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KEDVES NEGYEDIK OSZTÁLYOS!

Ilyen színnel kiemelve jelen-
nek meg a szövegben a kér-
dések és a feladatok.

Technikai leírás
Elolvasásával megismerhe-
ted egy adott alkotás elké-
szítésének módját.

Jelzések a tankönyvben

A legfontosabb fogalmakat 
vastag betűvel kiemelten ol-
vashatod.

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

„Van nekem egy íróasztalom, annak van egy � ókja, a � ókban van egy 
nagyobbacska doboz, abban pedig különféle kacat. De nem akár-
milyen kacatot tartogatok ám én a dobozban, nem bizony!

Minden, ami benne található, titkokat és emlékeket őriz, 
úgy is mondhatnám, varázserejű tárgyakkal van tele az 
én közönségesnek látszó kartondobozom. Így aztán el-
neveztem varázsdoboznak, s a benne levő tárgyakat 
sem tartom kacatnak. Nagyon érdekes valamennyi!

Íme a leltár: van benne három kiszáradt csigaház. Ki-
lenc tarkabarka madártoll, egy csónak formájú kavics, 
egy fenyőtoboz, öt szem összeszáradt, de még mindig szép 
piros galagonyabogyó, tizennégy lepréselt virág és falevél, no 
és egy gyönyörű, barna gesztenyemag.

Ezek hát az én féltve őrzött kincseim. Tavaly találtam, illetve 
gyűjtöttem őket, ugyanis az a szokásom, hogy minden kirándu-
lásról valamilyen emléket viszek haza magammal. Aztán a hosz-
szú téli estéken elég csak kézbe venni őket: máris feléled a szunyóká-
ló emlék, a képzelet újra bejárja a felejthetetlen tájakat, gondolatban 
folytatódik a vidám kirándulás.

Sokan talán el sem hiszik, hogy lombsusogást, madárcsicsergést, 
vízcsobogást őrzök a dobozban. Azt pedig egyszerűen elképzelni 
sem tudják – pedig így van –, hogy ebben a dobozban laknak az év-
szakok. Tavasz, nyár, ősz, tél bújik meg az én szeretettel összegyűjtött 
tárgyaimban. Kihúzom a � ókot, felnyitom a doboz fedelét, kezembe 
veszek egy madártollat vagy egy lepréselt virágot, behúnyom a sze-
mem – és elkezdődnek a mesék.”

(Ténagy Sándor: Leltár a varázsdobozban, részlet)
Ugye Te is szereted a rejtélyes, érdekes dolgokat? Valószínű-

leg neked is van egy kincses dobozod, amelyben sokféle tárgyat 
őrizgetsz. Talán élmények is kötődnek hozzájuk, de lehet, hogy 
csak a szép formájuk miatt tetted el őket magadnak. Lehet, hogy 
egyik-másik forma nemcsak az emlékképeket hozza elő, hanem 
a képzeletedet is megmozgatja. A tankönyvben is találkozhatsz 
környezetünk valós formáinak tanulmányozásával, de többször 
utazunk a mesék varázslatos világába és képzeletünk más terü-
leteire is. Ilyenkor felejtsd el a valóságban tapasztaltakat, és ne 
mondd azt, hogy ilyen nincs! Töprengj el inkább azon, hogy va-
jon milyen lehetne! Reméljük, hogy ez a kíváncsiság mindig éb-
ren fogja tartani alkotási vágyadat és képzeletedet! Bátran kísér-
letezz! Teremts egyéni formákat és stílust, ám ha nem tetszik a 
végeredmény, akkor próbáld újra! 

Sok sikert kívánnak a feladatok megvalósításához a Szerzők
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1. Beszélgessetek a Lessük meg az őszt című meséről! Jellemez-
zétek a szövegből megismert hatalmas fa termését és levelét!
2. Soroljátok fel közösen, hogy milyen termések érnek be ősz-
szel? Gyűjtsetek össze ezek közül néhányat, mert a következő 
órai feladatokhoz szükségetek lesz rájuk! Hozzatok magatokkal kü-
lönböző alakú faleveleket is!

Tudod mit, fi am? Lessük meg az őszt! Lessük meg, hogy 
hogyan közeledik, hatalmas köpenyét hogyan teríti ránk. 
Hogyan teríti rá a természetre…

A játszótérre elég gyakran jössz ki. Nem csak a hinták, 
mászórudak miatt. Azért is, mert mások is vannak itt. 
Ugyanolyan gyerekek, mint te.

És a játszóteret bokrok szegélyezik. Orgonabokrok. Se na-
gyok, se kicsik.

A játszótéren elég sok fa is van. Ez a hatalmas itt vadgesz-
tenyefa.

Abból is láthatod, hogy ez vadgesztenye, hogy vadgesz-
tenye csak ez alatt van. Hullatja már, azért, mert beérett. Vé-
ge a nyárnak, hamarosan ősz lesz.

