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Európai Szociális
Alap

Köszöntő
Kedves Diákok és Tanárok!

Ezzel a feladatgyűjteménnyel egy gyakorlatias, jól használható útmutatót szeretnénk 

a kezetekbe adni, mellyel élvezetesen zajlanak majd a vizuális kultúra órák. Re-

méljük, hogy a tanárok megtalálják benne azokat az információkat, amelyek 

alapján fel tudnak készülni az órákra, a diákok pedig kellő útmutatást és  

inspirációt nyernek belőle. A projektek közül néhány egymásra épül, de 

ezeken túl tetszőleges sorrendben haladhattok. 

Feltételezzük, hogy a tanárok a saját, jól bevált gyakorlataikat továbbra is 

alkalmazni fogják, ezeket gazdagítják a kötetben találhatóakkal. 

Az egyes feladatokon belül piktogramok segítenek eligazodni.

Jó munkát kíván: A Szerző és a Kiadó

 tantárgyi részterület 
KK – kifejezés és képzőművészet
VK – vizuális kommunikáció
TK – tárgy- és környezetkultúra

 projekt megtartásához szükséges időtartam

 mi a feladat?

 szükséges eszközök és anyagok

 célok

  értékelési szempontok   

 óraindító inspirációk

instrukciók a diáknak

instrukciók a tanárnak



Definiáljuk  együtt  a  metafora,  
a szimbólum, a  jelkép és az allegória 
jelentését! 

Milyen művekre emlékszünk mű- 
vészettörténeti tanulmányaink-
ból, amelyek a fent említett esz-
közöket használják?

Vizsgáljuk meg 
együtt id. Pieter 
Bruegel Flamand 
közmondások 
(1559) című képét!
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Modern metafora
3×45 percKK VK

Készíts alkotást egy kiválasztott 
újsághír alapján! Alkotásod vizuális me-
tafora legyen, indirekt eszközökkel utal-
jon a cikk tartalmára! Az alkotási folya-
matról vezess munkanaplót!

Ezt a projektet többféle vizuális 
médiummal is meg lehet oldani. Vá-
laszthat  a  csoportját  ismerő  tanár  is 
megfelelő eszközt és anyagot, vagy a di-
ákok is eldönthetik, hogy mivel tudná-
nak a legjobban dolgozni. 

Fogalmak, jelenségek komplex vi- 
zuális feldolgozása. A műalkotás gondo-
latiságának megteremtése,  önálló  pro-
jektmunka  végigvitele,  dokumentáció 
és prezentáció gyakorlása.

–  a vizuális metafora gondola-
tisága

–  a vizuális metafora képi  
minő sége

–  a munkanapló követhetősége
–  a bemutatás minősége

Gyűjts olyan műalkotásokat, amelyek szimbólu-
mokat,  metaforákat  vagy  allegóriákat  alkalmaznak! 
Keress  egy  olyan  cikket,  amely  felkelti  az  érdeklő-
désedet  és  eszedbe  jut  róla  képi  metafora!  A  mun-
kát kezdd azzal, hogy írsz egy rövid, tömör leírást a 
tervezett  alkotásodról!  Rajzolj  kis  méretű  kompozí- 
ciós  vázlatokat!  Kereshetsz  az  interneten mintaképe-
ket,  amelyekről  rajzolhatsz.  Alkotásod  legyen egyedi, 
kifejező, bátran kísérletezz vizuális eszközökkel! A kiin-
duló cikket, a vázlataidat, mintaképeket rögzítsd mun-
kanaplódban  –  ezt  a  néhány  A4-es  oldal  terjedelmű 
dokumentumot mellékeld munkádhoz!

„Először nőtte túl a mesterséges anyagok tömege az élőkét a Földön” 
Környezettudósok kiszámították az ember alkotta anyagok teljes tö-
megét, és összehasonlították azt az élő anyagok teljes tömegével. Épp 
a fordulóponthoz érkeztünk, a mesterséges anyagok tömege kezdi 
meghaladni a biomassza tömegét. cikk a qubit.hu oldalról
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Készüljünk fel erre a projektre a bevezető beszélgetésben említett fogalmak pontos definíciójával, 
a hivatkozott Bruegel-festmény nagy felbontású képével és jelentésének magyarázatával! Gyűjtsünk to-
vábbi alkotásokat, amelyek metaforákkal, szimbólumokkal, jelképekkel, allegóriákkal dolgoznak, hogy 
ezeket bemutatva inspirálni tudjuk tanítványainkat! Segíthetjük a munkát azzal is, ha bemutatunk né-
hány, feldolgozásra alkalmas újságcikket akár az internetes, akár a nyomtatott sajtóból. Lehet a téma 
tudományos, társadalmi, de akár mindennapi történet is. A választott alkotói technika, eszköz és anyag 
függvényében változik a megvalósítás hossza, az igényelt korrektúra, a munkafolyamat lépései – erről 
a tanár tud döntést hozni a csoport ismeretében. Ha van idő arra, hogy a diákok szóban is bemutassák 
alkotásaikat, az nagyon jó. Rendezzünk az elkészült munkákból bemutatót, kiállítást! A munkanapló is 
a prezentáció és az értékelés részét képezi, biztassuk diákjainkat arra, hogy ez is igényes legyen!



Ismerjétek  meg  Aakash  Nihalani 
munkásságát, nézzetek utána a street 
art, tape art műfajának!

Milyen aspektusok tesznek in-
teraktívvá, szellemessé, szóra-
koztatóvá egy ragasztószalagból 
készült alkotást?

Miért alkalmas a geometrikus 
formák használata erre a célra?

A tape art alapanyaga miatt  
rövid életű műalkotás. Hogyan 
tud juk mégis emlékezetessé ten-
ni?
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Interaktív képek ragasztószalagból
2×45 percTK VK

Készítsetek  csoportmunkában  egy 
inte raktív, geometrikus alkotást az iskola 
valamely alkalmas felületére ragasztósza-
lagból!

Ragasztószalag (például olyan masz-
kolószalag, ami nyom nélkül  lejön a  felü-
letről),  az  iskola  megfelelő  felületei:  fal, 
padló,  lépcső,  üvegfelületek,  öltözőszek-
rények stb.

Az  interaktivitás  alapműködésének 
megismerése. Terek átalakítása egyszerű, 
de  szokatlan  eszközökkel.  Önálló  véle-
mény megfogalmazása saját és mások 
munkájáról.

– perspektíva helyessége
– interaktív-e az alkotás
–   az alkotást bemutató fotó  
kom pozíciója

– kreativitás, szellemesség
–  csoportmunka sikeressége

Formáljatok  kis  létszámú  csoportokat!  Csopor-
tonként tartsatok brainstormingot! A három legjobb-
nak ítélt ötlettel kapcsolatban tegyétek fel a követke-
ző kérdéseket!

–  Milyen  téri  ábrázolásmódot  alkalmazunk  (axono-
metria, egy/két iránypontos perspektíva)?

–  Mitől lesz interaktív?
–  Melyik csoporttag áll modellt?
–  Ki és hogyan készíti el a fotót?
–   Hol lesz a műalkotásunk helyszíne? (többi csoport-

tal egyeztetve)

Ezután vázoljátok fel a tervezett alkotást, beszéljétek 
meg a tanárral, majd menjetek a választott helyszínre 
dolgozni!  Ügyeljetek  arra,  hogy  ne  zavarjatok máso-
kat, és ne tegyetek kárt a felületben, amelyre dolgoz-
tok! Ha elkészült az alkotás, fotózzátok le az „interak-
ciót”!  Készítsetek  többen,  több  fotót,  hogy  biztosan 
legyen  legalább egy  szellemes,  szórakoztató kompo-
zíció! A terembe visszatérve munkáitokat mutassátok 
be  egymásnak!  Beszéljétek meg,  hogy melyek  azok, 
amelyek nagyon jól sikerültek, és miért!



A foglalkozás bevezető beszélgetéséhez készüljünk képanyaggal is – gyűjtsünk össze minél több 
street art, tape art munkát! Vessük össze azokkal, amiket a diákok gyűjtöttek! Vetítsük le Akash Nihalani 
munkáit is, segítségükkel értelmezzük az interaktivitás fogalmát!

Az alkalmazni kívánt ragasztószalagot jobb, ha előre kipróbáljuk a munkához szóba jöhető felületeken, 
hogy ne érjen minket kellemetlen meglepetés.

A brainstorming szabályait ismertessük a csoportokkal: mindenki szóhoz jut; arra törekszünk, hogy mi-
nél több ötlet hangozzék el; tilos a kritizálás; szabad abszurd ötleteket mondani; az ötletek az együtt 
gondolkodó csoport közös tulajdonát képezik!

Mindenképp konzultáljon minden csoport a tanárral, mielőtt a végleges munka kivitelezését megkezdik 
a kiválasztott helyszínen! Tanórák ideje alatt probléma lehet a diákok által okozott zaj – erre hívjuk fel 
a figyelmet! A projekt lezárásához ki kell találni az elkészült fotók összegyűjtésének, prezentációjának 
módját, és ne hagyjuk ki a beszélgetést a munkafolyamat tanulságairól, a sikeres és kevésbé sikerült 
munkákról! Beszéljük meg, hogy meddig maradhatnak az alkotások az iskola tereiben, mikor kerül sor 
a munkák eltávolítására, és az kinek/kiknek a feladata lesz!
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Mi az a kényszerített perspek-
tíva?

Nézegessetek ilyen fotókat a neten 
(keresőszó: forced perspecti ve)!

Próbáljátok megfogalmazni, hogy 
amelyik tetszik, az mitől jó! Ame-
lyik nem tetszik, ott mit nem sike-
rült eltalálni a fotósnak vagy a kép 
szereplőinek?

Milyen szempontok szerint tudná-
tok kategorizálni a látott kénysze-
rített perspektíva fotókat?
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Kényszerített perspektíva
2×45 percTK VK

Készítsetek  csoportmunkában  kényszerített 
pers pektíva fotót az iskola területén! Mutassátok be 
a többieknek!

Csoportonként  egy  fényképezős  telefon,  inter-
netkapcsolat.

A technikai képalkotás kísérleti megoldásainak 
felismerése, alkalmazása alkotó gyakorlat során.

–  perspektív illúzió megléte
– kreativitás, szellemesség
–  csoportmunka sikeressége
–  kompozíció

Alkossatok 2-3 fős csoportokat! A csoportok segíthetnek egymásnak a kivitelezésben, de minden 
csoport vigyen végig egy-egy saját ötletet! Tartsatok egy rövid megbeszélést! Gondoljátok át, hogy mi-
lyen jó példákat láttatok, mi az, ami a rendelkezésetekre álló területen belül megvalósítható! Az ötlete-
iteket rajzoljátok is le! A vázlatokat mutassátok be a tanárnak, majd menjetek a kiválasztott helyszínre 
dolgozni. Készítsetek több fotót is! Az elkészült fotókat ellenőrizzétek, korrigáljátok a beállítást, ha szük-
séges! A legjobb képet válasszátok ki, és mutassátok be a többieknek!
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Javasolt együtt nézegetni kényszerperspektíva-fotókat (tanár gyűjtése), jókat és rosszakat egy-
aránt. Fontos, hogy a diákok felismerjék és megfogalmazzák, min áll vagy bukik a kényszerperspektíva 
illúziója: mi az, ami a háttéren, a fotón szereplő tárgyakon és embereken, illetve a fotóson múlik.

Beszéljük meg, hogy hol szabad és hol nem szabad fotózni! Gyűjtsük be és nézzük meg közösen az el-
készült fotókat! Vetítés közben meséljék el a diákok, hogy milyen ötleteik voltak és milyen kihívásokkal 
kellett szembenézniük a kivitelezés során. Ez a feladat – jellege miatt – órán kívüli, önálló projektmunka 
is lehet.



Ana Mendieta 1972-es „Glass 
on Face” sorozatában a saját testét 
használja szobrászati matériaként. 
Arca eltorzításával megkérdője-
lezi és újradefiniálja a portréról 
alkotott fogalmunkat. A művész 
performanszai olyan egyszeri, jól 
dokumentált események voltak, 
melyeken a női test és a környe-
zete kölcsönhatását vizsgálta a 
képzőművészet eszközeivel. Ladik 
Katalin Poemim címet viselő fotó-
performansza művészetének egy 
fontos kifejezőeszközét, az arcot 
helyezi középpontba. 
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Odanyomott arcok
3×45 percKK

Készítsetek egymásról fotókat egy üveglapon keresztül! Kísérletezzetek, hogy az arcotok mely részét 
szeretnétek eltorzítani! Mindenki válasszon egy fotót magáról, szerkesszen rajta, ha szükséges! A képkivágás 
legyen minél szűkebb, csak az arc a fontos! A fotóról rajzolj önarcképet, lehetőleg körvonalak használata nél-
kül, csak a tónusértékekre figyelve! Formakövető vonalak alkalmazásával is kiemelheted a sík üvegfelületre 
lapított és az érintetlenül hagyott arcrészek kontrasztját.

Készíts szokatlan önportrét! Arcodat 
egy üveglaphoz nyomva torzítsd el arcvo-
násaidat! Készíts fotót, a képről rajzold le 
magad, a tónusokra koncentrálva!

Fényképezőgép vagy telefon, nyom-
tató, üveg- vagy plexilapok, szórófejes fe-
lületfertőtlenítő,  papírtörlő,  grafitceruza, 
radír,  rajzlap  (alternatíva:  fénymásoló 
gép).

Kísérleti képalkotás a kortárs szem-
lélet  erősítése  érdekében.  Megfigyelés, 
arányérzék fejlesztése.

–  kompozíció
–  tónusozás minősége
– igényes kidolgozás
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A fotózást érdemes több üveglappal, több állomáson végezni, főleg nagy létszámú csoport eseté-
ben. Legyen kéznél fertőtlenítő és papírtörlő! A képkivágás legyen szűk, csak az arcra koncentráljon! A 
filterek használatától most tekintsünk el! Mindenkiről készüljön több kép is, kísérletezzenek az arc más-
más részeinek eltorzításával, arckifejezésekkel, grimaszokkal. Minden diák válasszon magáról egy fotót, 
amelyet a legsikerültebbnek érez! 

A kiválasztott fotókat nyomtassuk ki, ez alapján készítse el mindenki a saját portréját! Törekedjenek mi-
nél pontosabban és aprólékosabban ábrázolni az eltorzított arcot! Az elkészült munkákból rendezzünk 
kiállítást!

A helyi adottságoktól függően, alternatív megoldásként fénymásolóval is dolgozhatunk, bár az sötétebb 
és életlenebb képet ad.

Ladik Katalin 1978-as „Poemim” sorozata

Ana Mendieta 1972-es „Glass on Face” sorozata 



A dupla expozíció az a je - 
lenség, mikor ugyanarra a 
film kockára két kép kerül. Ere-
detileg a véletlen műve volt 
egy-egy ilyen fotó, amikor az 
analóg fényképezőgép valami-
lyen hiba miatt nem tekerte to-
vább a filmet. Mára viszont nép-
szerű alkotói technikává vált. 

