (tanár: Kovács Éva)
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Időjárásjelzés színekkel

1. Gyűjtsetek különböző, az időjárást jel-
lemző kifejezéseket, szólásokat és közmondá-
sokat! Pl. Borús az idő. Szakad az eső. Elvonult 
a vihar. Hétágra süt a nap. Meséljétek el, hogy 
milyen színekkel fejeznétek ki a tartalmukat!
2. Válassz egyet a gyűjtött kifejezések közül, és 
fesd meg a tartalmát érzékeltető színekkel! 
Ragaszthatsz a festett képre az adott időjárá-
si hangulathoz illő tépett színespapír-darab-
kákat, színes papírból formázott golyócskákat 
vagy színes papírból kivágott formákat. Mesélj 
a kész festményedről! Mondd el, hogy mi tör-
ténik a képen!
3. figyeld meg, hogy a televízióban a me-
teorológus milyen egyszerűsített képi jelek-
kel közli a nézőkkel a várható időt! Készítsetek 
saját tervezésű időjárási szimbólumokat (egy-
szerűsített rajzi jeleket)! Osszátok be egymás 
között a következő időjárási jelek elkészítését: 
1. Verőfényes jó idő várható. 2. Felhőátvonulás. 
3. Viharos idő orkán erejű széllel. 4. Eső. 5. Hava-
zás. 6. Borult idő. 7. Viharos idő várható sok vil-
lámlással. 8. Felhős égbolt, de időnként előbújik 
a nap. 9. Havas eső várható. 10. Ne hagyjuk ott-
hon az esernyőt! 11. Vigyázat, csúszós út!
 Játsszátok el a kész jelekkel a meteoroló-
gus szerepét! 

Diákmunkák: Időjárásjelzés színekkel. Szeged, Gedói 
Általános Iskola és AMI (tanár: Fiedler Judit)Időjárásjelző piktogramok
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Pauszni Mária: Pacnifigurák, akvarell, filctoll 
(tanár: Lázárné Verebes Ilona)

Szabó Veronika: Pacnifigurák. Akvarell, filctoll (tanár: 
Lázárné Verebes Ilona)

Bogdányi Rózsa: Folton folt figurák, akvarell, filctoll (tanár: 
Lázárné Verebes Ilona)

Farkas Csilla: Pacnilények, akvarell, filctoll. Szolnok, Fiumei 
Úti Általános Iskola (tanár: Rab Beatrix)

fújt pacniképek

„Állj meg néha, és nézd meg a falak foltjait, vagy nézz bele a 
hamvadó tűzbe, föl a felhőkbe vagy le az iszapba… Figyeld 
meg a különféle keveredésű köveket, ha ki kell találnod va-
lamilyen színteret, különböző tájakra emlékeztető dolgokat 
találhatsz ott hegyekkel, folyókkal, sziklákkal, fákkal, hatal-
mas síkságokkal, völgyekkel… és furcsa fi gurák élénk moz-
galmasságát.” (Leonardo da Vinci)

Érdekes játék, amikor egy megkezdett vo-
nalba vagy foltba belelátunk valamit. Kép-
zeletünk önkéntelenül is kiegészíti a látott 
alakzatokat. Olyan dolgok rajzolódnak ki 
a szemünk előtt, amelyek nincsenek ott, 
vagy nem is léteznek.  