Emlékszel? Tavaly sok gesztenyét szedtünk. Hazavittük, 
játszottál velük. Egyik dobozból a másikba rakosgattad. Né-
ha meg is ráztad, zörögtetted.

Idén is biztosan gyűjteni fogod, de most a fa lombját 
is fi gyeld! Ne csak a földet nézd a gesztenyékért, ha-
nem nézzél föl a fára is!

Figyeld meg a fa leveleit!
Azt, hogy a színük mikor változik meg.
Mert a színük egyszer csak megváltozik. Előbb csak néhá-

nyé, azután egyre többé. És egyre jobban hullatja is majd. 
Mind kevesebb levél lesz az ágon, egyre ritkább a lombja a 
nagy fának. Ahogy színesedik, ahogy ritkul a lomb, úgy jön 
egyre közelebb az ősz. Amikor szinte minden levél szí-
nes, minden levél itt lesz lenn a földön, akkor már az ősz 
köpönyege betakarta az egész játszóteret.

És ha betakarta, akkor lesz igazi ősz!
(Tarbay Ede meséje, részlet)

LESSÜK MEG AZ ŐSZT!
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Az ősz portréja
Már készülődik a természet a nagy változásra. 
Hamarosan beköszönt az ősz, és színesre festi a 
tájat. Az őszi természet szépségeit megcsodál-
hatjuk közvetlen környezetünkben, de láthatunk 
szép tájakat fényképeken, festményeken és fi l-
meken is. Az őszi évszak hangulatát megörökít-
hetik a művészek a formák és a színek valósághű 
bemutatásával, vagy más különleges módon is. 
Például egy több száz évvel ezelőtt élt festőmű-
vész, Arcimboldo (árcsimboldó) olyan szokatlan 
port rét alkotott, melyen az arcrészleteket az őszi 
év szakra jellemző formákkal helyettesítette. Úgy
festette meg a tárgyakat, a terméseket és a leve-
leket, hogy azok végül egy arcképpé álltak össze.

1. Sorold fel, milyen formákból áll az Ősz cí-
mű festmény szereplője! Rajzolj vagy fess te 
is különböző természeti formákból összeállí-
tott arcképet! 
2. Gyűjts szép formájú faleveleket! Ragassz 
fel néhányat az itt látható elrendezéshez ha-
sonlóan a rajzlapodra! (A valódi leveleket 
fénymásolt, rajzolt vagy színes papírból kivá-
gott levélformákkal is helyettesítheted.) Raj-
zold tovább a képet! Kinek a fejdíszét alkot-
hatnák ezek a levelek? Talán az erdő tündére, 
az erdei manó vagy más különös lény tűzhet-
ne ilyen levélbokrétát a fejére? Rajzolj hátteret 
is, ahol bemutathatod, milyennek képzeled el 
a fi gurád lakóhelyét! 

Giuseppe Arcimboldo (dzsuzeppe árcsimboldó): 
Az ősz (1573), olaj, vászon, 76 × 63,5 cm

Vitáris Iván, Kristóf Lili, Hímer Árpád, Dömök Bálint, Marton Szandra: Az erdő királya és királynője. Filctoll, színes ceruza
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Papírszövés
Anyagok és eszközök: A/4-es méretű színes papírok az őszi le-
velek színeiben; őszi levelek színárnyalataira festett lapok, vagy 
prospektusok és újságok színes képei; olló, sniccer, ragasztó.
a)  Vágd fel az A/4-es méretű színárnyalatosra festett papírt 

kb. 1-2 cm széles sávokra! Vigyázz, hogy felül ne vágd a lap 
széléig! Felül hagyj legalább 1 cm széles vágatlan sávot! 

b)  Vágj egy másik színárnyalatosra festett papírból kb. 1-2 cm 
széles sávokat!  

c)  Fűzd át a papírcsíkokat a sávok-
ra felvágott papír rései között! 
Szabályos ritmusban váltakoz-
tasd a sorokat: egy sáv felül, egy 
sáv alul legyen! A következő  
papírcsíkot mindig úgy bújtasd 
a sorok közé, hogy ahol az elő-
ző felül volt, az a sáv most alul 
legyen!

d)  Rajzolj egy újabb A/4-es színes 
papírra egy szép falevélformát! Vágd ki a körvonala men-
tén úgy, hogy a háttérbe ne vágj bele, ugyanis a további-
akban erre lesz szükséged! 

e)  Ragaszd a negatív formát (a hátteret) a szövött felületre! 

Tervezz levélmintával díszített varázsszőnyeget a papírszö-
vés technikájával! Díszítsétek ki az osztálytermet a papírból 
készült színes szőttesekkel!