Miért érdekesek ezek a képek? 
Milyen hangulatot, jelentést 
ad a portrénak a második ré-
teg?
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Dupla expozíciós portré
3×45 percKK VK

Készíts  szokatlan  önportrét! 
Dupla expozíciós hatás alkalmazása 
által ruházd fel többletjelentéssel 
önarcképedet!

Telefon, nyomtató, színes ceru-
za, radír, rajzlap.

A fotografikus látásmód, a mé-
dium sajátosságainak felismerése. 
Technikai kép alkalmazása komplex 
feladat kapcsán.

–  a két réteg kompozíciója
– eszköz- és anyaghasználat 
  minősége
–  egyéni kifejezőerő

Fényképezd le magadat, vagy kérd a társad segítségét, hogy fotózzon le! Válasszatok érdekes beállí-
tást, ne „igazolványkép” legyen! Gondold végig, hogy milyen hátteret szeretnél a portrédhoz! Fotózz vagy 
keress az interneten megfelelő képet! Helyezd egymásra a két réteget – ehhez használj telefonos appliká-
ciót (pl. Pixlr)! Próbálj ki többféle hátteret, elhelyezést, képkivágást! Rajzlapodra halványan vidd fel az első 
réteget (a portrét), majd a második réteget (a hátteret), szintén halványan! A két réteggel felváltva, párhu-
zamosan fejlesztve dolgozz addig, amíg úgy nem érzed, hogy megfelelő a képed! Végül emeld ki azokat az 
elemeket, amelynek nagyobb hangsúlyt szeretnél adni (pl. szemek, háttér egyik eleme)!
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 Az első tanórát rászánhatjuk a bevezetésre. Tartsuk meg a bevezető beszélgetést, fotózzák egy-
mást a diákok, keressenek háttérnek való képeket az interneten! Töltsék le a megfelelő alkalmazást 
a telefonjukra (keresőszó: free double exposure app), és játsszanak el a dupla expozíciós hatással! Az 
elkészült digitális képekről konzultáljunk, majd igyekezzenek a diákok olyan méretben és részletesség-
gel dolgozni, hogy el is készüljenek a portrék. Ha van rá mód, megmutathatjuk a dupla expozíciót analóg 
fényképezőgéppel is!



Milyen átlátszó tárgyakat 
tudunk összeszedni a beállí-
táshoz? Mitől lesz izgalmas egy 
beállítás? Milyen kompozíciós 
sémákat ismerünk (átló, arany-
metszés, harmadolópontok 
stb.)?

Miben különbözik a fekete pa-
pírra fehér ceruzával való al-
kotás a szokásos, fehér lapra 
grafitceruzával való alkotástól? 
Mire kell figyelnünk munkánk 
során? Milyen fény-árnyék ha-
tásokat látunk? Mi jellemzi az 
üveget, hogyan lehet anyag-
szerűen ábrázolni?
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Átlátszó beállítás
4×45 percKK

Állíts össze egy beállítást fekete 
háttér  előtt  átlátszó  tárgyakból!  Ké-
szíts  róla  rajzot  fekete  papírra  fehér 
ceruzával!

Fekete  drapériák,  átlátszó  tár-
gyak,  erős  fényű  lámpák,  A3-as  fe-
kete  karton,  fehér  ceruza,  hegyező, 
radír.

Megfigyelt téri helyzetek, fény-
viszonyok célnak megfelelő ábrázo-
lása,  anyagszerűség  megjelenítése, 
pozitív-negatív tér viszonya.

–  kompozíció
–  tónusozás
–  anyagszerűség
– igényes kidolgozottság
– Eleget vállaltál-e/sikerült-e  
 befejezni a rajzot?Szedj össze otthon átlátszó tárgyakat, és vidd be órára! 

Néhány példa:  üvegpohár,  kristálypohár,  üveg dísztárgyak, 
borsőrlő, levélnehezék, szép formájú üveg- és műanyag pa-
lack stb. A beállítás elkészítésénél figyelj arra, hogy ne vál-
lalj se túl keveset, se túl sokat! Ismerve saját képességeidet 
és  sebességedet,  olyan  részletgazdagságú  és  mennyiségű 
tárgyat vegyél bele a képmezőbe, amelyet  tempósan, oda-
figyelve épp le tudsz rajzolni a megadott idő alatt!

Készíts kartonból kompozíciós paszpartut („nézőkét”)! Nézd 
meg alaposan a beállítást, keress megfelelő képkivágást! Fo-
tózással  is megtalálhatod az  ideális nézőpontot.  Vázold  fel 
rajzlapodra  a  kompozíciót,  majd  tárgyról  tárgyra  haladva, 
egyenletesen építsd a tónusértékeket! Hunyorítva ellenőrizd 
a tónusokat, és felállva, a rajzodtól eltávolodva a formákat! 
Hegyezd sűrűn a ceruzádat, hogy az apró részleteket, élesen 
körülhatárolt csúcsfényeket  is  fel  tudd rakni! Használd ki a 
teljes tónusskálát a legfeketébbtől a legfehérebbig!

A munka végén nézzétek meg egymás rajzait, beszéljétek 
meg a tanulságokat! Rendezzetek kiállítást!
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A diákok segítségével gyűjtsünk össze átlátszó tárgyakat, minél többet! A színtelen, víztiszta tár-
gyak fognak igazán jól mutatni a rajzokon. Óra előtt jelöljünk ki több munkaállomást, fekete kartonok-
ból, drapériákból készítsünk háttereket! Állítsunk be erős fényű lámpákat is a csillogás érdekében!

Az első tanóra elején mutassuk be a diákoknak, hogy hogyan lehet jó beállítást készíteni! Ezután ők 
komponálják meg csoportosan az egyes munkaállomásokon beállításaikat, majd az általuk kiválasztott 
nézőpontból rajzolják le. Ehhez mindenképpen szaktanterem szükséges. Ha nem áll rendelkezésre, ak-
kor alternatívaként a beállítások fotózásával, fotóról rajzolással bonyolítsuk le ezt a feladatot!

A rajzolásnál kulcsfontosságú a pontos megfigyelés. Milyen alakú foltokat látok, ezek hol helyezked-
nek el egymáshoz képest? A foltokra koncentrálva a diákok el tudnak mélyülni munkájukban, látványos 
eredményekre számíthatunk. 

A munka során emlékeztessük a diákokat, hogy nagyon pontosan figyeljék meg a beállítást, a foltok egy-
máshoz való viszonyát, ügyeljenek a negatív terekre is. Nagyon halványan vázolják fel a kompozíciójukat 
az elején. Kerüljék a kontúrozást, figyeljenek az anyagszerűségre (csúcsfények, mély sötétek jellemzik 
az üveget).  Néha álljanak fel, és nézzék meg messziről a munkájukat. Belátásunk és a csoport képessé-
gei alapján módosítsunk a rajzolásra szánt időn!



Ismerjük meg a dizájngondolkodás módszertanát!

Problémafeltárás (empatizálás)
Ahhoz, hogy sikeresen fejlesszünk terméket, szolgáltatást, szervezetet, folyamatokat, meg kell ismernünk 
a megrendelő igényeit, célterületet, célcsoportot, megoldandó problémát. Ez a kutatás, kérdezés, adat-
gyűjtés ideje.

Értelmezés (definiálás)
Pontosan meg kell fogalmaznunk, hogy mi az, amit tervezni-fejleszteni-létrehozni szeretnénk, ami meg-
felel a megrendelő/célcsoport igényeinek, megoldja a problémáját. Ezt le is kell írnunk.

Ötletelés
Találjunk ki minél több megoldási lehetőséget! Minden ötlet hasznos, semmiképp ne álljunk meg egynél. 
Ebben a fázisban lehet termékennyé és egyedivé tenni a tervezési folyamatot.

Prototípus elkészítése
A kiválaszott megoldási javaslat ezen a ponton válik kézzelfoghatóvá. A prototípus lehet tökéletlen, a lé-
nyeg, hogy láttassa a tervezett megoldást, a gondolatokat közelítse a valósághoz.

Tesztelés
Ebben a szakaszban visszatérünk a megrendelőhöz/célcsoporthoz, kipróbáljuk a prototípust, a felmerült 
gondolatokat, fejlesztési lehetőségeket lejegyezzük.

A dizájngondolkodás folyamatában a prototípus-készítés és a tesztelés ciklikusan követi egymást egészen 
addig, míg a lehető legjobb megoldási javaslatot kapjuk. 
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Dizájngondolkodás – tárgytervezés
2×45 percTK VK

Tervezd meg társad számára álmai tolltar-
tóját! A tervezéshez használd a „design thinking” 
(dizájngondolkodás) módszertanát!

A4-es papírlapok, különböző ragasztók, ol-
lók, ceruzák, időmérő eszköz, csengő.

Egyszerű használati tárgy tervezése a meg-
rendelő  igényének  felmérésével  és  figyelembe-
vételével,  a  tervezői  folyamat  jól  értelmezhető 
rajzos  és  szöveges  dokumentációja.  A  kreatív 
problémamegoldás lépéseinek alkalmazása.

– Megvan-e minden feladatrész?
– A prototípus érzékelteti-e az ötletet?
–  Megfelelő volt-e a kommunikáció  
  a tervező és a megrendelő között?
– Megtörtént-e a prototípus tesztelése  
 és ez alapján a visszajelzés?



17

Ezt a feladatot a Stanfordi Egyetem oktatási laborja fejlesztette ki és tette közkinccsé. A tanár el-
sődleges feladata most a workshop pontos lebonyolítása. A részfeladatokra szánt időkeretek betarta-
tásában segítségére lehet egy csengő. A workshop egy 39 és egy 45 perces egységből áll. Az első azért 
rövidebb, hogy a kezdeti bizonytalanságok és a dizájngondolkodás módszertanának elolvasása is bele-
férjenek a tanórába. Felkészülésként ajánlott olvasni a dizájngondolkodásról.  
Források: dschool.stanford.edu/resources; designakozoktatasban.mome.hu

Óra előtt készítsük elő a párok kisorsolásához a neveket! Figyelmeztessük a diákokat, hogy csak a lé-
nyegre szorítkozzanak, dolgozzanak gyorsan. Fontos, hogy a problémafeltárás után leírják a célt, pél-
dául így: „Egy olyan tolltartót tervezek X. Y.-nak, amely {...} és {...}.

Elmesélés helyett mutassák meg, ami a fejükben van – akár firkás rajzokkal és gyűrött, ragasztófoltos 
prototípusokkal. A feladat lezárásaként beszélgessünk egy kicsit! 

–  Milyen területeken lehet vajon alkalmazni a dizájngondolkodás módszertanát a tárgytervezésen 
kívül?

– Mit érthetünk prototípus alatt, ha nem tárgyat tervezünk?
–  Miben különbözik a dizájngondolkodás a beszélgetés-megvitatás alapú problémamegoldástól?
– Ti mire használnátok ezt a módszert?

A workshop lépései:
Párok kialakítása sorsolással,  
„A” és „B” résztvevő  (3 p.)

A  játssza a  tervezőt, B  játssza a megrendelőt,  
A interjúvolja B-t:
Pl.: Van-e tolltartód? Szereted-e? Hogyan hasz-
nálod,  mit  hordasz/hordanál  a  tolltartódban? 
Min változtatnál, mivel egészítenéd ki? Mi a fon-
tos  számodra  egy  tolltartóban?  Hogyan  hasz-
nálnád az ideális tolltartót?  (5 p.)

Szerepcsere, most B interjúvolja A-t  (5 p.)

Megint A kérdezi B-t, hátha eszébe                   
jutott még valami (3 p.)

Megint B kérdezi A-t  (3 p.)

Kapott információk rögzítése papíron,                  
rajzosan (4 p.)

Ötletelés, vázlatok lerajzolása (10 p.)

A bemutatja tervét B-nek, B kifejezi                          
igényeit, választ (3 p.)

B bemutatja tervét A-nak, A kifejezi  
igényeit, választ (3 p.)

Mindketten gondolkoznak még a terven,             
ötletelnek, rajzolnak (lehet házi feladat is, 
mert itt van vége a 45 perces órának)

A bemutatja tervét B-nek, B finomít,                           
további információkat ad  (5 p.)

B bemutatja tervét A-nak, A finomít,                       
további információkat ad  (5 p.)

A és B egyaránt nekilátnak a proto-                        
típus-készítésnek (közben még szóban  
lehet tisztázni hiányzó dolgokat)  (20 p.)

A bemutatja prototípusát B-nek,                                
B teszteli, korrekciót kér  (5 p.)

B bemutatja prototípusát A-nak,                                    
A teszteli, korrekciót kér  (5 p.)

A korrekciók elvégzése  (5 p.)

Közös prezentáció, kiállítás                                        

Olvassátok  el  a  dizájngondolkodás  módszertanát!  Dolgozzatok  sorsolással  választott  párokban! 
Egyikőtök játssza a megrendelőt, másikótok a designert, majd cseréljetek! Ha páratlan a létszám, akkor ter-
vezhettek ketten is ugyanannak az embernek. Nagyon fontos, hogy gyorsan dolgozzatok! Próbáljatok meg 
az  iskolás éveitek  során  látott  tolltartómodelleknél kreatívabbat,  igazán személyre  szabottat  létre hozni! 
Figyelem: a megrendelő ne  tervezzen magának, ez a  tervező dolga! A megrendelő  feladata, hogy minél 
részletesebben elmondja az igényeit, szokásait, vágyait a tárggyal kapcsolatban. A tervező feladata, hogy a 
megrendelő igényeit figyelembe véve igazán egyedit tervezzen!



A bevezető órán nézzük meg együtt Chip Kidd: 
Könyvet tervezni egyáltalán nem vicces. Vagy talán 
mégis című előadását videón!

Beszéljük meg a látottakat! Mi ragadott meg benne-
teket a videóból? Melyik munkája tetszett, és melyik 
nem? Miért? 

A diákokat előzetesen kérjük meg, hogy erre az órá-
ra hozzák be kedvenc könyvüket (esetleg e-könyv-
borító képét)!

Melyik borító ragadja meg a figyelmeteket? Az aján-
ló olvasása előtt, kizárólag a borító alapján mit le-
het megállapítani egy könyvről? Mennyire befolyá-
sol minket az első benyomás? Miért tetszik, miért 
nem tetszik? Hogyan versenyeznek a könyvek (vagy 
bármely termékek) a figyelmünkért?

Rakjuk ki és nézegessük meg a behozott könyvek 
borítóit! Melyiket ítélitek jónak? Miért? Amelyik tet-
szik, azt elemezzük egy kicsit! Mi volt a borítótervező 
elgondolása (koncepciója)? Melyik formai vagy tar-
talmi elemmel milyen hatást akart elérni? Miért ezt 
a megoldást választotta? Miért így rendezte el?
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Könyvborító-tervezés
6×45 percKK VK

Tervezd újra kedvenc könyved borítóját!