1. Teremts szabálytalan színfoltokból kiin-
du ló képzeletbeli fi gurákat! Tegyél né-
hány egymástól elkülönülő festék- vagy 
tin tafoltot a rajzlapra! fújd szét szívószál-
lal! A száradás után folytasd fi lctollal! Kész 
is lesz a pacnilény, ha különböző testrész-
letekkel – kezekkel, lábakkal, fejjel, szár-
nyakkal – is kiegészíted a foltot. 
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2. Tűzijáték a palota udvarán
 Magyarországon először Mátyás király eskü-
vőjén tartottak tűzijátékot 1476-ban. Képzeld 
el, hogy milyen lehetett az égbolt, amikor a 
rakétákat fellőtték a levegőbe, és amikor szét-
robbantak, sziporkázó színekkel festették meg 
az eget! 
a)  Rajzold meg a királyi palotát úgy, hogy a 

rajzlap felső területét üresen hagyod! Olaj-
pasztellel vagy fi lctollal dolgozz!

b)  Cseppents különböző színű festék- vagy 
tintafoltokat az üresen hagyott területre! 
Fújd szét szívószállal a pacnikat! Utánozd a 
pacnik szétfújásával a sok ágban szétrobba-
nó rakétákat! 

c)  Emeld ki a foltokat körvonalrajzzal és a szi-
porkázás hatását keltő pontokkal, karikákkal 
és csillagocskákkal! Vékony hegyű fi lctollal 
dolgozz!

Diákmunkák: Tűzijáték a palota udvarán, olajpasztell, tűfilc. Szeged, Gedói Általános Iskola és AMI 
(tanár: Fiedler Judit)
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a TErméSzET KépEI
Egy szép táj, az ágas-bogas, magas fák látványa mindenkit elbűvöl. Amikor ősszel sétálunk 
az erdőben, többen rácsodálkozunk arra, hogy milyen változatos a levelek formája, milyen 
pompás színárnyalatokban tündökölnek. Ezt az élményt sok művész is átélte már. Közülük 
néhányan szívesen örökítik meg alkotásaikon az erdei kirándulásokon látottakat.

A művészetben nagyon gyakran találkozhatunk a természetből kölcsönzött mintákkal, dí-
szítésekkel. A műalkotások között vannak valósághűek, de léteznek olyanok is, amelyek a 
formákat leegyszerűsítve, átalakítva tárják a szemünk elé.

Deák Dávid: Ősz, festékfújás. Szeged, 
Ge   dói  Általános Iskola (tanár: Fiedler 
Judit) Paul Ranson (pól renszon): Az erdő széle (1895), olaj, vászon, 60 × 81 cm

Vida Szabolcs: Erdő ősszel, fotó

Hasonlítsátok össze az Er-
dő ősszel című fotót a festmé-
nyek kel! Soroljátok fel a fotó 
és a festmények közötti ha-
sonlóságokat és különbsége-
ket! Milyen színekkel ér zé -
kel tetik a képek az ősz han-
gulatát?
beszéljétek meg közösen, 
hogy melyek a valósághű 
ábrázolás jellemzői!
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Levélkollázs
A kollázs technikájának lényege, hogy a kompozíció egyes 
részletei vagy az egész kép ragasztott darabokból áll. Pl. fel-
ragasztható a képre papír, textil vagy különböző sík- és tér-
beli tárgyak. 

1. Gyűjts különböző alakú és különbözőképpen elszí-
neződött leveleket! Kisimítva helyezd újságpapírok közé, 
majd préseléssel simítsd ki a felületüket!
2. Készíts a levelek felhasználásával őszi tájképet! Ra-
gaszd fel a kép előterébe a nagyobb leveleket, a háttérbe 
a kisebb leveleket! Fess tájképi környezetet a leveleknek! 
Olyan hatásra törekedj, hogy a felragasztott levelek fák-
nak látszódjanak!
3. ragassz a különböző méretű levelekből ember- vagy 
állatformát, vagy egy mesebeli, kitalált lényt! Először az 
elképzelésed szerint rendezgesd el a préselt leveleket, 
majd a legjobb ötletedet ragaszd fel a lapra!