Pócza Sára, Bodor Levente, Papp Sára, Kovács Gábor, Lantai Boróka: Szövött levelek. Színes papírok, tempera
(tanár: Mosonyi Emese)

Varázsszőnyeg



Készíts Őszi avar címmel kompozíciót vegyes 
technikával! A színes levélnyomatokat egé-
szítsd ki az őszi avarra jellemző színfoltokkal 
vagy valóságos természeti formákkal! Például 
rajzolj kavicsokat, gombákat, csigákat, rovaro-
kat vagy a levelek mellé árnyékfoltokat! 

7

Kis Hanna, Vas Nóra, Rusznyák Nelli: Őszi avar. Vegyes technika (tanár: Pádár Miklósné)

Őszi avar

Őszi avar – vegyes technika
Anyagok és eszközök: A/4-es rajzlapok, falevelek, 
tempera, akvarell, színes ceruzák, � lctoll, fekete és 
színes zselés toll.
a)  Festékezd be a falevelek fonákját, és készíts 

néhány levélnyomatot! Elkészítheted a le-
vélnyomatokat frottázs* technikával is! 

b)  Fesd be a hátteret az őszi természetben lá-
tott színárnyalatokkal! Több elkülönülő szín-
foltra is tagolhatod a felületet.

c)  A festék száradása után rajzolj dekoratív 
részleteket a levelekre és a háttérre!
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Természeti formák ábrázolása

1. Tegyél magad elé néhány őszi termést és 
magot! Készíts az egyikről a látvány alapján 
egy valóságot utánzó tanulmányrajzot 
grafi t- vagy színes ceruzával! A vázolás meg-
kezdése előtt olvasd el a tanulmányrajz készí-
tésének menetét!
2. Tervezz a megismert forma jellegzetessé-
geiből kiinduló dekoratív mintát! 

Tanulmányrajz
a)  Figyeld meg, milyen a forma körvonala, a 

magasság és a szélesség aránya, a részletek 
helye az egész formában!

b)  Vázold fel halványan a befoglaló formát, 
majd csak ezután dolgozd ki a részleteket!

c)  Mire fi gyelj, ha több formát rajzolsz, és az 
egyik részben takarja a másikat? Ekkor a 
hozzád közelebbi (előtérben lévő) formát 
lejjebb helyezd a lapon, a távolabbi (hát-
térben lévő), kissé eltakart formát pedig fel-
jebb!

d)  Fejezd ki a formák gömbölyűségét tónu-
sozással* (satírozással*)! A fény felé néző ol-
dalát világosabbra, az árnyékos oldalt söté-
tebb árnyalatúra tónusozd! A megcsillanó 
felületeket hagyd fehéren! Sötétebb tónus-
folttal dolgozd ki a forma alapsíkra vetett 
árnyékát is! Kísérletezz különböző tónuso-
zási technikákkal, például alkoss különböző 
sűrűségű pontokból, íves, egyenes, szabá-
lyos vagy szabálytalan vonalakból külön-
böző árnyalatú felületeket! 
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Karikatúra

1. Jellemezd az itt látható humoros geszte-
nye- és a makkfi gurákat! Milyen tulajdonságo-
kat és érzelmeket olvasol le róluk? 
2. Rajzold le az egyik fi gurát, majd egészítsd 
ki az érzelmeket hangsúlyozó mozdulatokkal! 
3. Képzeld magadat egy mesebeli gesztenye-
városba! Mutasd be rajzban, milyennek kép-
zeled el a város lakóit és a gesztenyekirályt! 

Valószínűleg gyakran találkoztál már az újságok-
ban, a könyvekben vagy a fi lmekben valóságtól 
eltérő, furcsa fi gurákkal. Olyat is láthattál, hogy 
az állatokat és a tárgyakat emberi tulajdonsá-
gokkal ruházták fel, és érzelmeket kifejező arcot 
rajzoltak nekik. Ezek a humoros ábrázolások, a 
szándékosan eltorzított formák és az aránytala-
nul felnagyított részletek általában megnevette-
tik az embereket. 

Humoros gesztenyék és makkok
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Mák ki rálynő

– Nagy új sá got mon dok – ron tott be a házba Mü tyür. – Ki rály ki s  asszony 
ér ke zett a ker tünkbe.

– Hol van? Mu tasd! – pat tant fel Ma cilla.
– A ke rí tés men tén. A ko ro nás mák gubó. S a ta va szi fe hér mák vi rá gok 

most fe kete mák szem ként zi zeg nek benne.
– És nem tu dod, van-e már ki rályfi ? Mák sze met ve tett-e már va laki rá?
– Igen, de nem mák sze met. Dió bél ki rályfi  kérte meg a ke zét. Már ki is tűz-

ték a lagzi nap ját. A Há jas tészta fogja az ifj ú párt össze adni, s a Ba rack lek-
vár meg a Ma zsola lesz a két tanú. Nász nép nek meg hív ták a Pó ré hagy mát, a 
Pet re zsely met s a Pasz ti ná kot, és a Vö rös hagyma lesz az aj tó nálló…

– Bi zony – fűzte to vább a szót Ma cilla –, s a Hőscin cér lesz a pin cér. Tü csök 
lesz a he ge dűs, Szú nyog lesz a fl ó tás, Bü dös bo gár a bőgős, Dongó lesz a 
kont rás.