A3-as és A4-es műszaki rajzlap, vonalzó, sniccer, vágó-
lap, olló, diákok kedvenc rajzeszközei.

Szöveges és képi elemek kompozícióba rendezése tu-
datosan választott kifejezési szándék érdekében.

–   megfelelő szabásminta: előlap, hátlap, gerinc, 
fülek

–  jó kompozíció
– igényes kivitelezés
– ábrák/színek utalnak a könyv tartalmára
–  az ábrákhoz/színekhez és a könyv tartalmához illő  
  tipográfiai megjelenés
–  kreativitás, egyéni kifejezőerő
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Könyvborító-tervezés Az első órai megbeszélés után kezdj el ötletelni a következő módon: egy A4-es lapra rajzolj néhány 
könyvborító szabásmintát szabad kézzel, tenyérnyi méretben (fülek, első-hátsó lap és gerinc)! Készíts gyors 
vázlatokat az ötleteidről! A  legjobb, ha van három különböző koncepció, de egy  idea változatait  is körül 
lehet járni. Legyen kreatív, humoros vagy elgondolkodtató, vizuálisan markáns! 

Figyelj  arra,  hogy  a  könyv  valódi  arányaira  tervezd  a  borító  kompozícióját  (pl.  téglalap  alakú  könyvnél  
figyeld meg a rövid és a hosszú oldal arányát, a könyv vastagságának feleljen meg a gerinc szélessége), 
és ne cseréld fel a jobb és bal oldalt (eleje és hátulja).

Vegyél méretet a könyvedről, műszaki rajzlapból szabjál ki rá egy borítót behajtható fülekkel! Ha e-bookkal 
dolgozol, akkor találj ki méretet és formátumot, mintha igazi könyv lenne! A hajtásokat karcold elő, a mére-
tezésnél legyen egy kis ráhagyás, hogy becsukva ne feszüljön a borító!

A legjobban sikerült ötletedet valósítsd meg a megfelelő rajzeszközökkel!

Válassz olyan betűtípus(oka)t, ami(k) passzol(nak) a terved stílusához, mondanivalójához! A szövegek el-
helyezésénél először szerkeszd fel a szövegdobozt (azt a mezőt, amelybe belehelyezed a betűket)! Figyelj 
arra, hogy az ábrák, színek és a szövegdoboz harmonikus kompozíciót alkosson! Használj olyan betűtípust, 
amely illik a terved hangulatához, mondanivalójához, stílusához! Itt sokfélét találsz: www.dafont.com

A projekt első óráját nyugodtan töltsük el a videó megtekintésével, beszélgetéssel, a behozott 
könyvek borítóinak elemzésével! Gyűjtsön a tanár is jó példákat elemzés céljára, hiszen egyáltalán nem 
biztos, hogy a behozott könyvek borítói inspiráló grafikai minőséget képviselnek!

A vázlatok elkészítésénél ragaszkodjunk a mennyiséghez, egy ötlet sohasem elég! A koncepció lehet hu-
moros, elgondolkodtató, talányos – biztassuk a diákokat, hogy rugaszkodjanak el a szimpla illusztráció-
tól (persze az sem tilos)! Ha valaki megakad, beszélgetéssel, kérdezéssel segíthetünk neki.

A feliratok elkészítéséhez szükséges egy kis tipográfiai tájékozottság. A diákok előzetes tudásához alkal-
mazkodva beszéljünk a betűtípusokról, alapvető tipográfiai szabályokról! A szövegdoboz és azon belül 
a betűk elhelyezéséhez nyújtsunk segítséget. Ez a projekt alapvetően kézi rajzra épül, de ha módunk van 
számítógéppel szerkeszteni, próbáljuk ki!

A kivitelezéshez javasoljunk a diákoknak rajzeszközöket, rajztechnikákat, melyekkel saját tervük a leg-
optimálisabban megvalósítható!  
A projekt végén rendezzünk kiállítást az iskolai könyvtárban!



Mi az a parafrázis? 

A szó görög–latin eredetű, jelentése: hoz-
zámondás, kifejtés, körülírás, átdolgozás, 
átfogalmazás. A képzőművészetben azokat 
a képeket tekintjük parafrázisnak, amelyek 
kiindulópontja egy másik mű, s amelyek-
ben az alkotó újraértelmezi más művész al-
kotását olyan módon, hogy az eredeti kép 
felismerhető marad az újonnan létrejövő 
alkotásban; ezek újító, személyes formában 
reflektálnak az eredeti műalkotásra, a kor-
szak jellegzetes stílusjegyeire.
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Festményből szobor
1×45 percKK

Készítsétek el páros munkában a festményen 
látott formák háromdimenziós mását!

Gyurma vagy agyag, mintázóeszközök, aláté-
tek, számítógép, hangfal, projektor, telefonok, fül-
hallgatók, fényképezőgép, erős wifi.

Művészeti  alkotások  kifejező,  sajátos  átdol-
gozása, átírása, parafrázis készítése. Konstruálási, 
vizualizációs, téri orientációs képességek, vizuális 
memória fejlesztése, sík-tér kapcsolat gyakorlása.

–  körbejárhatóság
–  megfigyelés pontossága
– elkészült munka

Salvador Dalí: Archeological Reminiscence of Millet’s Angelus



Jean-François Millet a 19. században élt francia fes-
tő. Nézzük meg L’Angélus című képét a kivetítőn!

A  festményen  két  parasztot,  egy  férfit  és  egy  nőt 
láthatunk,  amint  egy  szántóföldön  imádkoznak 
egy kosár burgonya felett, mellettük vasvilla és ta-
licska. 

Nézzük meg Salvador Dalí  – Archeological Reminis-
cence of Millet’s Angelus (1934) című művét is!

Keressétek meg a Dalí Museum 
Dreams of Dalí: 360 fokos videó-
ját  a  YouTube-on  (link)! Nézze-
tek körbe benne a telefon forga-
tásával  vagy  számítógépen  az 
egér  segítségével!  Vizsgáljátok 
meg  alaposabban  a  Dalí  pa-
rafrázisán  látható  „építménye-
ket”, majd modellezzétek meg 
térben!

Hány és milyen parafrázissal találkozunk e projekt-
ben?

Dalí megszállottjává  vált Millet  L’Angélus  című  fest-
ményének, melynek reprodukciója egykori  iskolájá-
ban  lógott.  Több  teóriája  mellett  meggyőződésévé 
vált,  hogy  a  képen  szereplő  emberpár  elhunyt  kis-
babájuk  koporsója  felett  imádkozik.  Dalí  hatására 
a Louvre laboratóriumában megröntgenezték az ere-
deti képet, és a kutatók nagy meglepetésére egy lá-
daszerű formát találtak a kosár alatt, melyre később 
Millet ráfestett.
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A vizuális kultúra oktatása során gyakran képezünk le térbeli objektumokat – akár modell után, 
akár képzelet alapján rajzolunk. Most fordítsuk meg az irányt: kétdimenziós kép alapján készítsünk há-
romdimenziós alkotást!

A foglalkozás parafrázis-sorozatra épül, így a gyakorlati munka mellett megbeszélni- és gondolkodni-
valót is ad a diákoknak. További kutatást és műelemzési feladatot is kapcsolhatunk ehhez a feladathoz.

Ha minden diáknak van telefonja és fülhallgatója, és a wifi is erős, akkor a bevezetőben említett 360 fo-
kos videót nézhetik egyénileg, így lesz a legteljesebb az audiovizuális élmény.

Jean-François Millet: L’Angélus

A kis méretű szobrokat hamar el tudjátok készíteni, de figyeljetek oda a munkafolyamatra: először 
modellezzétek meg a nagyobb tömegeket, térformákat, és csak utána foglalkozzatok a részletekkel! Dönt-
sétek el a párotokkal, hogy ki melyik elemen dolgozik, egyeztessetek a méretről, stílusról, minőségről! Ha 
kész vagytok, fotózzátok le a munkátokat! Játsszatok is egy kicsit a fotózással: próbáljatok ki különböző 
háttereket és nézőpontokat!



Idézzétek fel, hogy mit tanultatok a gömb 
árnyékolásáról! Ha szükséges, készítsetek 
egy gyors rajzot!

Csináljátok meg a „30 kör kihívást”! Egy-egy 
papírt kaptok 30 üres körrel, a feladat, hogy  
3 perc alatt minél több kört alakítsatok át fel-
ismerhető dolgokká (pl.: labda, arc, alma)! 
Nem kell, hogy szép legyen, ez a gyakorlat 
a kreatív gondolatok beindítására szolgál!

Ezt követően kezdjünk el brainstorming mód-
szerrel közösen ötletelni, hogy a gömböket 
mivé lehetne alakítani. Most lépjünk egy lé-
péssel tovább: itt már nemcsak gömb alakú 
dolgokat szabad ábrázolni, hanem bátran 
gondolkodjatok bármiben, amit formailag 
hozzá tudtok kapcsolni a kiinduló gömbfor-
mához! (Példa: kissé közhelyes ötlet, hogy 
egy görögdinnyét ábrázoljunk textúra feltün-
tetésével, tónusozással. Sokkal eredetibb öt-
let, ha a gömb sima felülete sziklává alakul, 
befordul barlanggá, a barlangból vízesés zu-
hog a mélybe.)

Ne féljetek elmondani ötleteiteket a többiek-
nek, a végén úgyis mindenkié egyedi lesz!
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Kreatív gömb
4×45 percKK

Töltsd ki a kreatív kör kihívást! Elevenítsd fel a 
gömb árnyékolásáról tanultakat, majd alkosd meg 
saját kreatív gömbödet!

Rajzlap, ceruza, radír, „kreatív kör kihívás” fel-
adatlap (mellékletben).

Tanult  technikák  célnak  megfelelő,  tudatos 
és önálló alkalmazása az alkotótevékenységekben.

–  tónusozás
– téri ábrázolás
– formaalkotás
– egyedi ötlet, kreativitás
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Kreatív gömb Amikor kreatív gömb ötletet választasz magadnak, gondold végig, hogy jelenlegi rajztudásoddal, 
adott  idő  alatt  vajon meg  tudod-e  jeleníteni,  amit  szeretnél!  Alaposan  dolgozd  ki  a  felületeket,  legyen 
anyagszerű, gazdagon tónusozott! Ha szükséged van referenciára némely képelemhez, kereshetsz fotókat 
az interneten, hogy megfigyelj egy-egy részletet. A kiinduló gömbforma legyen felismerhető, de az átalakí-
tás térben lépjen ki a gömb keretei közül akár pozitív, akár negatív irányban! 

A bevezető órán győződjünk meg róla, hogy diákjaink tudnak-e gömböt tónusozni!

A „30 kör kihívás” megoldásakor szigorúan mérjük az időt, a kész lapokat függesszük ki a teremben! 
A brainstorming során igyekezzünk minél több ötletet összegyűjteni! Ez a rész arra is alkalmas, hogy 
meggyőződjünk arról, megértették-e a diákok a kritériumokat.

Igyekezzünk a túl könnyen vagy éppenséggel túl nehezen megvalósítható, sztereotip vagy közönséges 
ötleteket kiszűrni! Hivatkozhatunk a legismertebb kreatív gömbre is: a Halálcsillagra a Csillagok hábo-
rújából.

A diákok legfontosabb feladata ennél a projektnél az, hogy a kreatív kapacitásukat mozgósítva minél 
eredetibb formakapcsolatokat találjanak ki. Biztassuk őket, hogy ne álljanak meg az első asszociáció-
nál, hanem gondolják tovább, tudatosan dolgozzanak ki minél eredetibb megoldásokat! Ennek fényé-
ben az értékelésnél is mutassunk rá a valóban kreatív, újító, formabontó megoldásokra!

Fektessünk hangsúlyt a tónusok, textúrák kidolgozására! Érdemes mintaképeket használni a gömb kre-
atívan átdolgozott részeihez, a diákok egyénileg kereshetnek képeket az interneten.



Ismerjük meg Andy Goldswor-
thy munkásságát fotókon, illetve ha 
van időnk, a róla szóló, Rivers and 
Tides című angol nyelvű dokumen-
tumfilmet is megnézhetjük! Milyen 
vonalak, formák, komponálási el-
vek jellemzőek a művész munkássá-
gára? Hogyan használja a színeket, 
árnyalatokat? Milyen helyszíneken, 
milyen anyagokkal dolgozik? Meg-
változtatja-e ezeket az anyagokat 
(eltöri, eltépi, meghajlítja)? 

Andy Goldsworthy megalkotásuk 
után lefotózza munkáit, majd hagy-
ja, hogy a természet lerombolja 
őket. Szerintetek például egy leve-
lekből épített, rövid életű land art 
munka esetében mi a műalkotás, 
a levélkompozíció, vagy a róla ké-
szült fotó? Miért? 
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Land art
2×45 percTK KK

Készítsetek  land  art  műalkotást  a 
szabadban!  Dokumentáljátok  az  alkotást 
fényképekkel, videóval!

Könnyen  elérhető  zöldterület  (isko- 
laudvar, közeli park), ahol rendelkezé-
sünkre  áll  megfelelő  alapanyag  az  al- 
kotáshoz.  Fényképezőgépek,  telefonok  a 
dokumentációhoz.

Művészi, azaz a térrendezés kifejező 
szándékú  felhasználásának  rendszerező 
elemzése és kipróbálása.

–  átgondolt koncepció
– pontos, igényes kivitelezés
–  jól komponált fotók az alkotásról

Dolgozzatok  párban  vagy  kisebb  csoportokban! 
Beszéljétek meg, hogy az adott környezetben  találha-
tó természeti képződményekből mit és hogyan tudná-
tok  használni  a műalkotásotok  elkészítéséhez! Milyen 
vonalakkal, formákkal fogtok dolgozni? Milyen színe-
ket, tónusokat alkalmaztok? Vigyázzatok, hogy munka 
közben ne  tegyetek kárt a  természetben! Osszátok be 
a  feladatokat: gyűjtés,  formálás, dokumentálás! A do-
kumentálásra ugyanúgy figyeljetek oda, ahogy a meg-
alkotásra! Igyekezzetek optimálisan kihasználni az időt 
– ne vállaljatok se túl sokat, se túl keveset! Ha megtet-
szett a feladat, szabadidőtökben vagy osztálykirándulá-
son készítsetek még további land art műveket!
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Ez a feladat alapvetően Andy Goldsworthy munkásságára épít, de Roberth Smithson is megkerül-
hetetlen képviselője e művészeti ágnak. Szánjunk időt arra, hogy a diákok képesek legyenek megfogal-
mazni, mitől is lesz jó egy land art alkotás!

