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Az alkotás öröme

Kedves kis Barátom!

Ugye, már nagyon vártad, hogy iskolás legyél? Nézegetted az iskolatáskádat, a ceruzáidat, a színeseidet, festékeidet. 
Ezeket már az óvodában is használtad. Most egy külön munkafüzeted is lesz melléjük, ami remélem, érdekes fela-
dataival felkelti alkotókedved. Lapozgasd végig, ismerkedj meg vele, meríts belőle ötleteket! Bátran rajzold le elkép-
zeléseidet! Nyugodtan „pancsolj” a festékben, ne törődj a maszatos kezeddel! Élvezd az alkotást, gyártsd sorra kis 
műveidet magadnak és azoknak, akiket szeretsz! Biztosan mindenkinek nagyon fognak tetszeni.

Kívánom, hogy leld örömed a rajzolásban, festésben, a kezedben tartott munkafüzetben. 

Sikeres, boldog iskolás éveket kívánok!

A szerző és a szerkesztő 
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Bemutatom a családom
(rajzolás színes ceruzával)
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Nyaralás
(rajzolás színes ceruzával)
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Ismerkedés az eszközökkel
(grafit, színes ceruza, zsírkréta, vízfesték)

Kösd össze! Melyik képet milyen eszközzel rajzolták?

Emil Nolde: Piros pipacsok 

Leonardo da Vinci (leonardó da vincsi): 
Tölgyág makkal Bagnall: Krétarajz
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Madárfészek fiókákkal

zsírkrétarajz
ceruzarajz

színesceruza-rajz
vízfestés
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Az iskola
(rajzolás zsírkrétával)



Melyik tábla mire hívja fel a figyelmet?
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Közlekedési táblák Tájékozódást segítő jelek

 Nyírd ki az előző oldalon lévő táblákat, és a címszavaknak megfelelően ragaszd fel helyesen!
Melyikkel találkozol te a leggyakrabban?
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Az ősz
Miért szép az őszi erdő? Figyeld meg a képet!
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Az ősz színei
Próbálj minél több őszi színt kikeverni! A kikevert színeket fesd a fehér foltokba! 

A lap alján ábrázolt munkamenetet betartva levelek nyomtatásával készíts őszi képet a következő oldalra! 

A munka menete

Figyeld meg a 64. oldalon látható nyomatokat is!
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Őszi kép készítése levél nyomtatásával
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Maurice de Vlaminck (morisz dö vlamenk): A falu, 1906. olaj, vászon,
60,5x73,5 cm, Stedelijk Múzeum, amszterdam

Szerinted miért használ kavargó színeket a festő? Miben különbözik az előtér és a háttér? 
Figyeld meg ugyanezeket a Melléklet 65. oldalán található festményen is!
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Őszi kép festése ujjal
✁
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Szarvas az erdő szélén