Mind járt dünnyögni kezdte a la ko dal mas éne ket:

Házasodik a Dió, 
A Mákgubót kéri,
Izeg-mozog a kis Bors,
Vőfély akar lenni.
Tücsök lesz a hegedűs,
Szúnyog lesz a fl ótás,
Büdösbogár a bőgős,
Dongó lesz a kontrás…

(Ma ria Kow nacka [máriá kovnácká] meséje
fordította Bojtár Endre)

1. Olvassátok el a mesét! 
Gyűjtsétek ki a szövegből a 
mese szereplőit! Beszéljé-
tek meg, hogyan néznek ki 
a valóságban, és milyen tu-
lajdonságokkal rendelkez-
nek a mesében! 

mezei tücsök: göm-
bölyű fejű, hengeres 
testű, 2-3 cm nagy-
ságú, csillogó, fekete 
rovar. Hátsó 
lábának alsó 
oldala vörös. 
Jellegzetes 
ciripelő hangját 
a szárnyainak 
egymáshoz dör-
zsölésével képezi.

büdösbogár: a címe-
res poloska népi 
neve. Általában 
barnás vagy zöl-
des színű. Nevét 
onnan kapta, hogy 
egy bűzmirigy van az 
első két pár lába között, 
ami kellemetlen szagú váladékot 
termel.

dongó: a méhfélékhez tartozó, 
sűrű szőrbundájú, nagytestű 
rovar. Repülés közben erősen 
döngő-zúgó hangot hallat, erre 
utal az elnevezése is.

pasztinák (paszternák): a petre-
zselyemhez hasonló zöldség, de 
a gyö kere a fehérrépánál söté-
tebb ár nyalatú és vastagabbra is 
nő. A gyökerét fogyasztjuk. 
Általában a levesek ízesítésére 
használják.

hájastészta: utánozhatatlan ízét 
a felhasznált zsiradék (sertésháj) 
adja, amelyet a több rétegben 
hajtogatott tésztába gyúrnak. 

Valóságos és képzelt figurák

: a címe-

onnan kapta, hogy 
egy bűzmirigy van az 

(Ma ria Kow nacka [máriá kovnácká] meséje
fordította Bojtár Endre)

Mind járt dünnyögni kezdte a la ko dal mas éne ket:

(Ma ria Kow nacka [máriá kovnácká] meséje(Ma ria Kow nacka [máriá kovnácká] meséje

ték a lagzi nap ját. A Há jas tészta fogja az ifj ú párt össze adni, s a Ba rack lek-
vár meg a Ma zsola lesz a két tanú. Nász nép nek meg hív ták a Pó ré hagy mát, a 
Pet re zsely met s a Pasz ti ná kot, és a Vö rös hagyma lesz az aj tó nálló…

lesz a he ge dűs, Szú nyog lesz a fl ó tás, Bü dös bo gár a bőgős, Dongó lesz a 

göm-
bölyű fejű, hengeres 
testű, 2-3 cm nagy-
ságú, csillogó, fekete 

ciripelő hangját 
a szárnyainak 
egymáshoz dör-

2. Képzeljétek magatokat a lakodalom helyszínére, és játsz-
szátok el a történetet! Osszátok ki a szerepeket egymás 
között! A mulatságot azzal a mese végén olvasható ének-
kel zárjátok, amelynek dallama megegyezik a Házasodik a 
tücsök kezdetű nótáéval!
3. Készítsetek a meséről illusztrációt! Ötletes megoldá-
sokat alkalmazzatok a valóságos formák mesebeli ábrázo-
lásakor! Például rajzoljatok nekik ruhákat, beszéljenek és 
mozogjanak úgy, mint az emberek, a főszereplőket a mellék-
szereplőkhöz képest nagyobb méretben ábrázoljátok!
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Tudósítás és riport

1. Képzeld magad a híradó 
tudósítója helyébe! Készíts 
egy rövid beszámolót az 
előző oldalon olvasott me-
se alapján a Mákkirálynő lag-
zijáról! Adj pontos leírást a 
környezetről, az események-
ről! Mutasd be részletesen 
az odaérkező vendégeket is! 
Például hogyan néznek ki, 
milyen az alakjuk, mit visel-
nek, milyen színű és anyagú 
a ruhájuk? 
2. Készíts riportot a vőle-
génnyel és a menyasszony-
nyal! Tudakozódj, hogyan 
érzik magukat, mit várnak 
a közös jövőjüktől! Kérdezd 
meg a vendégeket is! Mi a 
véleményük az esküvőről, a 
felszolgált ételekről, a zené-
ről és az ifj ú párról? Találj 
ki más kérdéseket is! 

