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Az alkotás öröme
Kedves kis Barátom!

Valami újat alkotni mindig jó érzés. Legyen az valami nagy dolog vagy egy egészen pici. Különösen akkor, ha azzal 
másoknak örömet tudunk okozni. 
Most arra bíztatunk Téged, hogy a kezedben tartott munkafüzet segítségével alkoss új dolgokat, használd a fantá-
ziádat, lepd meg szebbnél-szebb dolgokkal szeretteidet! amikor nekiállsz alkotni, ne kételkedj önmagadban, ne 
szorongj, ne aggodalmaskodj, ne félj. egyszerűen csak csináld! 
rajzolni mindenki tud. alkotás közben ne másoknak próbálj megfelelni, csak önmagadnak! az alkotásod a Tiéd, 
egyedi és megismételhetetlen!

A szerző és a szerkesztő
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Kirándul a család
(élményrajz szabadon választott technikával)
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Külső tér

figyeljétek meg, milyen tájakat és milyen településeket láthattok a képeken!

Érintetlen természet

Épített környezet

Te milyen helységben laksz? Beszélgessetek a lakóhelyetekről! Miért szeretitek? Mivel vagytok elégedetlenek?
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Belső tér

egy lakás részeit látod a képeken. Írd alájuk, hogy a lakás melyik részét ábrázolja!
a ti lakásotok milyen? Te melyik helyiségben szeretsz a legtöbb időt tölteni és miért?
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A szobám rajza
(színesceruza-rajz)
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Játékok régen és ma

figyeld meg a képeket! Mely játékok készülhettek régen, és melyek ma? 
Milyen különbségeket fedezel fel a régi és a mai játékok között?

Te szoktál magadnak játékot készíteni?
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Babaház készítése

Most te is készíthetsz babaházat a következő oldal útmutatásai alapján!



Babaház készítése

egy nagyobb dobozból alakítsd ki a babaházat! nyírjál rá ajtót és ablakokat!
Hozzál üres gyufás- vagy orvosságos dobozokat, folyékony ragasztót!

állíts össze belőlük: szekrényt, fotelt, asztalt, széket, egyebeket!
ragassz rájuk színes papírokat! rendezd be a babaházat!

fotel

asztal ágy

szekrény

komód falikép
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Játékok régen és ma
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figyeld meg, miből készülhettek a régi játékok, és miből készülnek az újak!
Miből készültek a régi játékautók, és miből készülnek általában a maiak?
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Játékautók készítése

Most te is készíthetsz saját játékautót üres dobozokból az ábra alapján. nagyobb dobozokból készítsé-
tek el közösen az utcarészletet, kisebb dobozokból pedig a személyautókat, teherautókat, kamionokat 

és buszokat. a munkátok annál szebb lesz, minél jobban odafigyeltek a részletekre!
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Tanulmányi séta

sétáljatok ki a közeli parkba vagy erdőbe! a tanulmányi séta során gyűjtsetek sokféle szép őszi levelet! 
pré sel jétek le, mert később képet készítünk belőlük! Most figyeld meg a lap szélén látható leveleket! 

Keresd meg az avarban, és színezd ki őket ugyanolyan színűre! Kezd a legegyszerűbb formával! 
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A levelek tulajdonságai

figyeld meg, miben hasonlítanak és miben különböznek egymástól az itt látható levelek! Írd a lap 
bal oldalára, egymás alá a hasonló tulajdonságokat, a lap jobb oldalára a különbségeket! 

Hasonló tulajdonságok Különbségek
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Az én falevelem

1.  rajzold meg azt a levélformát, amely neked a legjobban tetszik, majd  
sok víz zel, a színeket bátran összefuttatva fesd ki!

2.  nyírd ki a levélformát, majd ragaszd fel a tanító néni által előre el ké szí-
tett  osztályfára!

ez legyen a palettád! ide jelöld azokat a szí ne-
ket, amelyeket használni szeretnél!



Őszi szántás
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Szinyei Merse Pál: Őszi tájkép, 1900, olaj, vászon,
70,5 x 91,5 cm, Magyar nemzeti galéria

A munka menete

a ta nul má nyi sé ta so rán sok min dent lát tál. em lé-
kezz vissza, mi lyen szí nű volt a szán tás! fesd meg 
bő  víz zel, sok fes ték kel! en gedd, hogy a szí nek 
össze  foly ja nak, majd zsírkré tá val húzd meg a kon tú-
ro kat,  iga zítsd ki a hi bá kat!
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Őszi szántás
(vegyes technika: vízfesték, zsírkréta)
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Levélképek

Most fogjuk felhasználni a tanulmányi séta során gyűjtött és lepréselt leveleket! Találj ki a leve lekből 
különböző formákat! a következő oldalra ragaszd fel, és kész a levélkép! az itt látható képekből is 

meríthetsz ötleteket.