Ősszel vagy tavasszal is érdekes lehet diákjainknak a land art – ősszel a rengeteg szín miatt talán köny-
nyebb megoldani a feladatot, tavasszal viszont a hosszú bezártság után nagy örömet szerezhet a sza-
badban való munka. Szervezzünk hosszabb, zavartalan időtartamot erre a tevékenységre!

Elképzelhető, hogy néhány diák(csoport) hamarabb kész lesz, ezért készüljünk pluszfeladattal! Készít-
hetnek újabb alkotást, segíthetnek azoknak, akik lassabban dolgoznak, illetve kaphatnak szabadtéri 
rajzfeladatot is.

Az elkészült munkákat mindenképp dokumentálja a tanár is, nehogy nyom nélkül tönkremenjen vala-
melyik alkotás! Értékeljünk közösen! A fotókhoz írhatnak egy-egy rövid műleírást is az alkotók, a fotók-
ból-szövegekből kiállítást is rendezhetünk az iskolában.



Hogyan definiálnátok a három nézetet: felül-
nézet, elölnézet, oldalnézet? Találkoztatok-e már 
ilyen feladvánnyal? Három megadott nézete alap-
ján rajzolj le egy térbeli alakzatot axonometriában! 
Meg tudjátok-e oldani az alábbi térrekonstrukciós 
feladatot? 
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Térsarok
1×45 percTK

Építőkockákból  építsetek  egyszerű  kompozíciókat 
egy  térsarokba! Készítsetek nézetrajzokat! Rekonstruál-
játok mások építményeit rajzaik alapján!

Páronként egy térsarok, 3 db kocka és 2 db három-
szög alapú hasáb (ez egy kocka félbevágva az egyik lap-
átlónál). Ezeket legyárthatjuk papírból vagy hungarocell-
ből  magunk  is.  Ceruza,  négyzet  alakú  papírok  (post-it, 
felvágott  A4-es  papír).  Esetleg  időmérő  eszköz,  csengő 
a játékvezetéshez.

Téri helyzetek megjelenítése különböző ábrázolási 
rendszerek használatával és transzformálásával. Sík-tér 
kapcsolat, 2D-3D transzformáció gyakorlása.

Párban: minél több helyes megoldás.
Egyénileg: összes nézetrajz elkészült elfogadható 
minőségben.
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Térsarok A munka menete (páros munka, két-két pár dolgozik együtt):

1.   Építsetek a rendelkezésetekre álló építőkockákból tetszőleges kompozíciót a térsarokba az összes épí-
tőelem felhasználásával! Ügyeljetek rá, hogy a másik pár ne lássa!

2.   Mindketten rajzoljátok le a megépített kompozíciót elöl-, oldal- és felülnézetből! A megadott elrendezés 
alapján helyezzétek el a papíron a nézetrajzokat! Írjátok oda a nézetek nevét is! A látható éleket folyama-
tos, a nem látható éleket szaggatott vonallal jelezzétek! Vessétek össze a rajzaitokat, beszéljétek meg, 
hogy mindkettő helyesen ábrázolja-e az építményt! Ne felejtsétek el ráírni a neveteket a lapra! Jegyez-
zétek meg, hogy mit építettetek! Ha szükséges, fotózzátok is le a telefonotokkal!

3.   A kapott rajzok alapján, saját építőkocka-készletetekből rekonstruáljátok egymás építményét, ti az övé-
két, ők pedig a tiétekét!

4.   Ha mindkét pár kész van, ellenőrizzétek, hogy sikerült-e a rajzok alapján pontosan rekonstruálni az épít-
ményeket! Ha igen, írjatok be egymásnak egy pontot! Ha nem, akkor korrigáljátok a rajz alapján az épít-
ményt! Ha az ábrák voltak helytelenek, akkor javítsátok ki együtt! Cseréljétek vissza a rajzokat, mindenki 
őrizze meg a sajátját az egyéni értékeléshez!

Ha kész vagytok, kezdjetek egy új kört! Folytassátok a munkát addig, amíg a tanár nem jelzi, hogy vége!

Ez a feladat a sík-tér kapcsolatot boncolgatja, a műszaki ábrázolási konvenciók közül a nézetrajzo-
kat gyakoroltatja. Az ábrák megrajzolása és a rekonstrukció egyaránt fontos eleme az órának.

A bevezető kérdés és gyors rajzfeladat után a tanár mutassa be a munka menetét! Rakjon ki az építőkoc-
kákból egy tetszőleges építményt a térsarokba, a táblára pedig rajzolja fel a három nézetét!

A diákok álljanak párba, jelöljük ki, hogy melyik két-két pár fog együtt dolgozni! Ha nem megfelelő a lét-
szám, lehetnek egyedül vagy háromfős csoportokban is. A munka első körét csinálhatjuk „nyílt lapok-
kal”, tehát láthatják egymás építményeit. A további körökben már fontos, hogy ne lássák, a másik mit 
épített, hiszen a gyakorlat lényege, hogy a nézetrajzokból kell rekonstruálni a térbeli alakzatokat.

A diákok is hamar rá fognak jönni, hogy léteznek olyan építmények, amelyek nem egyértelműen rekonst-
ruálhatóak a három nézet alapján, és ezzel borsot törhetnek a másik pár orra alá.

A helyes térrekonstrukciókért jár egy-egy pont, ezt a párok egymásnak feljegyzik. Gyakorlóóra lévén 
szükséges, hogy minden diák egyénileg is elkészítsen minden rajzot, ezért hívjuk fel a figyelmüket, hogy 
írják rá a nevüket minden egyes papírra! 

A legeredményesebben dolgozó pároknak külön jutalmat ajánlhatunk.



Ki hallott már az alaprajz fogalmáról? 
Mi lehet az? Ismertek-e jelöléseket?

Az alaprajzok elkészítéséhez pedig kép-
zeljétek el, hogy lézerkarddal vízszinte-
sen elvágjuk 1,1 méter magasságban az 
épületet! Levesszük a tetejét, és amit fe-
lülről látunk (perspektív torzulás nélkül), 
azt rajzoljuk le.

Nézzük meg együtt a zsámbéki romtemp-
lom videóját! Vessétek össze az itt feltün-
tetett alaprajzával!
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Templomok drónról és alaprajzon
1×45 percTK

Találd  ki,  hogy  a  videókban  látott  temp-
lomoknak  milyen  lehet  az  alaprajza!  Igyekezz 
ábrázolni  a  külső  falait!  Próbáld meg  kitalálni 
és megjelölni, hogy hol lehetnek a belsejében 
falak és oszlopok!

Számítógép, projektor, gyors internetkap-
csolat a videók vetítéséhez, papír, ceruza, radír

Térszemlélet-fejlesztés,  megfigyelt  téri 
hely zetek leképezése ábrázolási rendszerben.

–  minimumteljesítés: minden alaprajz
 megvan
– Jutalmazzuk meg az alaprajzokat 
  helyesen kitaláló diákokat!

Nézd meg tüzetesen a túloldalon látható katedrálisok légi fotóit és alaprajzát! Figyeld meg a külső megje-
lenés és a belső szerkezet kapcsolatát, valamint a belső oszlopok elhelyezését!

Nézd meg a linkeken található drónfelvételeket! Különösen figyelj, amikor épp felülnézetből látod az épületet! 
Igyekezz minél pontosabban lerajzolni a külső kontúrt, és kitalálni a belső oszlopok, falak elhelyezését!

A premontrei kolostor és temp-
lom romjai, Zsámbék

Szegedi dóm Esztergomi 
Bazilika

Mátyás- 
templom 

Tihanyi Apátsági 
templom

Jáki templomZsámbéki  
romtemplom
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Ez a feladat a sík-tér kapcsolatot boncolgatja: a műszaki ábrázolási konvenciók közül az alaprajzot 
vezeti be.

A nézetrajzok és a felülnézet már ismerős lehet a diákoknak, de most egy izgalmasabb feladványt kap-
nak: az épület külseje alapján kell kitalálniuk az alaprajzát. Ebben segítséget nyújt, hogy a linkelt videó-
kon a templomok felülnézetét is láthatják, de a belső falakat, oszlopokat a saját megérzésük, logikájuk, 
előzetes tanulmányaik alapján kell megtippelniük.

Az óra menete: a bevezető beszélgetés után vetítsük le a linkelt videókat sorban! Mindegyik után hagy-
junk egy kis időt, hogy a diákok rekonstruálják az alaprajzot! A végén vessük össze a tippeket a valódi 
alaprajzokkal (mellékletben)! 

Milánói Dóm

Szent Péter és Mária Dóm, Köln

Párizsi Notre-Dame székesegyház



Elevenítsük fel a „Térsarok” 
és a „Templomok drónról és 
alaprajzon” című feladatokat! 
Mire emlékszünk az alaprajzok-
ból és a nézetrajzokból?
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Térrekonstrukció
2×45 percTK

Rajzold le egy iránypontos perspektí-
vában az alaprajzával és metszeteivel meg-
adott belső teret!

Papírok, vonalzók, ceruza, radír.

Térszemlélet-fejlesztés, téri helyze-
tek  értelmezése  különböző  ábrázolási 
rendszerek használatával és transzformá-
lásával.

–  térformák kitalálása és elhelye-
zése

–  perspektíva szabályainak alkal-
mazása

Nézzük meg alaposan a megoldásával együtt bemutatott térrekonstrukciós feladatot! Látunk 
egy alaprajzot és három metszetet, melyek egy dobozteret ábrázolnak. Ezek alapján ki kell találni, 
hogy néz ki a tér, és le kell rajzolni egy iránypontos perspektívában! Az alaprajzot már ismerhetjük 
a  templomos  feladatból  is, most a metszettel  ismerkedünk. A metszeti ábrázolás  lényege nagyon 
leegyszerűsítve: egy testet gondolatban egy síkkal elmetszünk, a hozzánk közelebb eső részt eltávo-
lítjuk, és a megmaradó részről „nézetrajzot” készítünk. A metszet helyét és irányát az alaprajzon je-
löltük szaggatott vonallal. Amerre mutat a nyíl, arra nézünk. A metszősíkok függőlegesek. Jelölésük:  
A–A metszet, B–B metszet, C–C metszet, a metszés helyét jelölő szaggatott vonalakra és a metszetraj-
zok alá is odaírtuk a megfelelő betűket.

Ezen a linken további térrekonstrukciós 
feladványokat találhatunk.
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Ez a feladattípus szokott szerepelni az építészeti karok rajzfelvételijén. A téri-vizuális képességek 
magasabb szintje szükséges a megoldásukhoz. Gyakorolhatunk az egész osztállyal is, hiszen ezek a ké-
pességek fejleszthetőek, vagy használhatjuk csak az érdeklődő gyerekek felkészítésére.

Belső téri rekonstrukciós feladványnál a tér alaprajzát és metszeteit adjuk meg! Egy iránypontos pers- 
pektívában dolgozunk, mert így mind az öt falra rálátunk. Segíthet, ha először megkeressük a megoldást 
axonometriában, kis méretű rajzokon, és csak akkor kezdjük el az egyiránypontos rajzot, amikor már 
a  fejünkben van a térbeli ábra. Egy mintafeladványt és megoldását láthatjuk a túloldalon, az 1. és a 2. 
feladat megoldásait pedig a mellékletben találjuk.

1. feladat:

2. feladat:



Ez egy hosszabb projekt, 
amely több tevékenységből áll:

1.  Bevezető:  beszélgetés  a  di-
zájn  mibenlétéről,  inspirá- 
ciós filmrészlet megtekintése

2.  Krokizás – széken ülő alakok 
5-5 perces rajzolása

3.  Beszélgetés az ergonómiáról

4. Saját, tantermi székük elem-
zése  és  felmérése  (csoport-
munka)

5. Egyedi szék tervezése meg-
határozott  tervezésmódszer-
tannal – vázlatok és látvány-
tervek
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Széktervezés
5×45 percTK

Tervezz magadnak egyedi tanulószéket!

A  mindennapokban  használt  tantermi  szék,  mérőszalagok, 
ceruza, vonalzó, fekete toll, színes ceruza vagy akvarell, A3-as papí-
rok, számítógép, projektor.

Egyszerű használati tárgy tervezése az alapvető ergonómiai 
szempontok felmérésével és figyelembevételével, a tervezői folya-
mat jól értelmezhető rajzos és szöveges dokumentációja az ötletek, 
tervvázlatok, megvalósulási terv elkészítéséig.

–   kroki:   
a szék és a mozdulat rajza karakteres, felismerhető,  
elkészült a megadott idő alatt

–   felmérés:   
a csoport jól osztotta el a teendőket, elkészült a munka, 
méretarányosak a rajzok, helyesen ábrázolják a nézeteket, 
a fő méreteket feltüntették

–  tervezés:
a felsorolt pontok mindegyikét ábrázolta a tervlapon, 
megfelelő grafikai minőség, kompozíció, kreativitás,  
ízléses és stílusos munka, elkészült tervlapok
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1. rész:

Mit jelent a dizájn?

Széles körben elterjedt tévedés, hogy a dizájn az, ami „jól néz ki”. Pedig a dizájn nem arról szól, hogy csak 
úgy kicsinosítsunk, feldíszítsünk, megszépítsünk valamit, és nem is csak luxustermékekről van szó. A „de-
sign”, „to design” azt jelenti: tervezés, megtervezni valamit az első elképzeléstől a kész produktumig. Ezek 
lehetnek  tárgyak,  épületek,  járművek,  szolgáltatások,  interaktív  felületek,  rendszerek  akár  a  valóságos, 
akár a virtuális világban. Tehát olyan megoldások emberek számára, amelyek valamilyen problémát olda-
nak meg, vagy szükségletet elégítenek ki. Sok területen beszélünk dizájnról, szakmánként változhat, hogy 
egész pontosan mit értenek alatta: forma- és tárgytervezés, textilek és ruhák, járművek, építészet-belső-
építészet-tájépítészet, vizuális kommunikáció (pl. grafika, tipográfia, mozgókép), felhasználói élmény a va-
lóságban és a virtuális világban stb. Gondoljunk bele, hogy amit nem a természet alkotott vagy véletlen-
szerűen  jött  létre, azt bizony valaki megtervezte! Lehet, hogy  jól,  lehet, hogy  rosszul. Lehet, hogy sokat 
gondolkodott rajta,  lehet, hogy csak így sikerült. De ha kapcsolatba kerülünk egy ilyen tárggyal, környe-
zettel, mindenképpen valamilyen érzetet fog 
kelteni bennünk.

Tehát olyan megoldások emberek számára, 
amelyek valamilyen problémát oldanak meg 
vagy szükségletet elégítenek ki.