Régen a fontos törvényeket, híreket vagy eseményeket hangos 
dobszó kíséretében, „Közhírré tétetik…” kezdetű mondatokkal ol-
vasták fel (kidobolták) a város vagy falu főterén. Személyesen, 
közvetlenül juttatták el a hirdetményeket az emberekhez, de 
csak azok hallhatták, akik éppen jelen voltak. Napjainkban már 
teljesen megváltozott az információk átadása. A médiában* 
(vagyis az újságokban, a rádióban, a televízióban és az inter-
neten) megjelenő hírek akár néhány perc alatt ismertté vál-
hatnak az egész világon.

A különböző hírekkel, tudósításokkal, riportokkal vagy ér-
dekes interjúkkal nap mint nap találkozhatsz, ezért fontos, 
hogy megismerd a pontos jelentésüket.
• A hír* egy olyan fi gyelemfelkeltő üzenet, amely tömören 
megfogalmazott, közérdekű, új információkat tartalmaz. Oly-
kor a híreket meg is magyarázzák, kommentálják. Elmondják azt 
is, hogy miért és hogyan történtek az események. A hír közlése 
előtt lényeges, hogy meggyőződjenek a hitelességéről, igaz vol-
táról, nehogy véletlenül álhírt közöljenek.
• A tudósítás, azaz a helyszínen készített beszámoló is fontos, 
közérdekű eseményekről szól: a tudósító a valóságnak minden-
ben megfelelően tájékoztat a történtekről.
• A riport is a helyszíni tényeken alapul, de készítésénél már a ri-
porter színes, személyes véleménye is előtérbe kerül. Hosszabb, 
mint a hír vagy a tudósítás. A riporter érdeklődik arról, hogy a 
megkérdezett hogyan látja az adott eseményt, mi az egyéni vé-
leménye. Így a riport párbeszédes formában történik.
• Az interjú egy olyan beszélgetés két (vagy több) ember között,
amelynek témájával kapcsolatban a riporter azt az embert szó-
laltatja meg, aki a téma szakértője, akinek a személye fontos vagy 
híres, és számít a véleménye.
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VARÁZSLATOS SZÍNEK
Elgondolkodtál-e már azon, hogy milyen lenne a világ, ha nem 
lennének benne színek? Tudod-e, miért látunk ilyen sokféle szín-
árnyalatot? Néhány száz évvel ezelőtt még a tudósok sem ismer-
ték a helyes választ. Azt gondolták, hogy a szín a tárgyak és az 
élőlények tulajdonsága. Ezt a téves elgondolást Newton (nyúton, 
angol természettudós, matematikus és fi zikus) cáfolta meg. 
Egyik kísérletében a napsugarat üvegprizmán bocsátotta ke-
resztül, és ekkor láthatóvá váltak a fehér fényt alkotó színek: a pi-
ros, a narancs, a sárga, a zöld, a türkizkék, a sötétkék és az ibolya. 
Ezt spektrum nak (szín-
képnek) ne vezte el. Ez a 
hét szín jelenik meg a szi-
várvány keletkezésekor is. 
A formák színét pedig az 
határozza meg, hogy mi-
lyen színű fénysugarakat 
vernek vissza a felületükről. 

A képzőművészek is sokat kísérleteznek a festékszínekkel. Azt 
már ti is tudjátok, hogy a festéshez használt színek alapját három 
főszín – a sárga, a vörös és a kék – alkotja. Ezeket azért nevez-
zük főszíneknek, mert semmilyen más színből nem tudjuk előál-
lítani őket. Két-két főszín különböző arányú összekeverésével új 
színárnyalatok (mellékszínek) jönnek létre. 

Olvassátok le a színkör ábrájáról, hogy milyen színek kelet-
keznek 2-2 főszín összekeverésével! Mondjatok más színkeve-
rési példákat is! Folytassátok a felsorolást! A sárga és a na-
rancssárga összekeverésével sárgásnarancs szín keletkezik…

A szivárvány színei

A prizmán áthaladó fehér fény

A spektrum színeiSzínkeveréssel keletkezett árnyalatok

A színkör 12 árnyalata: sárga, sárgás-
narancs, narancs, vörösesnarancs, 
vörös, vöröseslila, lila, kékeslila, kék, 
kékeszöld, zöld, sárgászöld. 
A színkörön egymással szemben 
elhelyezkedő színpárokat (például 
vörös-zöld, narancssárga-kék, sárga-
lila) kiegészítő színeknek nevez-
zük. A kiegészítő színpárokban 
mind a három főszín megtalálható. 
Ha ezeket összekeverjük, akkor szür-
ke árnyalatokat kapunk. Kiegészítő színpárok