Levélkollázs

Levélfigura, kollázs*

Diákmunkák. Szeged, Gedói Általános Iskola és AMI (tanár: Simon Edit)
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DÍSzÍTőműVéSzET 

A díszítőművészet környezetünk tárgyainak  
éke sítésével foglalkozik. A népművészeti * 
tárgyak közös jellemzője, hogy a felületüket  
díszítő minták a természet formáit (pl. a vi -
rágokat, a leveleket) lényegre törően, egy-
sze  rűsítve ábrázolták. A pásztorok* szép min-
tákat faragtak (vagy karcoltak) a használa ti 
tár gyakra, akárcsak az itt látható tükrös fede-
lére is. 

A tükrös olyan zsebben hordható, kismé-
retű tárgy volt, amelynek kihajtható kereté-
ben helyezkedett el a tükör. A tükör mellet-
ti vájatban a bajuszpedrő kenőcsöt tartották. 
A pásztorok ezzel a kenőccsel pödörték he-
gyesre a bajszukat.

Az asszonyok és lányok gyönyörű hímzé-
sekkel ékesítették a ruhákat, a kendőket, a te-
rítőket, még a lepedőszéleket is.  

id. Kapoli An tal: Tük rös (tü kör tar tó do boz ka), Néprajzi 
Múzeum

Mezőkövesdi matyó hímzés mintasora

Kalotaszegi hímzés (varrottas) mintasora

Az itt látható tükrös fedelére egy fa jelleg-
zetes levelét és termését faragta a pásztor. 
Vajon melyik lehet az a fa? Nevezd meg, 
hogy milyen állatot ábrázol a tükrös!
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az évszakok bálba mennek
Az évszakok – Tavasz Tündér, Nyár Napsugár, Ősz Anyó és Tél Apóka – elhatározták, hogy 
este elmennek Meseország királyának ünnepi báljába. Szerettek volna egy szép sálat fel-
venni erre az ünnepélyes alkalomra, de ilyen sálat nem árultak a vásárban. Megkérték 
Leleményes Tódor udvari kelmefestőt1, hogy készítsen számukra olyan mintájú sálat, 
amelyről azonnal felismerik őket Meseország lakói.

Képzeld magad a kelmefestő helyébe! Készítsd el az évszakok báli sáljait! Vágd ki mű-
szaki rajzlapból a hosszúkás alapformát! rajzolj a sálakra az évszakokhoz illő egyszerű 
mintákat! Használhatsz sablont is. Színezd vagy fesd a rajzot az évszaknak megfelelő szí-
nekkel!

1 kelmefestő (textilfestő): a szövetek festésével foglalkozó személy
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falevélváros lakói

A rajzokon látható manók Falevélvárosban laknak. 
Egy nap elhatározták, hogy nagy ünnepséget ren-
deznek, és vendégeket is hívnak. Feltételül csupán 
azt szabták, hogy csak azok léphetnek be a város 
kapuján, akik hozzájuk hasonlóan mindig magukon 
viselnek vagy magukkal hordanak egy levelet.

rajzold le, milyennek képzeled a város la-
kóit és az ünnepségre érkező vendégeket!

falevélváros lakói

kóit és az ünnepségre érkező vendégeket!

A rajzokon látható manók Falevélvárosban laknak. 
Egy nap elhatározták, hogy nagy ünnepséget ren-
deznek, és vendégeket is hívnak. Feltételül csupán 
azt szabták, hogy csak azok léphetnek be a város 
kapuján, akik hozzájuk hasonlóan mindig magukon 
viselnek vagy magukkal hordanak egy levelet.

rajzold le, 
kóit és az ünnepségre érkező vendégeket!

A rajzokon látható manók Falevélvárosban laknak. A rajzokon látható manók Falevélvárosban laknak. 
Egy nap elhatározták, hogy nagy ünnepséget ren-
deznek, és vendégeket is hívnak. Feltételül csupán 
azt szabták, hogy csak azok léphetnek be a város 
kapuján, akik hozzájuk hasonlóan mindig magukon 
viselnek vagy magukkal hordanak egy levelet.

rajzold le, 
kóit és az ünnepségre érkező vendégeket!

18
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