2. rész:

Tegyünk ki középre egy iskolai széket és asztalt (padot)! Mutassátok be azokat a testhelyzeteket, amelyek-
ben használni szoktátok a széket! A rendelkezésre álló időtől függően négy-hat önként jelentkező diák ül 
modellt egy-egy ilyen testhelyzetben, felváltva, 5-5 percig, amíg a többiek gyorsan lerajzolják. A kis rajzok 
egy lapra kerüljenek! Kizárólag a székre és a mozdulatra koncentráljatok, vonalas rajz legyen grafitceruzá-
val, nem kellenek se részletek, se tónus! Rövid az öt perc, koncentrálva, gyorsan dolgozzatok!

Járjuk körül az ülőbútorok 
fejlődését! Gondoljuk végig, 
hogy milyen a jó szék!
A Vitra – Chair Times című 
doku men tumfilmjéből 
tekintsük meg legalább  
az első 7 percet!

Steve Jobs: 

„A dizájn nem az, ahogy valami kinéz,  
vagy amilyen érzést kelt. A dizájn az, ahogyan működik.”



4. rész:

Alkossatok  háromfős  csoportokat! Mérjé-
tek le a saját széketeket, ábrázoljátok egy 
A3-as lapon grafitceruzával az elöl-, oldal- 
és  felülnézetét!  Készítsetek  egy  látvány 
utáni rajzot is! A felmérés során rajzoljatok 
előbb vázlatot, azon rögzítsétek a mérete-
ket, majd rajzoljátok fel 1 : 5-ös méretarány-
ban  (ami  a  valóságban  5  cm,  az  a  rajzon  
1  cm)  a  szék  három nézetét! Ha  íves  for-
mákkal van dolgotok, rajzoljatok előbb be-
foglaló téglalapokat, majd abba az íveket. 
A szék  fő méreteit  (a valóságosat)  jelöljé-
tek a léptékhelyes rajzon! A képen láthat-
tok példát három nézetre és méretezésre.

Ha kész vagytok, mérjétek meg egymást 
is, vegyétek fel azokat a méreteket, ami a 
szék  tervezéséhez  fontos  lehet  (pl.  comb 
hossza = ülőfelület mélysége, saroktól tér-
dig = ülőfelület magassága)! Hasonlítsátok 
össze a jelenlegi széketek méreteivel, mér-
jétek hozzá az asztalt is! Mindenki  jegyez-
ze fel a saját méreteit, mert szükség lesz 
erre a saját szék tervezésénél!
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3. rész:

Mottónk: homo mensura – mindennek mértéke az ember. Nézzetek körül, és soroljátok fel azokat a tárgya-
kat a teremben, amelyeket az ember méreteiből kiindulva terveztek meg! Ezután vizsgáljuk meg a tantermi 
széket alaposan! Kérdés-válasz formában járjuk körbe, hogy jó-e ez a szék nekünk, mik az előnyei, mik a hi-
bái! Mennyi időt töltünk el rajta egy héten? Ha viszonylag új székek vannak az iskolában, meg is kereshetjük 
a neten a gyártó oldalát, és elolvashatjuk, mit írnak róla, mit ígér nekünk a termék. Igazoljuk vagy cáfoljuk 
a gyártó állításait! Tisztázzuk a szék funkcióját! Pontosan milyen tevékenységre használjuk a bútort? Meg-
felel-e annak, amire használni akarjuk? Vajon az a szék, amelyből kényelmesen lehet hallgatni egy előadást 
vagy nézni egy videót, alkalmas-e arra, hogy hosszasan írjunk egy asztalnál? Milyen az ideális dőlésszöge az 
ülő- és támlafelületnek az első, illetve a második esetben?



A feladat során többféle munkaformával vezetjük végig a diákokat a tervezési folyamaton. Közös 
beszélgetéssel és filmnézéssel kezdjük, majd a diákok egyénileg készítenek mozdulatrajzokat. Csoport-
munkában mérik fel az iskolai, minden nap használt széküket. Ezután egyénileg tervezik meg saját, el-
képzelt tanulószéküket.

A tervezés során intenzív tanári segítsége, útmutatásra, konzultációra lesz szükség! A diákok építő kriti-
ka megfogalmazásával hatékonyan segíthetnek egymásnak a felmerülő döntési helyzetekben.

Tipikus hiba, hogy nem a szék formájára, alapfunkciójára (ülés) koncentrálnak a tanulók, hanem az „ext-
rák” viszik el a figyelmet: pl. beépített pohártartó, telefontartó, masszírozó, multifunkcionális fel-le- 
ki-be hajtható elemek. Ezeket igyekezzünk elhagyni, és a lényegre koncentrálni!

A vázlatrajzoknál nem szükséges az élethű ábrázolás, inkább a gondolkodási folyamat és a tervezett 
funkció, használat minél teljesebb bemutatására törekedjenek. A látványterv esetében fontos, hogy tó-
nusozzanak, színezzenek, igyekezzenek anyagszerűen ábrázolni tervüket. 

5. rész:

Miután alaposan megvizsgáltuk az iskolai széket, tervezzetek egy ennél jobbat magatoknak, ami egyedi, 
nem sorozatgyártásra készül, csak a tiétek, funkciója szerint tanulásra alkalmas! Az egyediség ennél a fel-
adatnál nem azt jelenti, hogy valami olyat kell kitalálni, ami még soha nem volt (hiszen ehhez még ren-
geteget kell kutatni és  fejlődni), hanem inkább személyre szabott, stílusos,  ízléses  formát! Az egyediség 
megjelenhet szín- és anyagválasztásban, egy érdekes részletben is stb.

A tervezés terjedelme 1 db A3-as lap legyen, tetszőleges elrendezésben, kiegyensúlyozott kompozícióval!
Tervlapjainkon kitaláljuk a székünket, rajzban gondolkodunk, felvetünk ötleteket, majd a legjobban tetszőt 
kiemeljük és kidolgozzuk!

A lépések, amelyek alapján végig tudjátok vezetni a tervezési folyamatot:
problémafelvetés – a feladat definiálása rajzban, kulcsszavak felírása
koncepció(k) – mi a tervezésem kiindulópontja – rajz és néhány kulcsszó
ötletek – minimum 3 db, különbözőek vagy variációk egy témára
kidolgozás – a legjobb ötlet kiválasztása, fejlesztése, több nézetből való ábrázolása
részletrajzok, ráközelítés – milyen anyagból van, hogyan épül össze
nézetrajzok – elöl-, oldal-, felülnézet, vagy jellemző nézet a fontosabb méretek feltüntetésével
magyarázó rajzok – a működés, használat bemutatása
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Ez a feladat határterület a képzőművé-
szet és alkalmazott művészet között.

Na de mi is a különbség a kettő között? 

A képzőművész gondolatai megfogalmazá-
sára autonóm műalkotást hoz létre, nem 
fontos számára művének gyakorlati hasz-
nossága. Mondjatok erre néhány példát!

Az alkalmazott művészeti alkotások létrejöt-
te konkrét célhoz kötődik, fontos a használa-
ti értékük. Mondjatok erre is néhány példát! 
(Segít, ha visszaemlékeztek a dizájn ról foly-
tatott beszélgetésre.)

Az installáció háromdimenziós, helyhez kö-
tött téri alkotás, amelynek az a célja, hogy az 
emberekben az adott tér által keltett hatást 
megváltoztassa. 

Nézzétek meg a linken található képeket és 
videókat!
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Installációtervezés
4×45 percTK VK

A megadott iskolai térbe tervezz installációt, 
amely vonzza a diákokat!

Színes és fekete-fehér rajzeszközök, A3-as 
papír,  mérőszalagok,  a  gyűjtéshez  számítógép, 
projektor, telefonok.

A  térről  tanultak  szintetizálása,  gyakorlati 
alkalmazása  a  kreatív  alkotófolyamatban.  A  köz-
vetlen környezet kihasználatlan tereinek felméré-
se, újrahasznosítási lehetőségének megtervezése 
és az ötletek pontos dokumentálása vizuális esz-
közökkel és szöveggel.

–  a felmérésről leolvasható a szükséges 
  információ
–  a tervezésben megjelenítendő elemek 
 megvannak
–  rajzi minőség
–  tervezési folyamat olvashatósága

Keinicke & Overgaard Architects / UIWE: The Rope Forest, Kop-
penhága

fos: Beam of Light, Madrid

Ann Hamilton: The Event of a Thread, New York

Numen/For Use: NET, több helyszínen



A mi mostani installációtervünk célja, hogy egy üres, jelenleg legfeljebb közleke-
désre használt iskolai térben megállásra, ott-tartózkodásra bírjuk az embereket. Hol 
van ilyen tér az iskolában? Ötleteljetek, válasszatok egyet, majd közösen mérjéjétek fel é s 
rajzoljátok le! Készítsetek alaprajzot és falnézeteket, írjátok fel a főbb méreteket! Mi-
után elég inspiráló képet néztetek és elkészítettétek a felmérést, nekikezdhettek a 
tervezésnek.

A3-as lapra tervezz, a következők szerint:
problémafelvetés – a feladat definiálása rajzban, kulcsszavak felírása
koncepció(k) – mi a tervezésem kiindulópontja – rajz és néhány kulcsszó
ötletek – minimum 3 db, teljesen különbözőek, vagy variációk egy témára
kidolgozás – a legjobb ötlet kiválasztása, fejlesztése, több nézetből való ábrázolása
részletrajzok – milyen anyagból van, hogyan épül össze
látványterv – a leginkább jellemző nézetből, vázlatos emberalakokkal
nézetrajzok – elöl-, oldal-, felülnézet, vagy jellemző nézet a fontosabb méretekkel
magyarázó rajzok – a működés, használat bemutatása
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A projekt bevezetése előtt keressünk néhány olyan helyet az iskolában, amely alkalmas lehet tér-
specifikus installáció tervezésére: olyan tereket akár bel-, akár kültéren, amelyek most kihasználatlanul 
állnak, de látunk bennük fantáziát! Ez segíthet akkor, ha a diákoknak elsőre nem jut eszükbe megfelelő  
helyszín. Célunk, hogy olyan installációt tervezzünk kifejezetten ide, amely megállásra, időtöltésre 
késztet. Lehet interaktív (mozgás, hangadás, fényjáték stb.), de elég az is, ha „csak” szép, elgondolkod-
tató, térelválasztó. Nem célunk most a bútorokkal való berendezés, de lehet ülő-fekvő-támaszkodó stb. 
funkciója is a tervezett installációnak. Igyekezzünk térben gondolkodni, a felületek kidíszítése nem elég!

Nézzük meg a linkelt videót és Pinterest-albumot, keressünk további installációkat! Jó alkalmat ad ez 
a feladat arra, hogy a diákok saját gyűjtést készítsenek a témában, akár egyénileg, akár közös albumban. 

A bevezető beszélgetés, gyűjtés és ötletelés után a kiválasztott iskolai tere(ke)t nézzük meg és mérjük fel 
együtt, készítsünk alaprajzokat, nézeteket, metszeteket, térbeli rajzokat több nézetből! Ezeket sokszo-
rosíthatjuk és felhasználhatjuk a tervezésnél.

Érdemes ezt a gyakorlatot a téri feladatok utolsó lépéseként megoldani, hiszen sokféle képességet, tu-
dást, technikát tudunk alkalmazni, gyakorolni és megerősíteni vele. 

Inspirációs képek
(Pinterest-album)

Videó  
– Ann Hamilton
interaktív  
installációjáról



Keress állatábrázolásokat a mű -
vészettörténetben és a kortárs po-
puláris kultúrában! Készíts albumot 
gyűjtésedből!
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Állatportré
3×45 percKK

Rajzolj  portét  kedvenc  háziállatod-
ról! Ha nincs, akkor:

a) Egy állatmenhelyen örökbefogadásra 
váró állat képét válaszd ki (akár segít-
hetsz is rajzoddal, hogy gazdára talál-
jon)!

b)  Kedvenc  vadon  élő  állatodról  szerezz 
egy jó képet!

Fekete rajzkarton, olajpasztell (eset-
leg színes ceruza vagy porpasztell).

Tanult  technikák  célnak megfelelő, 
tudatos és önálló alkalmazása az alkotó-
tevékenység során.

–  kompozíció
–  rajztechnika és anyaghasználat
– formaalkotás
– tériség
–  egyéni kifejezőerő

Ókori egyiptomi, 
késői időszak: 
Bronzmacska  
(Kr. e. 600 után)

Készíts vagy válassz ki egy portréfotót a megörö-
kíteni kívánt állatról! Figyelj arra, hogy jó legyen a kép 
kompozíciója és a megvilágítás, éles legyen a fotó és egy 
jellemző nézetből ábrázolja az állatot! A megfelelő fotó 
elkészítése/kiválasztása már fél siker, bár a rajzolás-
kor még  javíthatunk a kompozíción, dramatizálhatjuk 
a  fényeket,  kifejezőbbé  tehetjük  az  állat  arcvonásait. 
Ugyanúgy, mint egy emberi portré rajzolásakor, ügyelj 
az arányokra és irányokra, ezek segítenek megragadni 
a karaktert! Állatportré rajzolásánál nagyon kell figyel-
ned a textúrára, tehát alaposan, anyagszerűen ábrázol-
ni az állat kültakaróját. A szem részletes kidolgozásával 
mélységet adhatsz tekintetének.
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Ha nem dolgoztak még diákjaink sötét alapon színes krétával, akkor biztosítsunk egy kisebb darab 
papírt, hogy „bemelegíthessenek”, gyakoroljanak, hiszen egészen másként működnek a fény-árnyék 
hatások, mint fehér papíron! Mivel fotóról rajzolnak, eldönthetjük, hogy használunk-e valamilyen kife-
jezett másolási technikát, vagy a diákok eddig megszerzett arányérzékére, rajztudására hagyatkozunk. 
Ennek megfelelően döntsük el, hogy kinyomtatott képekről vagy például telefon képernyőjéről dolgoz-
zanak. A kidolgozásnál bátran vigyenek bele egyedi karaktert, megkapó tekintetet, csillogó szőrt, érde-
kes hátteret.

Carel Fabritius:  
Az aranypinty (1654)

Damien Hirst: A nyájtól távol (1994)

Leonardo da Vinci:  
Hölgy hermelinnel  
(1489–1491 körül)

Franz Marc: Tigris (1912)

Albrecht Dürer: Az orrszarvú (1515) Ohara Kószon: Majom faágon  
(1900–1930 között)

Bölény (Altamira-barlang, őskőkorszak)

Edwin Landseer:  
A Glen uralkodója (1851)

Agyagedény hegyikecskével 
(Kr. e. 4000–3600 körül)

Melchior D’Hondecoeter:  
Hét csibe (1665)



Ez a projekt négy részből áll:

1.  Alkotás a túloldalon látható táblázatból (Miró).
2. Kutatás és feldolgozás lépéseinek bemutatása, 

megbeszélése.
3. Saját táblázat létrehozása műelemzéssel, válasz-

tott alkotó/műcsoport alapján.
4. Alkotás egymás táblázataiból.