1. Olvassátok el közösen a mesét! 
Beszélgessetek a mese főszereplői-
ről – a kék és a sárga festékpötty ről 
– a következő kérdések alapján! Mi-
ért veszekedett a két szín egymás-
sal? Mit tudtatok meg a szövegből a 
két szín tulajdonságairól? Milyen kék 
és sárga színárnyalatokat ismertek a 
mesében olvasott ultramarin- és ok-
kerszíneken kívül? (Például égszín-
kék, kobaltkék, tengerkék, napsárga, 
kadmiumsárga, citromsárga stb.)
2. Játsszátok el párban a két szín 
szerepét! Mutatkozzatok be (mond-
jatok sárga vagy kék színneveket)! 
Mondjátok el, hogy milyen tárgyak 
és élőlények színét adjátok!  
3. Írjatok egy új mesét a színekről! 
Válasszatok a következő címek kö-
zül! A piros és a kék. A sárga és a piros. 
A fekete és a fehér. Átalakíthatjátok 
Lázár  Ervin meséjét is az új színek-
nek meg felelően, de kitalálhattok 
teljesen más történetet is. 

A kék meg a sárga

Egyszer két festékpötty – egy kék meg egy sárga – egymás mel-
lé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért.

– Nem menne kicsit távolabb? – mondta ingerülten a Kék.
– Menjen maga – válaszolta a Sárga –, s különben is, talán kö-

szönne!
Ezzel hátat is fordított volna, mert a Kéket parasztos színnek tar-

totta – csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb 
menni, sem hátat fordítani nemigen tudnak.

– Még hogy én köszönjek?! Egy Sárgának! – morgott fi tymálóan 
a Kék, és bizonyára lebiggyesztette volna a szája szélét, ha lett vol-
na neki.

– Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre 
köszönnöm?

– De azt. Ha nem látná, én a Kék vagyok!
– Engedje meg, hogy fölkacagjak – mondta gúnyosan a Sárga –, 

hiszen maga a legközönségesebb szín a világon, nem is lehet egy 
napon említeni velem… és legyen szíves, ne könyököljön az olda-
lamba.

– Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig 
én színezem az eget, a tengert, a vizeket, a legszebb virágok ké-
kek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen 
el egy sárga szemű embert… brr… vagy sárga vizet! Egyáltalán, 
hogy mer megszólalni mellettem!

– Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire! 
Mégiscsak túlzás! Még hogy a kék virágok a legszebbek! Látott 
már maga kankalint? Meg őszi erdőt? Maga túl mohó. Beszínezi 
az egész eget meg a tengert, csupa kék mindenütt. Unalmas. Én 
mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá… Kérem, ez mé-
giscsak disznóság, most már egészen belém mászik… Árnyalatok-
ban rejtőzöm, kis foltokban jelenek meg. S egyébként is, ha nem 
tudná, én az Okker családból származom.

– Okker?! Erre vág fel! Az is egy család? Az én őseim sokkal előke-
lőbbek, például sohasem lenne közülük senki olyan tolakodó, mint 
maga! Tudja meg, hogy én Ultramarin vagyok.

– Hah! – kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a Sárga, akkor 
különben már rég összefolyt a két festékpötty, de nem volt ideje 
befejezni a mondatot, mert a kisfi ú, akinek az ecsetjéről lehullottak, 
meglátta őket, és így szólt:

– Nicsak, milyen szép zöld pötty!
(Lázár Ervin meséje, részlet a Hétfejű Tündér 

című mesekönyvből)

13
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A színek világa végtelenül gazdag. Harsányak, 
feltűnőek, szinte kiabálnak a telt, tiszta színek. 
Ezek sem feketét, sem fehéret nem tartalmaznak. 
Csendesen háttérbe húzódóak a tört színek. 
Tört színeket kapunk, ha a tiszta színekhez fe-
kete vagy fehér színt keverünk. Egyre több feke-
te hozzáadásával sötétednek, egyre több fehér 
hozzáadásával pedig kivilágosodnak a színek. 

Egyes színek a hőérzetünkre is hatással van-
nak. Megfi gyelhetted, hogy bizonyos árnyala-
tokat melegebbnek, másokat pedig hidegebb-
nek érzünk. A meleg színek (vörös, vörösesli-
la, narancs, sárga és árnyalataik) felélénkítenek, 
a hideg színek (kék, kékeslila, zöld és árnyala-
taik) nyugtató hatásúak. Bizonyára tapasztaltad 
már, hogy a napsütésben mindent színesebbnek 
látsz, és még a kedved is jobb, mint a borongós, 
hideg időben.

1. Határozd meg, hogyan hozhatsz létre 
derített színeket! Milyen festékszínt kell hasz-
nálnod a színek tompításához?
2. Mondjátok el véleményeteket a Ritmus 
című festményről! A felsoroltak közül mely 
meghatározások illenek a legjobban a kép 
tartalmához? Például nyugalmas, lágy, moz-
galmas, harsány, feltűnő, zajos, nyugtalan, 
tarka, ritmikus, forgás stb. Fogalmazd meg 
saját észrevételeidet is!
3. Keress az interneten valóságos és mese-
beli tornyokat ábrázoló fényképeket, rajzokat 
és festményeket! Készíts egy mesebeli szín-
tornyot a gyűjtött formák és a saját ötleteid 
alapján! A kidolgozáshoz használj tiszta szí-
neket és azok árnyalatait! Nem kell ragasz-
kodnod az itt látható tornyok alakjához és szí-
néhez. Dolgozz a saját ötleted szerint! 

Robert Delaunay (rober döloné): Ritmus (1938), olaj, 
vászon, 52 × 59 cm

Hideg-meleg színellentétek

Színek, színellentétek – a színek hőhatása

tiszta színek
színek derítéseszínek tompítása
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Pozitív és negatív formák 
Anyagok és eszközök: fekete, fehér és színes lapok, színes ceruza, 
olló ragasztó. 
a)  Rajzold fel a mintákat a mindkét oldalán fekete lapra! Vi-

gyázz, ne érintsék egymást a vonalak!
b)  Vágd ki a mintákat pontosan a vonalak mentén! Tartsd 

meg a kivágott részeket is, mert szükséged lesz rájuk!
c)  Helyezd magad elé a kompozíció alkotórészeit! Ragaszd fel 

a fehér lapra először azt a formát, amelyből a mintákat ki-
vágtad, majd tükörképszerűen a kivágott részeket is!  

d)  Végül vágd körbe úgy, hogy körülbelül fél centiméteres 
sáv maradjon a szélén, majd ragaszd fel egy színes lapra!   

Sötét – világos kontraszt

A következő feladatban egy japán papírkivágási technikával is-
merkedhetsz meg, amely a sötét és világos foltok egyensúlyára és 
kontrasztjára épül. 

a)

c)

d)

b)
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Játék a betűkkel

Keresztnév-kompozíciók
Anyagok és eszközök: négyzet alakúra vágott 
fénymásolólap, gra� tceruza, � lctoll.
a)   Hajtsd meg és élezd le a hajtásvonalakat 

függőlegesen, vízszintesen és átlósan is! 
b)  Rajzold bele a keresztnevedet az egyik há-

romszögbe! A betűk a lehető legjobban 
töltsék ki a háromszögformát!

c)  Húzd át fekete vastag fi lctollal a neved 
kontúrját!

d)  Hajtsd össze az átló mentén a lapot, majd 
fordítsd arra az oldalára a papírt, amin még 
nem rajzoltál! Szorítsd a tanterem ablakára 
a lapot! Az előzőekben megrajzolt neved 
tükörképe át fog látszódni. 

e)  Másold át a nevedet fi lctollal a következő 
háromszögbe! Ismételd meg ezt a mód-
szert a többi háromszögben is, mindig a 
megfelelően hajtva össze a lapot!

f)  Színezd kedved szerinti színekkel az elké-
szült névkompozíciót! Váltogathatod a szí-
neket szimmetrikus elrendezésben is.

a)

e) f)

b)

 c)

d)

Játék a betűkkel
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Szimmetria a művészetbenSzimmetria a művészetben

Figurák keresztnevekből – papírkivágás
Anyagok és eszközök: A/4-es méretű színes papírok, gra� tceruza, 
� lctoll, olló, kisolló, ragasztó.
a)   Hajtsd ösze középen a lapot! 
b)   Rajzold fel vastag betűkkel a keresztnevedet az összehaj-

tott lap felére! A rajzolásnál a betűk érjenek össze! A neved 
körvonala a lehető legjobban töltse ki a felületet!

c)   Vágd ki a felrajzolt kontúr mentén a lapot! A belső, kisebb 
részeknél kisollót használj! Óvatosan nyisd szét a papírt! 

d)   Ragaszd fel a kivágott formát egy ellentétes színű lapra!
e)   Egészítsd ki a szimmetrikus formát fi lctollal! Hasonlíthat 

egy emberi arcra vagy egy állatra is! 

Dél-Amerikában (Kolumbiában) élt az az ősi nép, amely az itt lát-
ható madárember melldíszt készítette. Négyszögletes fejet ábrá-
zol, amelyhez kiterjesztett szárnyú madártest csatlakozik, oldalt 
tollakkal. A tárgy geometrikus, egyszerűsített, sík formákból épül 
fel. Nemes anyagokból, aranyból és ezüstből készült. Valószínű-
leg a sámán (varázsló) használta a szertartásokon. A következő 
feladatban az amerikai bennszülöttek tárgyaira emlékeztető min-
tájú és formájú papírkivágást ismerhetsz meg.

Madárember, melldísz, 750 körül, 
18 cm, Kolumbia

szimmetriatengely

a)–b)

c)

e)

d)
Fafaragvány Peruból (1200 körül), 
42 cm magas, rekonstrukciós rajz
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A színek hatása
A festményeken nemcsak a formáknak, hanem 
a színeknek is nagy szerepe van. A jól megvá-
lasztott színekkel érzelmeket és hangulatokat 
fejezhetünk ki.