Ez egy játékos projekt, ami remélhetőleg felkelti az ér-
deklődéseteket, hogy részletesebben is utánanézze-
tek a tárgyalt műalkotások jelentésének, a művészet 
világában elfoglalt helyének.
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Dobj egy műalkotást!
4×45 percKK

Készíts dobókockás műalkotás-generátort egy al-
kotó kiválasztott művei alapján!

Dobókockák,  az  első  részben  temperafestéshez 
való,  a  negyedik  részben  a  célnak megfelelően  kivá-
lasztott eszközök és anyagok, A4-es és A5-ös papír.

A táblázat alapján, dobókockával generált  
parafrázis (színes papírkivágás)

Művészeti alkotások  játékos, elem-
ző  feldolgozása.  Mű  és  környezetének 
vizsgálata több szempont szerint, konk-
rét  művészeti  példák  alapján.  Alkotás 
megadott szempontok szerint.

1. rész: Elkészült, igényes alkotás 
a táblázat alapján.
2. rész: A kutatás és feldolgozás 
lépéseinek megértése és 
alkalmazási képessége.
3. rész: A kiválasztott al kotóra jel- 
lemző, átgondolt, mások számára 
is értelmezhető és használható, 
legalább 4 oszlop terjedelmű 
táblázat elkészítése.
4. rész: Saját táblázat közzététele, 
kérdések esetén segítségnyújtás 
a tanulópárnak. Kapott táblázat 
alapján való alkotás, mint az 
1. feladatrésznél. 

Műalkotás-generátor Kazimir Malevics műveire

háttérszín legnagyobb 
forma

legnagyobb 
forma színe

apróbb 
formák

apróbb 
formák színe

törtfehér fekete fekete és 
narancssárga

halványsárga mustársárga zöld és 
világoskék

szürkésfehér élénkpiros citromsárga 
és barna

homoksárga sötétkék rózsaszín és 
sötétkék

piszkosfehér fűzöld piros és 
sötétzöld

bézs barna szürke és 
fehér
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1. rész:

Nézzük meg a következő táblázatot és az  itt szereplő Joan Miró- 
festményeket!

Nézzünk  utána  a  wikiart.org  weblapon  Miró 
munkásságának – itt többféle szempont sze-
rint  listázhatjuk  műveit!  Például  az  alábbi 
linken kilistáztuk a „Konstelláció” sorozat da-
rabjait, melyek ihletet adhatnak nekünk a táb-
lázatból való munka közben.

Készítsük elő a temperafestéshez szükséges anyagokat és eszkö-
zöket, A5-ös lapot, és alkossuk meg saját Miró-parafrázisunkat!

KONSTELLÁCIÓK JOAN MIRÓ NYOMÁN
Joan Miró 1893–1983-ig élt, szürrealista festő volt. 

Nem törekedett arra, hogy fesményei hasonlítsanak a valóságra, 
inkább képzeletére és érzéseire hagyatkozott.

Kövesd az utasításokat, készítsd el saját szürrealista festményedet! 

1. dobás       2. dobás          3. dobás          4. dobás         5. dobás         6. dobás
nagy alak        szemek           forma 1           forma 2           forma 3            figurák

–  Fess világos hátteret az egész lapra, szárítsd meg!
–  Dobj a kockával (1. dobás), és fesd a NAGY alakot a lapodra ecsettel!
–  Húzz néhány hosszú, kanyargós vonalat! Menjenek keresztül a nagy alakon is!
–  Dobj a kockával (2–6. dobás), és fesd a lapodra a formákat, amiket dobtál.
– Ha még nem vagy elégedett, fesd le azokat a formákat is, amiket szívesen 
dobtál volna! 

–  Töltsd ki színekkel a festményedet ott, ahol szükségesnek találod!

Joan Miró 
„Konstellációk” 
 a wikiarton
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2. rész:

Mielőtt belevágnátok saját műalkotás-generátorotok elkészítésébe, gondoljátok végig, 
vajon a Miró ihlette táblázat hogyan készülhetett! Gondolkodjatok együtt, beszéljétek meg!
Segítségképpen itt részletesen leírjuk, hogyan jött létre az alábbi táblázat.

A „Dobj egy vázát” című, a fekete alakos görög vázafestészettel foglalkozó műalkotás-generátor játék egy 
gyerekeknek szóló workshopra készült a következőképpen:

Első elemként a vázaformákat elemeztük. Kigyűjtöttünk hat különböző jellegzetes formát, ebből  lett az 
első oszlop. (Tipp: hat oldala van a dobókockának – ha nem jön össze hat különböző karakter az adott 
elemből, akkor megoldhatjuk úgy is, hogy hármat választunk és kétszer ismételjük. Vagy ha például csak 
ötöt találunk, akkor a hatos dobáshoz odaírjuk, hogy „dobj még egyet!”). Megfigyeltük, hogy általában 
a vázák nyakán és a talpa fölött is található egy-egy meander, ezért abból is kigyűjtöttünk hat-hat külön-
bözőt – ebből lett a második és a harmadik oszlop. A vázák hasán lévő sportjeleneteket is tanulmányoztuk. 
Itt arra jutottunk, hogy szükségünk lesz napjaink olimpiai sportágainak ábrázolására is ahhoz, hogy a mai 
gyerekek számára élvezetes  legyen a munka, ezért megrajzoltunk 3 × 6  leegyszerűsített  fekete sportoló- 
figurát. Összesen hat oszlopunk lett, a dobókocka értékeinek megfelelően pedig hat sorunk. Ennek meg-
felelően vettük fel a táblázatunkat, rajzoltuk meg a fejlécet és a sorok elejére a dobókocka értékeit, majd 
belerajzoltuk az általunk kigyűjtött elemeket, jellegzetességeket.

Adjunk címet a munkánknak, alatta pedig röviden mutassuk be a művészt vagy műalkotáscsoportot! A lap 
alsó részén megadhatunk olyan instrukciókat is, amelyek fontosak ugyan, de nem vagy nem egyértel műen 
derülnek ki a táblázatból. (Lásd: Miró-táblázat.)

DOBJ EGY VÁZÁT!

ALAK 1 ALAK 2 ALAK 3FORMA ALSÓ
MINTA

FELSŐ
MINTA



E játékos feladatnak nem titkolt szándéka, hogy felkeltse a művek mélyebb megértésére irányuló 
érdeklődést a diákokban. Mivel a műalkotások keletkezése soha nem választható külön az alkotó szemé-
lyiségétől és az őt körülvevő művészetvilág aktuális történéseitől, ezért a következő kérdésekre keres-
hetjük együtt vagy egyénileg a válaszokat: Mi inspirálta az alkotót? Mik voltak az általad elemzett mű-
vek előzményei a művészet területén? Milyen volt a fogadtatása a korabeli művészeti világban? Hogyan 
értékeljük ma? Milyen hatást tettek rád a művek? Milyen utóélete, hatása van a tárgyalt alkotásoknak?

3. rész:

Ez a projektünk legfontosabb, önálló kutatómunkát igénylő része. Most rajtatok a sor, hogy elkészítsétek 
saját műalkotás-generátorokat. Természetesen nem minden alkotás alkalmas arra, hogy műalkotás-gene-
rátort játsszunk vele. Itt egy lista ajánlott alkotókkal, alkotásokkal: 

Paul Cézanne – Mont Saint-Victoire sorozat; 
Piet Mondrian – fák sorozat, vagy piros-kék-sárga sorozat; 
Kazimir Malevics – absztrakt kompozíciók, szuprematizmus; 
Andy Warhol – portrék; 
René Magritte – jellemző motívumok; 
Bak Imre, Maurer Dóra, Fehér László, Jackson Pollock, Paul Klee, Jean Arp;
Amadeo Modigliani – női portrék; 
Keith Haring, Picasso. 

Olyan művészek,  akiknek művei  között  található  egy-egy műcsoport,  korszak,  zsáner,  amely  elemeire 
bontható, tehát alkalmas dobókockás generátor készítésére. Gyűjtsetek, nézzetek meg jó néhány művet és 
alkotót, nevezzétek néven formajegyeit, karakterisztikáját, hangulatát, rátok gyakorolt hatását, jelentését! 
Fedezzetek fel és listázzatok olyan ismétlődő elemeket, amelyekből összeállnak a művek! Ha van saját ked-
venc képzőművészetek, most nézzétek meg a munkáit újra ebből a szempontból. Egy alkotó vagy korszak 
esetében is mindenképpen szűkítsétek le a művek körét, amelyek alapján dolgoztok! Ne markoljatok túl 
sokat, inkább legyetek alaposak! Használjátok a wikiart.com-ot keresésre, szűrésre!

4. rész:

Az elkészült munkákat összeke-
verjük,  és  mindenki  megpróbál 
a másik táblázata alapján para-
frázist  készíteni.  Saját  műalko-
tás-generátorunk elkészítése köz-
ben észrevehettük, hogy bizonyos 
vizuális elemeket könnyedén át 
tudunk emelni a táblázatunkba 
akár rajzban, akár írásban, de 
lesznek  olyan  jellemzők,  ame-
lyeket nehéz ebben a formában 
megragadni. Ezért a  társatok által készített  táblázatból való alkotást  is azzal kezdjétek, hogy az ajánlott 
műveket alaposan megszemlélitek! Szabad a készítőtől kérdezni. Adjatok is neki visszajelzéseket akár építő 
kritika, akár dicséret formájában! Válasszuk ki, hogy milyen anyaggal és eszközzel fogunk dolgozni! Ehhez 
vegyük figyelembe, hogy mivel és mekkora méretben dolgozott a művész. Igyekezzünk a rendelkezésünkre
álló eszközökkel minél hasonlóbban rekonstruálni a technikát is.
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Ez a projekt négy részből áll:

1. bevezető beszélgetés

2. kérdés-válasz csoportmunkában

3. rajzos munkafüzet

4.  képgyűjtés vagy stíluslap létreho-
zása

+1: gyűjtések bemutatása 
egymásnak

44

Személyes stílus
5×45 percVK TK

Gondold  végig,  gondold  újra  saját 
megjelenésedet,  stílusodat!  Válaszolj  a  
kérdésekre, töltsd ki a rajzos munkafü-
zetet, készíts képgyűjteményt/stíluslapot!

A4-es  lapok,  telefonok,  számítógép, 
projektor,  színes  ceruzák,  munkafüzet 
(mellékletben). Ha manuálisan készítünk 
stíluslapot, akkor papír, olló, ragasztó, ma-
gazinok.

A divat szélesen értelmezett fogal-
mának elemző vizsgálata és értelmezése, 
reflektálva  annak  társadalmi  összefüggé-
seire is.

–  aktív részvétel a csoportmunkában
–   legalább 15–20 képből álló, egy 
stílusra hangolt képgyűjtés vagy 
stíluslap

–  teljeskörűen kitöltött munkafüzet
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1. rész: bevezető beszélgetés

Projektünk fő témája az öltözködési stílus és annak kihatása az életünkre. Vitaindítóként lássunk néhány 
extremitást:

Talán mindenki hallott már Mark Zuckerbergről, aki mindig farmer – szürke póló – edzőcipő összeállításban 
jár. Ha hideg van, felvesz egy kapucnis pulcsit, ha nagyon elegánsnak kell lennie, akkor öltönyt. Steve Jobs 
kék farmer – fehér edzőcipő – fekete hosszúujjú póló összeállítása is legendás.

Matilda Kahl New York-i art director is hasonló elv szerint öltözködik. Egy nagy reklámügynökség kreatív 
igazgatójaként egy nap azzal szembesült, hogy túl sok energia minden reggel kigondolni, mit vegyen fel, 
hogy csinosan, kompetens vezetőhöz méltóan nézzen ki. Ezért kitalálta, hogy vesz néhány egyszerű fekete 
nadrágot, 15 db jó szabású selyemblúzt, és csináltat egy egyedi bőr gallérdíszt. 2012 óta minden nap ugyan-
olyan összeállításban jár munkába. Keressetek rá történetére az interneten!

Vajon mit szól Mark és Matilda öltözködéséhez a környezetük? Nektek mi a véleményetek? Ők miért tehetik 
meg, hogy  így öltöznek? Fontos-e számotokra a változatosság? Szerintetek  fontos a  jólöltözöttség, vagy 
nem? Vajon ugyanaz vonatkozik a férfiakra, mint a nőkre? Szoktuk mondani, hogy „a ruha teszi az embert” 
– mennyire igaz ez?

2. rész: csoportmunka kérdéssora

Alkossatok 3-4 fős csoportokat, és vitassátok meg az alábbi kérdéseket! Összegzett válaszaitokat írjátok le 
egy papírra.

1. Mi a különbség a divat és a stílus között?
2. Ismersz-e valakit a környezetedben, akinek van kialakult stílusa 

(függetlenül attól, hogy ez tetszik-e neked)?
3.  Vajon milyen előnyökkel jár, ha valakinek jó a stílusa?
4.  Hogyan alakítható ez ki?
5. Mennyiben határozza meg az életstílus és a napi rutin valakinek a kinézetét?
6.  Miként befolyásolja a testalkat és az életkor a stílust?
7.  Milyen mértékben tudja befolyásolni valaki stílusát a közvetlen környezete ?
8.  Lehet-e konfliktus valaki elképzelt, illetve a mindennapi környezetében megvalósítható stílusa között? 

Ha igen, hogyan oldható ez fel?



3. rész: munkafüzet kitöltése

Töltsétek ki rajzban és írásban a mellékletben található munkafüzetet! A kitöltéshez használjatok grafitot, 
tollat, színes ceruzát! A munkafüzet az aktuális évszak ruhatáráról szól, végigvezet minden lényegesebb 
kérdésen, amely befolyásolhatja, hogyan öltözködik valaki. Számot vethetünk azzal, hogy most hogyan 
öltözködünk, és ezzel mit üzenünk a világnak, illetve fejleszthetjük, vagy akár meg is változtathatjuk ezt.
Segítségként, felkészülésként otthon olvassátok el a munkafüzet kérdéseit! Terítsétek a padlóra és fotóz-
zátok le azokat a ruhadarabokat, összeállításokat, amelyeket fel szeretnétek tüntetni a munkafüzetben!
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A személyes stílus projekt során minden diák megfogalmazhatja és vizualizálhatja saját öltözködé-
si stílusát. Ajánlott ezt a projektet egész alakról készült tanulmányrajzzal bevezetni. 

Bízzuk a diákjainkra, hogy mennyit szeretnének mutatni magukból! A bevezető beszélgetés és a cso-
portos vita nyílt, de a munkafüzet és a gyűjtés nem kell, hogy az legyen. Tanárként dönthetünk akár úgy 
is, hogy feldolgozzuk és mintaprojektként bemutatjuk saját stílusunkat is. Felkészülésként Neményiné 
Dr. Gyarmathy Margit: Divatismeretek című könyvét olvashatjuk, valamint „személyes stílus” vagy „per-
sonal style” keresőszóval hasznos tartalmakat találhatunk az interneten.