Ferenczy Károly (1862–1917) Október című 
képe egy hétköznapi, egyszerű jelenetet ábrá-
zol. Nincs más a festményen, csak az előtérbe 
állított napernyő, egy asztal, rajta gyümölcsök 
és a reggelizőkészlet. A jobb alsó sarokban pe-
dig egy székre terített lila kabát. Az asztal mö-
gött egy férfi  áll, aki békésen olvasgatja az újsá-
got. Élvezi a késő őszi napsütést, és a kert békés 
nyugalmát. Nem történik semmi különös, de a 
fények és az árnyékok váltakozásától, a színek já-
tékától, az átlós kompozíciótól mégis mozgal-
masnak hat a jelenet. 

Pablo Picasso (pabló pikásszó; 1881–1973) spa-
nyol festőművész a modern művészet legjelen-
tősebb alakja volt. Művészetének egyik meg-
határozó korszaka egy színről kapta a nevét, ez 
volt a híres kék korszak. A kék korszakot a fes-
tő húszéves korától számítjuk, amikor elvesztet-
te egyik barátját, akit nagyon szeretett. Bánat 
költözött a szívébe, és ez a festményein is tükrö-
ződött. A Tragédia című képén ócska ruhába öl-
tözött, mezitlábas embereket látunk. Magukba 
zárkózva, leszegett fejjel állnak a tengerparton. 
A kihalt táj, a kopár környezet kilátástalan életü-
ket jelképezheti. Egyetlen reményük a kisfi ú le-
het, aki gyengéd simogatással vigasztalja apját.

Ferenczy Károly: Október (1903), olaj, vászon, 
125 × 107 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Pablo Picasso: Tragédia (1903), olaj, fatábla, 105 × 69 cm

1. Sorold fel, mely színek érzékeltetik a nap 
melegét az Október című festményen!

2. Figyeld meg a Tragédia című festményt! 
Milyen összefüggést fedezel fel a kép címe 
és a színei között? 
3. Rajzold le a festményt úgy, hogy meg-
változtatod a hangulatát! Tedd vidámabbá a 
jelenetet a szereplők mozdulatainak és a kép 
színeinek átalakításával! Adj címet is az al-
kotásodnak!
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Színek és érzelmek 

A zsémbes úr meg az esernyő

Sétál egy bácsi hanyagul, 
nyitott esernyővel, a téren.
– Ezt az izét csukja be, kérem! –
kiáltott rá egy zsémbes úr –,
hisz az égből egy csöpp se hull!
A nap se tűz vadul, nem is dühöng az orkán,
maga meg ernyővel botorkál?
A bácsi így felelt: – Lám, igaza vagyon,
jobb tettem volna tán, ha ma otthon hagyom.
Pár perc se telt belé, máris villám cikázott,
és az eső vadul szakadt.
A zsémbes úr bizony alaposan elázott,
a bácsi meg száraz maradt.
S mintha dézsából, ömlött egyre, bőven,
csak úgy tombolt a förgeteg!
Mi hát a jobb: köpeny a szép időben,
vagy eső után köpönyeg?

(Pierre Gamarra [pier gámárá] verse, 
fordította: Tótfalusi István)  

1. Olvassátok el a verset! Játsszá-
tok el a jelenetet úgy, mintha egy 
fi lmforgatáson lennétek! Egy közüle-
tek választott rendező adjon utasítá-
sokat a szereplőknek! 
2. Készíts olyan illusztrációt, amely 
a történet tanulságát fejezi ki! Raj-
zold le, milyennek képzeled a zsém-
bes urat és az esernyős bácsit! A ki-
dolgozás során gondolj arra, hogy a 
különböző színek más és más érzel-
meket fejeznek ki!

3. Az itt látható fi gurák különböző 
érzelmeket,  tulaj donságokat testesí-
tenek meg. Figyeld meg a színei-
ket, a formájukat, a karakterüket! Pá-
rosítsd a rajzokat a hozzájuk tartozó 
tu lajdonságokkal! Válogass a követ-
kező fel so  rolásból: segítőkész, gond-
terhelt, bánatos, elégedett, moz gé-
kony, vidám, szomorú, mérges!  
4. Rajzolj vagy fess olyan humo-
ros fi gurákat, amelyek formájukkal 
és a színeikkel is kifejezik érzelmei-
ket, tulajdonságaikat! 

A zsémbes úr meg az esernyőA zsémbes úr meg az esernyő

1. Olvassátok el
tok el
fi lmforgatáson lennétek! Egy közüle-
tek választott rendező adjon utasítá-
sokat a szereplőknek! 
2. 
a történet tanulságát fejezi ki! 
zold le, 
bes urat és az esernyős bácsit! A ki-
dolgozás során gondolj arra, hogy a 
különböző színek más és más érzel-
meket fejeznek ki!

1.

3.

5.

2.

4.

6.