Fontos, hogy beszélgessünk a divatipar működéséről, a fenntarthatóságról is! Nézzük meg A valódi ár 
(The True Cost) című dokumentumfilm előzetesét órán! A teljes filmet pedig az érdeklődők szabadide-
jükben megtekinthetik. 

A munkafüzet és a gyűjtés feladatrészek kölcsönösen kiegészítik egymást, ezért érdemes párhuzamo-
san dolgozni velük. A diákok a saját ruháiknak a fotóit és az interneten gyűjtött képeket mintaképként 
használhatják a valósághű rajzok elkészítéséhez a munkafüzetbe.

Elképzelhető, hogy személyes jellege miatt néhány diáknak kényelmetlen ez a feladat, ezért készüljünk 
B-tervvel – például egy híres ember stílusának elemzésével!

Jó levezetése lehet a feladatnak, ha a közösségből többen is vállalják gyűjtésük/stíluslapjuk bemutatá-
sát. A nevek kitakarásával akár „kitalálósdit” is játszhatunk!

4. rész: stílus-összeállítás készítése

Készíts legalább 15 képből álló gyűjtést vagy montázst! Készülhet okostelefonon, számítógépen vagy manu-
álisan. Feldolgozhatod a jelenlegi stílusodat, lehet annak továbbfejlesztett változata, illetve lehet egy általad 
megcélzott, még kialakításra váró stílus is. A képgyűjteményben szerepelhet ruha, kiegészítő, haj, esetleg smink 
is. Legyen egységes, és legyen összhangban a munkafüzeteddel – a gyűjtés során talált darabokat arányosan, 
anyagszerűen rajzold le! Gondold végig, hogy a választott ruhák színe, anyaga és formája illik-e hozzád, elő-
nyös-e, pontosan azt üzeni-e rólad, amit szeretnél! Akit a saját stílusa kialakításán túl érdekelnek a trendek is, 
az kövesse insta gramon a trend-előrejelzésben világelső @wgsn profilját!
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A linken találtok 
négy Pinterest 
albumot kitalált 
személyek öltöz-
ködési stílu sával. 
Találjátok ki, milyen 

emberé lehet ez a ruhatár:  
férfié, nőé, idősé, fiatalé,mivel 
foglalkozik, milyen a személyisége!

A linkről letölthető  
Kiss Katalin:  
Stílus tervek bemu-

tatása szabadkézi rajzi tech nikákkal, 
módszerekkel című könyve.



Mi az a logó?

Mondjatok olyan márkát, amelynek 
a logója betűkből áll! 

Mondjatok olyat is, amelynek logója 
egy jel!

Nézzetek utána a Nike-logó történe-
tének!
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Saját logó tervezése
3×45 percVK

Tervezzetek saját logót monogramo-
tokból, majd a terv alapján készítsetek bé-
lyegzőt!

Ceruza, toll, papír, olló, sniccer, vágó-
lap, A4-es dekorgumi  lap,  fa/szigetelőhab 
kockák a nyomda alapjához, nyomdapár-
nák.

Komplex grafikai tervezés végigvite-
le és az elkészült terv felhasználása.

– a leírt tervezési folyamat végre- 
 hajtása
–  elkészült, használható bélyegző
– egyedi, kreatív megoldás

Írd  fel  a  monogramodat  és  egy  mondatot  magadról!  Például:  „Szeretek  úszni,  és  létele-
mem  a  káosz.”  Kiindulhatsz  csak  a  monogram  betűiből,  de  még  jobb,  ha  beleviszel  valamit  a  be-
mutatkozó  mondatodból  is.  Nem  baj,  ha  a  végén  már  nem  ismerhető  fel  az  eredeti  szándék  (lásd:  
Nike-logó), a lényeg, hogy találj egy inspirációt, amiből kiindulsz. A megoldás lehet egy frappánsan megter-
vezett monogram, vagy akár egy olyan jel, ahol a betű valamilyen ránk jellemző motívumot vesz fel. Formai- 
lag legyen letisztult, hogy ki tudjuk vágni gumilapból!

A tervezés lépései:
– skiccek, firkák, variációk egy vagy több inspiráció alapján
– egy ötlet kiválasztása
– kidolgozása, tökéletesítése
– nyomdakészítés: kivágás dekorgumiból, felragasztás a kockára

Kereshettek az interneten inspirációt (keresőszavak: „typography logo”, „monogram logo”).
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A logóterveket A4-es papírra, grafitceruzával vagy tollal érdemes elkészíteni. A nyomdakészítéshez 
mindenki kapjon egy 4 × 4 centiméteres dekorgumi lapot és egy 4 × 4 × 4 centiméteres, kemény anyagból 
készült kockát, ami lehet fakocka, szigetelőhab stb.! A felragasztás előtt hívjuk fel még egyszer a diákok 
figyelmét arra, hogy a nyomda tükröz, ezért gondolják végig, hogy a dekorgumi melyik oldalát kell be-
ragasztózniuk!

Ha nehezen megy a munka, elővehetjük a dizájngondolkodás feladatnál tanult módszertant, és megpró-
bálhatnak párosával, egymásnak tervezni.

Tipográfia
A betűkkel való tervezést, a szöveges közlés megformálását, szöveg és kép együttes elrendezését nevezzük 
tipográfiának.

Betűtípusok csoportjai:

Stílus szerint – antik, nyomtatott talpas, nyomtatott talpatlan, írott, dísz- és reklámbetű
Kor szerint – egyiptomi ősformáktól a mai formákig
Betűalak szerint – keskeny, normál, széles, kisbetű, nagybetű, kiskapitális, dőlt, aláhúzott, áthúzott
Vonalvastagság szerint – világos, normál, félkövér, kövér
Méret szerint általában a 11-12 pontos a normál, kényelmesen olvasható betű.

Ligatúra
A  ligatúra, magyarul  ikerbetű  nyomdászati  szakkifejezés.  Két  vagy  több  betű  egybe-
írását, összekapcsolását, egyesítését jelenti. A ligatúra attól lesz összevont jel, és nem 
egyszerűen  két,  szorosan  egymás mellé  írt  karakter,  hogy  a  jel  (betű,  szótag,  szójel) 
egyes részei a másiknak is részét alkotják, és a jel alakja torzulhat, azaz félbevágva az 
adott betűt nem kapjuk vissza az eredeti két fontot.

Logó
A logó egy cég, szervezet vagy szolgáltatás egyedi, jól felismerhető, azonosításra szol-
gáló jele. A logó elsődleges célja a megkülönböztetés, az egyértelmű jelölés, megköny-
nyítve a tájékozódást a piac szereplői között. A  logó sok esetben egyenesen a márka 
szinonimájaként funkcionál.

Grafikai arculat
Egy cég, weboldal vagy egy személy önmagáról kialakított tudatos vizuális képét jelenti. Ahhoz, hogy va-
lakinek vagy valaminek arculata legyen, a legfontosabb az egységesség: mindig egy határozott stílusban 
kell, hogy megjelenjen. A tipográfia és a logó a grafikai arculat része a színnel együtt.



Nézzetek körbe és mutassatok mintákat: 
a ruhátokon, táskátokon, falon, függönyön, 
bútorokon! Melyik tetszik, melyik nem? Melyik 
néz ki jól messziről, melyik közelről? Mi a közös 
bennük?

„Pattern design” keresőszóval gyűjthettek né-
hány jó példát. Nézzetek utána a magyarorszá-
gi kékfestés hagyományának, ami 2018 óta az 
UNESCO szellemi kulturális örökség része! Akit 
bővebben érdekel a minták gazdag története, 
a Heidelbergi Egyetem digitális könyvtárából 
letöltheti Owen Jones korszakalkotó munkáját.

Owen Jones 
Grammar of 
Ornament (1856)
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Logóból minta
2×45 percVK

A  logótervezés  feladatnál  elkészített  logód  fel-
használásával készíts különböző mintákat!

Saját logónyomda, nyomdapárnák, színes tem-
pera,  nyomdafesték,  üveglap,  grafikai  henger,  fény-
másoló gép, olló, stiftes ragasztó, ecset, vizesedény, 
A4-es  és  A3-as  fénymásoló  papír,  csomagolópapír, 
törlőkendők.

Komplex grafikai  tervezés végigvitele és az el-
készült terv felhasználása.

–  három különböző minta minimum A4-es 
 méretben (fekete-fehér, két szín, színes)
–  igényes kivitelezés: tervezett jelleg, pontos
 illesztések, tiszta vágás és ragasztás
–  színharmónia

A magyarországi 
kékfestés 
hagyománya
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1. Nyomdázz: sokszorozd, forgasd, told el a logónyomdád, alakíts ki többféle mintát! Használj több- 
féle színt (különböző színű nyomdapárnákkal vagy temperával)!

2. Fénymásolj: használd a mintád kicsinyített és nagyított mását! Gondolkodj könnyen kezelhető arányok-
kal, törtszámokkal, gondold végig, hogyan fogod a kisebb és nagyobb mintákat összeilleszteni! (A fénymá-
solón például készíts 50%-os és 200%-os másolatokat.)

3. Vágj, ragassz!

4. Színezd ki az elkészült mintádat!

+1: Sokszorosítsd és alkalmazd a mintádat füzetborítóként, csomagolóanyagként stb.!

A lebonyolításhoz készítsünk elő néhány munkaállomást, ahol a diákok rendelkezésére állnak szí-
nes nyomdapárnák és/vagy tempera. A temperát felvihetik ecsettel a nyomdájukra, vagy egy üveglapra 
hengerelhetünk egy-egy színt. Figyeljük, hogy a színek ne keveredjenek, töröljék le a nyomdájukat, mi-
előtt másik színbe nyúlnak vele! Ha van hozzáférésünk fénymásolóhoz, akkor még több és változatosabb 
mintát alkothatnak. Hagyjuk kísérletezni a diákokat, élvezni fogják!



Rengeteg grafikus kezdte úgy a karrierjét, hogy egy szá-
mára fontos csoportnak tervezett valamilyen grafikát: posztert, logót, szórólapot. Kiváló mód-
ja a gyakorlásnak, ha munkáddal egy olyan ügy mögé állsz, amiben hiszel: lehet ez egy iskolai kör, 
sportcsapat, helyi szervezet, vagy bármi, ami érint téged. Lehet, hogy még nincs logójuk, az is lehet, 
hogy már van, de érdemes lenne áttervezni. Itt az ideje, hogy alkalmazd a személyes logód tervezésé-
nél tanultakat!

Milton Glaser az „I ♥ NY” ötletét a legenda szerint egy taxiban utazva skiccelte fel egy boríték hátuljára. 
A  kidolgozott logóban egy piros szívet és az American Typewriter nevű betűtípust látjuk, két sorba 
rendezve. A tervet az akkor már sikeres grafikus ingyen készítette egy 1977-es városmarketing-projekt 
részére, amivel imádott lakhelyét, New Yorkot igyekeztek kihúzni egy komoly válságból a turizmus fel-
lendítése által. Az embléma azóta önálló életre kelt, bármely turistaközpont szuvenírboltjaiban láthat-
juk az „I ♥ ...” feliratú táskákat, hűtőmágneseket, sapkákat. A logó üzenete különösen a szeptember 11-i 
ter rortámadások után értékelődött fel, amikor szolidaritásból kezdtek el sokan ilyen feliratú pólókat 
viselni. Milton Glaser készített is egy módosított verziót: „I ♥ NY MORE THAN EVER”, melyen a szív alsó 
részén egy fekete folt látható.
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Logó egy jó ügynek
3×45 percVK

Készíts  logót  egy  olyan  ügynek, 
amelyben hiszel!

Papírok,  rajzeszközök,  okostelefo-
nok  vagy  számítógépek  az  internetes 
gyűjtéshez, wifi.

Tanult  technikák  célnak megfelelő, 
tudatos és önálló alkalmazása az alkotó-
tevékenységben.

–  előkészítés, gyűjtés és a tervezési  
 fázisok teljesítése
– igényesen kivitelezett, elkészült 
 munka
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Először is válassz egy olyan ügyet, amely téged érint vagy érdekel, valamilyen pozitív értéket teremt, 
esetleg van/lesz mögötte egy szervezet, amit támogatnál munkáddal („Art is work” – „A művészet munka”  
Milton Glaser szerint)! Keresgélj az interneten, ha nincs egyből konkrét ötleted! Ha megvan az irány, keress 
vizuális támpontokat! Mik azok a képek, jelek, karakterek, amelyek kötődnek a témádhoz? Van-e valami-
lyen  felirat,  amellyel  dolgozhatsz? Milyen  színek,  hangulatok,  stílusok ugranak be?  Ezután  kigyűjtheted 
a hasonló ügyek/csoportok logóit, vizuális identitását, hogy lásd, más dizájnerek hogyan gondolkodnak.

Amikor már szereztél elég inspirációt, vázolj fel néhány variációt! Ezek közül válaszd ki a legjobbat önállóan 
vagy tanárod, társaid segítségével – azt, amelyik alkalmas a továbbdolgozásra, és te is szereted! Tökélete-
sítsd, dolgozd ki minél jobban! Ha valódi szervezetnek készítesz logót, fel is veheted velük a kapcsolatot, és 
bemutathatod nekik a munkádat!

Ez a logós feladatsor utolsó eleme. Már nyugodtan támaszkodhatunk arra a tudásra, amit a saját 
logó tervezésénél elsajátítottak a diákjaink. A tervezési folyamat során nyújtsunk személyes tanács-
adást, konzultáljunk folyamatosan, de akár már a megfelelő ügy kiválasztásában is segíthetünk! Ez lehet 
egy fiktív szervezet is, de inspirálóbb, ha valódi. Minél „életszagúbb” a projekt, annál jobb.

Vizuális kultúra online folyó-
irat számára készült grafikai 
terv



A zine egy saját kiadású, képes-szöveges, 
kis példányszámú minimagazin, többnyire 
fénymásolóval sokszorosítva. Tartalmazhat 
egy történetet, saját irodalmi és vizuális mű-
vészeti alkotást, körüljárhat egy érdekes té-
mát, kiállhat egy fontos ügy mellett. De az is 
jó, ha egyszerűen csak jól néz ki!

Egy kis segítség, hogy megtaláld a témádat:
Mi az, amihez értek/el tudom magyarázni?
Mi az az ügy, ami mellett szívesen kiállok?
Mi az a téma, amiben szívesen kutatok?
Néhány dolog magamról... Elmesélek egy tör-
ténetet... Ezek az alkotásaim... A 10 legjobb...
Ha megragadott a saját kiadású füzetek vilá-
ga, keress rá a művészkönyv, szamizdat, zine 
történetére az interneten. 
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Zine
4×45 percKK

Készíts saját zine-t! Válassz egy témát, alkosd 
meg és sokszorosítsd kiadványodat!

A4-es  papír,  rajzeszközök,  olló  vagy  sniccer, 
vágólap, fénymásoló.

Komplex audiovizuális közlés tervezése. Szö-
veges és képi elemek képi kompozícióba rendezése 
tudatosan választott kifejezési szándék érdekében.

– kreativitás, egyediség
–  felhasznált technikák változatossága
–  igényes kivitelezés (hajtogatás és grafika)
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Kép  és  szöveg  egyvelege  a  tudásmegosztás  egyik  leghatékonyabb módja.  Hogy mit  osztasz meg,  
és azt hogyan mutatod be az olvasóidnak, azt most te döntheted el. Miután kitaláltad a saját témádat, ké-
szítsd el a magazin alapját egy A4-es papírból! Érdemes kettőt készíteni, egyet vázlatnak, egyet a végleges 
munkának! Itt látható egy egyszerű szabásminta, amellyel egy 8 oldalas zine-t gyorsan meg lehet hajtani, 
így a sokszorosítása is rendkívül egyszerű.

Vázold fel ceruzával, hogyan töltenéd ki az oldalakat, majd állj neki a végleges minimagazinodnak! Figyelj 
az oldalak irányára, nehogy fejjel lefelé sikerüljön az ábra/szöveg! Használj tollat, filctollat, festéket, hogy 
erőteljes és élettel  teli  legyen kiadványod megjelenése! Kép gyanánt használhatsz saját  rajzokat,  illetve 
mások képeit felhasználva montázs-kollázs technikával is dolgozhatsz. Ha kész vagy, sokszorosítsd, vágd, 
hajtogasd és terjeszd kiadványodat!

Szerteágazó lehetőségeket rejt a tanórai munkában egy zine (ejtsd: zín) elkészítése. Ha egyszer 
kipróbáltuk, utána már bármikor remek tantárgyközi projekt is lehet belőle! A diákok szabadon kiélhetik 
kreativitásukat és alkotó energiáikat, olyan témákon dolgozhatnak, amely fellelkesíti őket. Kiderülhet, 
hogy az iskolán kívül ki miben jó, mi érdekli, mihez ért, mi a hobbija. Biztassuk diákjainkat az igazán sze-
mélyre szabott témaválasztásra!

Ha mindenki kész van a saját munkájával, elkezdhetjük a megosztást: színes vagy fekete-fehér fénymá-
solóval sokszorosítsuk a zine-eket, vágjuk fel és hajtogassuk meg őket! Találjunk egy helyet (például 
a könyvtár), ahol kialakíthatunk egy polcot, és kitalálhatjuk a kölcsönzés-terjesztés szabályait is (pél-
dául vigyél egyet, másolj kettőt)!

hátlap címlap
1.

oldal
2.

oldal

3.
oldal

4.
oldal

5.
oldal

6.
oldal

VÁGD EL A SZAGGATOTT VONAL MENTÉN!
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Vezess vázlatfüzetet!  
Íme néhány ötlet, hogy mit rajzolhatsz

Amelyek a megfigyelőkészségedet fejlesztik:

Rajzolj szem, orr, száj tanulmányokat különböző arckifejezésekkel!
Rajzolj le egy érdekes tárgyat három különböző nézetből!
Rajzolj le egy papírgalacsint!
Rajzolj le egy átlátszó tárgyat mintás háttér előtt!
Rajzolj le egy fémtárgyat, amelyen megcsillan a fény!
Készíts részletes rajzot egy nagyobb kőről!
Készíts részletes rajzot a pázsit 10×10 centiméteres részletéről!
Készíts rajzot három tojásról egy tojástartóban! Világítsd meg őket erős fényű lámpával! 
Készíts rajzot félig vízbe merülő tárgyakról – például egy marék színes filctoll egy pohár vízben!
Rajzold le egy mintás textília részletét – minél gyűröttebb, redőzöttebb, annál jobb!

Amelyek a kreativitásodat fejlesztik:

Rajzolj le egy szereplőt egy könyvből! Olyat válassz, akiről csak a leírás áll rendelkezésedre!
Rajzolj le olyan virágot, amelyik veszélyes!
Rajzolj le egy olyan szobát, ami üres, de érdekes!
Tervezd meg a saját betűtípusodat!
Tervezz egy gépet, rajzold le részletesen a működését!
Rajzolj le egy kísértetjárta lépcsőházat!
Rajzold le magadat szuperhősként vagy képregényfiguraként!
Kérj meg valakit, hogy mondjon neked pár dolgot, amit aztán fejből le kell rajzolnod!
Tervezz át egy használati tárgyat!
Rajzold le magadat egy elképzelt környezetben!

Amelyek a technikai tudásodat fejlesztik:

Rajzold le a fiókod tartalmát egy folyamatos vonallal!
Rajzolj le egy világos tárgyat sötét háttér előtt!
Készíts három rajzot három olyan rajztechnikával, amelyben nincs gyakorlatod!
Menj el valahová, ahol még sosem voltál, és rajzold le a környezetedet!
Találj ki három különböző vegyes technikát! Legalább két eszköztípust használj egy rajzon belül!
Különböző technikákkal készíts rajzokat konyhai eszközökről!
Készíts egy monokróm tájrajzot!
Készíts egy részletgazdag rajzot egy belső térről golyóstollal!
Készíts tíz különböző stílusú alkotást ugyanarról a dologról!
Rajzolj és tónusozz valamit kizárólag egyenes vonalakkal!



Amelyek a megfigyelőkészségedet fejlesztik:

Rajzolj szem, orr, száj tanulmányokat különböző arckifejezésekkel!
Rajzolj le egy érdekes tárgyat három különböző nézetből!
Rajzolj le egy papírgalacsint!
Rajzolj le egy átlátszó tárgyat mintás háttér előtt!
Rajzolj le egy fémtárgyat, amelyen megcsillan a fény!
Készíts részletes rajzot egy nagyobb kőről!
Készíts részletes rajzot a pázsit 10×10 centiméteres részletéről!
Készíts rajzot három tojásról egy tojástartóban! Világítsd meg őket erős fényű lámpával! 
Készíts rajzot félig vízbe merülő tárgyakról – például egy marék színes filctoll egy pohár vízben!
Rajzold le egy mintás textília részletét – minél gyűröttebb, redőzöttebb, annál jobb!

Amelyek a kreativitásodat fejlesztik:

Rajzolj le egy szereplőt egy könyvből! Olyat válassz, akiről csak a leírás áll rendelkezésedre!
Rajzolj le olyan virágot, amelyik veszélyes!
Rajzolj le egy olyan szobát, ami üres, de érdekes!
Tervezd meg a saját betűtípusodat!
Tervezz egy gépet, rajzold le részletesen a működését!
Rajzolj le egy kísértetjárta lépcsőházat!
Rajzold le magadat szuperhősként vagy képregényfiguraként!
Kérj meg valakit, hogy mondjon neked pár dolgot, amit aztán fejből le kell rajzolnod!
Tervezz át egy használati tárgyat!
Rajzold le magadat egy elképzelt környezetben!

Amelyek a technikai tudásodat fejlesztik:

Rajzold le a fiókod tartalmát egy folyamatos vonallal!
Rajzolj le egy világos tárgyat sötét háttér előtt!
Készíts három rajzot három olyan rajztechnikával, amelyben nincs gyakorlatod!
Menj el valahová, ahol még sosem voltál, és rajzold le a környezetedet!
Találj ki három különböző vegyes technikát! Legalább két eszköztípust használj egy rajzon belül!
Különböző technikákkal készíts rajzokat konyhai eszközökről!
Készíts egy monokróm tájrajzot!
Készíts egy részletgazdag rajzot egy belső térről golyóstollal!
Készíts tíz különböző stílusú alkotást ugyanarról a dologról!
Rajzolj és tónusozz valamit kizárólag egyenes vonalakkal!

  
Kéthetes rajzkihívás

Első hét:

1. nap  Készíts betűkből álló grafikát!

2. nap  Rajzolj le egy hidat részletesen!

3. nap   Hallgasd  meg  a  kedvenc  dalodat,  és  próbáld  meg 
vizuá lisan kifejezni, amit érzel!

4. nap   Rajzolj le egy régi széket vagy más antik bútordarabot!

5. nap  Rajzolj tíz különböző növényt vagy fát!

6. nap  Egy varázstükör előtt állsz. Rajzold le, amit látsz!

7. nap  Rajzold le a lehető legfinomabb pizzaszeletet!

Második hét:

8. nap  Rajzolj állatokat barlangrajz stílusban!

9. nap  Készíts egy kreatív átiratot a kedvenc műalkotásodról!

10. nap  Készíts egy pop art inspirálta képregényt!

11. nap  Készíts egy iránypontos rajzot az otthonodról!

12. nap  Rajzolj le egy málló vakolatú, telegraffitizett falat!

13. nap  Rajzolj le egy kamiont, mutasd meg, hogy mit szállít!

14. nap   Rajzold  le  azokat  a  dolgokat  az  elmúlt  két  hétből, 
amiért hálás vagy!



Képjegyzék

58

Illusztrációk és fotók:

Mészáros Zsuzsanna (4–6., 10., 12., 14–15., 16., 
22–23., 24., 26–27., 28., 30–31., 34., 37., 38., 41–
42., 46., 48–51., 53., 55., melléklet 2–8. oldal)

Diákmunka / Mészáros Zsuzsanna (8–9., 18–19., 
20–21., 32–33., 35., 40., 43., 54. oldal)

Shutterstock (9., 10., 13., 28–29., 39., 44–45., 47., 
53., 57. oldal). 

Sramkó Zita, alaprajzok (29. oldal)

17.  oldal Akash Nihalani alkotásai
11.  oldal Ana Mendieta: Untitled (Glass on Body 

Imprints--face), 1972 (fotó, egyenként 49× 
 32,5 cm). Museum of Modern Art, New York

11.  oldal Ladik Katalin: Poemim, 1978/2010 
(fotó). Ludwig Múzeum, Budapest

20.  oldal Salvador Dalí: Archaeological Reminis-
cence of Millet’s Angelus, 1935 (fatábla, olaj). 
Salvador Dalí Museum, St. Petersburg, Florida

21.  oldal Jean-François Millet: Angelus, 1857–
1859 (vászon, olaj, 55,5×66 cm). Musée d’Or-
say, Párizs

25.  oldal Andy Goldsworthy land art munkái, 
1976–

36.  oldal Numen/For Use: NET, 2015–2019. (in s-
talláció). Több helyszínen

36.  oldal Keinicke & Overgaard Architects / UIWE: 
The Rope Forest, 2011 (installáció). Koppen-
hága

36.  oldal fos (Susana Piquer – Eleni Karpatsi – Ju-
lio Calvo): Beam of Light, 2013 (installáció). 
Madrid

36.  oldal Ann Hamilton: The Event of a Thread, 
2012 (installáció). Wade Thompson Drill Hall, 
New York

38.  oldal Egyiptomi macskaszobor, Kr. e. 7–6. szá-
zad (bronz; arany és hegyi kristály berakásos 
szemek, 15 cm). Szépművészeti Múzeum, Bu-
dapest

39.  oldal Albrecht Dürer: Orrszarvú, 1515 (pa-
pír, fametszet, 23,3×29,2 cm). Metropolitan 
Museum, of Art, New York

39.  oldal Ohara Kószon: Majom faágon, 1900–
1930 körül (papír, fametszet, 23,9 mm× 
25,1 cm). Rijksmuseum, Amszterdam

39.  oldal Leonardo da Vinci: Hölgy hermelinnel, 
1489/1490 (fatábla, olaj, 54,7×40,3 cm). Mu-
zeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, Krakkó

39.  oldal Carel Fabritius: Az aranypinty, 1654.  
(fatábla, olaj, 33,5×22,8 cm) Mauritshuis, Hága

39.  oldal Festett agyagedény hegyikecskével Irán-
ból, Kr. e. 4000–3600 körül (53,3 cm). Metropo-
litan Museum of Art, New York

39.  oldal Edwin Landseer: A Glen uralkodója, 
1851 (vászon, olaj, 163,8 cm×168,9 cm). Scot-
tish National Gallery, Edinburgh

39.  oldal Damien Hirst: A nyájtól távol, 1994 
(üveg, rozsdamentes acél, bárány, formalde-
hid, 96×149×51 cm) Tate, London 

39.  oldal Melchior D’Hondecoeter: Hét csibe, 
1665 (vászon, olaj, 32×38 cm). Rijksmuseum, 
Amszterdam

39.  oldal Franz Marc: Tigris, 1912. (vászon, olaj, 109× 
99 cm). Städtische Galerie im Lenbachhaus, 
München

41.  oldal: Joan Miró: Alakok az éjszakában, 1940 
(vászon. olaj). Joan Miró: Konstelláció: A haj-
nalcsillag, 1940 (vászon, olaj) Fundació Joan 
Miró, Barcelona. Joan Miró: A lángoló szár-
nyak mosolya, 1953 (vászon, olaj). Joan Miró: 
A me lankolikus énekes, 1955 (vászon, olaj).

42.  oldal: Hinta-festő: Athéni fekete alakos am-
phora versenyfutókkal, Kr. e. 530 körül (agyag, 
37,6 cm). Szépművészeti Múzeum, Budapest

52.  oldal: Milton Glaser: I ♥ NY vázlat, 1976  
(papír, kréta, 7,3×9,2 cm). Museum of Modern 
Art, New York



Tartalomjegyzék

Köszöntő 3

Modern metafora  4

Interaktív képek ragasztószalagból   6

Kényszerített perspektíva  8

Odanyomott arcok  10

Dupla expozíciós portré  12

Átlátszó beállítás  14

Dizájngondolkodás – tárgytervezés   16

Könyvborító-tervezés  18

Festményből szobor  20

Kreatív gömb  22

Land art  24

Térsarok  26

Templomok drónról és alaprajzon  28

Térrekonstrukció  30

Széktervezés  32

Installációtervezés   36

Állatportré  38

Dobj egy műalkotást!  40

Személyes stílus  44

Saját logó tervezése 48

Logóból minta  50

Logó egy jó ügynek  52

Zine  54

Vezess vázlatfüzetet!  56

Képjegyzék 58



Oktatási Hivatal 
1055 Budapest, Szalay utca 10 –14.
Telefon: (+36-1) 374-2100
E-mail: tankonyv@oh.gov.hu

A kiadásért felel: Brassói Sándor mb. elnök
Raktári szám: NT-17849/I
Felelős szerkesztő: Boldizsárné Kovács Gizella
Grafikai szerkesztő: Borovi Dániel
Tankönyvkiadási osztályvezető: Horváth Zoltán Ákos
Műszaki szerkesztő: Knausz Valéria
Nyomdai előkészítés: Daniel Andrea, Uhrin Szilárd

Terjedelem: 7,21 (A/5) ív + 4,38 (A/5) ív melléklet 
Tömeg: 161,68 gram  + 115,15 gramm melléklet 
Első kiadás, 2021

Gyártás: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen
Felelős vezető: György Géza vezérigazgató
A nyomdai megrendelés törzsszáma:


