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1. A TANKÖNYV FELÉPÍTÉSE, A TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA 

Ez az útmutató azon munkatársak részére készült, akik tanulásban akadályozott gyermekek 
nevelésével és oktatásával foglalkoznak vizuális kultúra tantárgy keretében. 

A szerző igyekezett olyan tanítási programot összeállítani, amely megfelel a kerettan-
terv által előírt vizuális kultúra tantárgy feladatainak, céljainak, ugyanakkor törekedett arra, 
hogy a gyermekek érdeklődésének, fejlettségi szintjének és életkorának is megfelelő legyen.  

A tankönyvek feladatai a kerettanterv követelményeinek megfelelően az adott korosz-
tály érdeklődéséhez igazodó témakörök (ősz, tél, téli ünnepkör, tavasz, tavaszi ünnepkör, vi-
rágok, élőlények, nyár, nyárhoz kapcsolható ábrázolások) alapján készültek. Munkáltató jel-
legű tankönyv, ezért gyakorlati feladatokat tartalmaz. A feladatok célja az elemi szintű tudás 
elmélyítése a vizuális nyelv használatával, a vizuális kommunikáció gyakorlásával és a tanulók 
motiválásával.  

A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások 

• A vizuális nevelés gyakorlati tevékenységeken keresztül fejti ki oktató-nevelő hatását. 
• A vizuális nevelés során többek között fejlődik a gyermek színérzéke, formaérzéke, 

arányérzéke. Fejlettebb lesz a szem-kéz koordináció, fejlődik a finommotorika. 
• A különböző technikák alkalmazása közben a gyermek minden alkalommal átéli az al-

kotás örömét, és reméljük, hogy ez a sikerélmény újabb alkotásra ösztönzi. 
• Az alkotómunka közben fejlődnek a gyermek finommotoros készségei, kialakul síkban 

és térben való tájékozódása, szem-kéz koordinációja. 
• A vizuális tevékenységek közben a gyermek olyan készségek birtokába jut, amelyek az 

írás elsajátításában, annak gyakorlásában rendkívül fontosak. 

A feladatok nagyon egyszerűek ezeken az évfolyamokon is, alkalmazkodnak a gyermekek fej-
lettségi szintjeihez. A harmadik és negyedik évfolyamon – az eddig megismert és alkalmazott 
különböző technikák elmélyítése mellett – már megjelenik a kísérlet az önálló rajzolásra is. 
Néhány tanuló könnyen veszi az akadályt, nem érzik nehéznek a feladatot. A többség még 
ragaszkodik a sablon segítségéhez, és csak kisebb részfeladatok önálló megoldására töreksze-
nek. Nagyon fontosnak tartjuk az alak és háttér szétválasztását. Továbbra is nagyon fontos a 
helyes színezés megtanulása: a vonalhatárok azért vannak, hogy benne maradjanak. Sűrű, egy-
más melletti vonalakkal tanuljanak meg színezni. Sokszor fénymásolt papíron kapják meg a 
feladatot, ilyenkor mindig kivágjuk a formát és ráragasztjuk a rajzlapra. A rajzlapon történik a 
háttér megoldása, mindig másmilyen technikával, mint amilyennel a formát színezték a fény-
másoló papíron. Egy új technika megjelenése motiválóan hat a gyerekekre. 

A harmadik évfolyamon bővül a technikai megoldások tára, megjelenik az adott forma 
fonallal való körbetekerése, a festéklehúzásos technika, és bővül a bábok csoportja zacskós és 
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hengerbáb készítésével is. A negyedik osztályban megpróbálkoznak a papírszövéssel, a papír-
batik technikával és a bábkészítés további lehetőségeivel. A fonallal való körbetekerésnél a két 
kéz együttes használata szükséges, valamint hogy a fonalat fogó kéz csak gyöngéden fogja és 
irányítsa a fonal útját. Tapasztalataim szerint ez a feladat is sok gyermeknek nehezen megy, 
itt egyéni segítségadással kell segíteni, együttes tevékenységgel, melyben fogom a gyermek 
kezét és próbálom a helyes tekerés folyamatát elsajátíttatni vele. 

Új technikaként jelenik meg ebben az évben a festéklehúzásos technika, amely nagyon 
egyszerű és látványos végeredményt hoz létre. A bábkészítés kiegészül a hengeres és zacskós 
bábok készítésével, majd a negyedik osztályban zokniból is megpróbálnak kialakítani játékra 
alkalmas egyszerű tárgyat; ezt a tevékenységet nagyon szeretik a tanulók. Az elkészült bábok-
kal az óra végén játszhatnak, ami rendkívül sokféle fejlesztő hatással van a gyermekekre. 

Pedagógiai, módszertani háttér 

Legfontosabb módszer az eredményes oktatás érdekében a differenciálás, amely lehetővé te-
szi, hogy minden tanuló a neki legmegfelelőbb oktatásban részesüljön. A differenciálást nél-
külözhetetlen és sokféle változatban megjelenő eszközként kell alkalmazni, akár már feladat-
adásnál is. A többszintű és változatos differenciálásnak meg kell jelennie a célok, a tartalom, a 
követelmények, szervezési módok, segítségnyújtás és eszközök tekintetében egyaránt. Min-
den tanuló munkáját figyelemmel kísérve az adott ponton kell a megfelelő segítséget nyújtani. 
Lehet, hogy ez egy szóbeli utasítás, de lehet, hogy személyes megsegítésre lesz szüksége a 
tanulónak. A tanulásban akadályozott gyermekeknek elfogadásra, megértésre, türelemre és 
együttérzésre van szükségük a pedagógus részéről. 
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2. A TARTALMI EGYSÉGEK, TÉMAKÖRÖK, FEJEZETEK EGYMÁSRA ÉPÜLÉSE 

A tankönyvben szereplő tartalmi egységek, témakörök (pl. ősz, tél, tavasz, nyár) egymásra 
épülnek. Egy-egy feladatnál több megoldási javaslatot is tartalmaz a tankönyv, ami lehetősé-
get ad a téma különböző technikákkal való megközelítésére. A gyerekeket oktató pedagógus 
kiválaszthatja a hozzá legközelebb álló technikai megoldást. De lehet egymásra épülve, az egy-
mást követő órákon ugyanazt a témát más megközelítésből feldolgozni. Ezáltal is nő a gyer-
mekek elemi szintű megismerésének elmélyítése a különböző munkafolyamatok alatt. 

2.1 A leckék szerkezete és alkotóelemei 

A tankönyv olyan feladatokat tartalmaz, amelyek a pedagógus és a gyermek együttes tevé-
kenységével kivitelezhetőek. A pedagógusoktól az órára való felkészülést megkövetelik, 
ugyanis az egyéni fejlettségi szinthez alkalmazkodva differenciáltan kell a feladatokat adni és 
segítséget nyújtani. 

A tanulásban akadályozott gyermekeknél nagy eltérések lehetnek a figyelem, a kon-
centráció és a finommotorika területén. Kevésbé fejlett a megfigyelési képességük, a vizuális 
memóriájuk, verbális kommunikációjuk. Spontán játékaik közé a rajzolás nem épült be, nincs 
megfelelő anyagismeretük és eszközhasználatuk. 

A tanulásban akadályozott gyermekek mozgásfejlődésének zavarai együtt járnak tanu-
lási és viselkedésbeli problémákkal: jellemző a motoros nyugtalanság, a gyenge mozgáskoor-
dináció. Megjelenhetnek náluk akaratlan mozgások (pl. görcsös izomtónus), gyenge grafomo-
torika, jobb-bal irány megkülönböztetésének nehézsége. Térfelismerési zavarral és a szeriali-
tás problémáival is küzdhetnek (pl. munkafázisok helyes sorrendje). A feladatra való koncent-
rálás, a feladattartás is nehezített a tanulásban akadályozott tanulóknál, gyorsan elfáradnak. 

Ezért az órák anyagait úgy állítottuk össze, hogy az e területeken való lemaradások 
kompenzálása megtörténjen a gyermek és a pedagógus együttműködésével. 

Minden leckénél szerepel egy színes rajz az elkészítendő feladatról, majd az elkészítés 
menetéről is találhatóak a könyvben szemléltető grafikák, amelyek szintén segíthetik a gyer-
mekek munkáját. 

Egy egyszerű természetes formát is sokféle technikai megoldással készíthetünk el. Az 
almát például elkészíthetjük színezéssel, festéssel, papír ragasztásával, mozaikkal, fonal kör-
betekerésével, és papírcsíkokból is kialakíthatjuk a formáját. 

A különböző vonalfajták ismét megjelennek, de itt már a dekorativitás a fő cél. A gyer-
mek már díszít, ezáltal a vonalelemek nem öncélúan jelennek meg a feladatvégzés során, így 
a tevékenység örömet okoz a tanulónak. 
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Ezekre a példákra a tankönyvben szerepelnek feladatok. Igyekeztünk egy-egy feladat-
nál több részfeladatot, vagy más jellegű megközelítését is felvázolni. A tanulásban akadályo-
zott gyermekeknél elsősorban a papírtépéssel, gyűréssel, papírmozaikkal, színezéssel, festés-
sel vagy valamilyen nyomhagyó eszköz használatával érhetjük el az elkészítendő darab meg-
valósulását. Amit meg lehet térben is mintázni, azt meg is kell valósítani (bár ez inkább életvi-
tel-technika órákon valósul meg). 

Minél több oldalról közelítjük meg és dolgozzuk fel az adott vizuális feladatot, annál 
több rétegű ismereteket és benyomásokat szerezhetnek a tanulók róla. A feladatok megszö-
vegezése a könnyebben haladó gyermekekre vonatkozik; általában egyéni segítségadással és 
odafigyeléssel valósulnak meg ezek a feladatok. Néhány gyermeknek elég a szóbeli segítség-
adás, míg másoknak a kezét fogva kell a helyes mozdulatot begyakoroltatni, hogy sikerélmény-
hez jussanak. 

2.2 A tankönyv eredményes használatának feltételei és lehetőségei 

A színes tankönyvi feladatok lépéseit közösen megbeszélve kezdhetik el a munkát. A tankönyv-
ben szereplő illusztráció mellett az előző években az adott témában elkészült színes gyermek-
rajzokkal vagy internetről letöltött és kinyomtatott képekkel még változatosabbá tehetjük szá-
mukra a szemléltetést. 

A mellékletekben megtalálhatóak az adott órához szükséges sablonok, színezők. Sab-
lon készítéséhez az ott található rajzok keményebb lapra való ragasztása, majd újbóli kivágása 
szükséges. Mindezek megkönnyítik a gyermekek és a pedagógusok dolgát az órára való felké-
szülés során. 

A taneszköz a mellékletekkel együtt egy feladatbanknak is tekinthető, mely tovább ala-
kítható és fejleszthető a pedagógus egyéni ízlésének megfelelően. 

2.3 A tanulási folyamat megtervezése és értékelése 

A vizuális kultúra tantárgy a figyelem, a feladattudat, a kitartó feladatvégzés, illetve az ezekben 
való elmélyedés fejlesztésében is kiváló eszköz, mert a gyerekeknek valamilyen alkotást létre 
kell hozniuk. A feladatoknál először mindig csak egy-egy részletre koncentrálunk, majd ha az 
sikeresen megvalósult, jöhet egy másik részfeladat az adott munkában. 

Nagyon fontosnak tartjuk a vegyes technika alkalmazását, mert így mindig lesz a fel-
adatban egy új, addig nem használt eszköz vagy anyag, amely motiválóan hat a gyerekekre. Az 
adott feladat végrehajtásakor törekedjünk arra, hogy mindig legyen benne új elem, és ne en-
gedje lankadni a gyermek érdeklődését és figyelmét. A feladatok megoldásakor csak részeket 
old meg a gyermek, az egész alkotási folyamat mikéntje, irányítása a pedagógus feladata. 

A gyermekek közötti (életkori, fejlettségi) különbségek nagyobb tervezői, szervezői és 
lebonyolítói felkészültséget követelnek meg a pedagógustól. 
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Az értékelés az alkotási folyamat alatt legyen mindig támogató, emeljük ki az eddig 
elkészült részekből, hogy mi az, ami jó. A hibákra is fel kell hívni a figyelmet, és megmutatni, 
hogy miként jut el a jó megoldásig. 

A pedagógus akkor jár el helyesen, ha a gyermekek érzelmi aktivitására alapozva játé-
kos formában készíti elő a feladatot. A különböző módszereket és eszközöket a megfelelő he-
lyen és időben alkalmazza. 

2.4 Feladattípusok és grafikai eszközök 

Egy-egy tárgy vizuális megismerése – igazodva a gyermekek értelmi szintjéhez – különböző 
technikai megoldásokkal történik. Van ahol csak festéssel, színezéssel találkoznak, de legtöbb-
ször a papírtépéssel és -gyűréssel kialakítható formák jelennek meg. Ezeken kívül van lehető-
ségük fűzésre, nyomdázásra és gyurma formázására is (ha előbb végeznek a feladatokkal, ak-
kor az óra végén gyurmázhatnak). Új technikaként jelenik meg a festéklehúzásos technika, a 
fonallal való körbetekerés, különböző formájú bábok, a papírszövés és a papírbatik technikája. 

Emellett még a helyes ceruzafogás, a nyomaték, az eszközhasználat elmélyítésére és 
gyakorlására is törekedni kell. 

A különböző életkorú gyermekcsoportokra vonatkozóan hasonló felépítésben, ismét-
lődő problémakörökkel, tevékenységformákkal, ugyanakkor gazdagodó részletekkel jelenik 
meg egy-egy téma. Ezek mind a megismerés folyamatát mélyítik el, de a visszacsatolásra még 
sokáig kell várni, nem tudjuk siettetni. 

A grafikai eszközök közül megismerkednek a színes ceruzákkal, a zsírkrétával, az olaj-
pasztellel, a tűfilccel és a filctollal. Festékek közül használjuk a vízfestéket, temperafestéket és 
az ujjfestéket. A pedagógus feladata, hogy az eszközök gazdag tárházával ismertesse meg a 
gyermekeket. 

A hatékony fejlesztésre csak akkor van esélyünk, ha a módszerek és eszközök megvá-
lasztásánál figyelembe vesszük a gyermek életkori sajátosságait és egyéni fejlettségét, a vizu-
ális tevékenység témáját is. 
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3. HATÉKONY TANÍTÁSI MÓDSZEREK ÉS TANULÁSI TECHNIKÁK 

Szemléltetés 

Az egyik legfontosabb módszer a szemléltetés. Inspiráló szemléltetés, amikor egy már elké-
szült alkotást mutatunk be. A bemutatott vizuális anyaggal általunk alkalmasnak tartott kife-
jező megoldások felé terelgethetjük a gyereket.  

Általában ezt a pedagógus készíti el, vagy internetről kinyomtatott változatot mutat 
be, de ott nem mindig látszik jól az éppen alkalmazandó technika. Ez előzetes felkészülést kí-
ván a pedagógustól. Érdemes egy képes tanmenetet is készíteni saját használatra a szöveges 
mellé, ahol az elkészített mintadarabok, sablonok, fénymásolatok megőrzésre kerülnek osz-
tályfokokra lebontva. 

Bemutatás  

A következő fontosabb módszer a bemutatás. Itt mutatjuk be a gyerekeknek, ha egy új tech-
nikával találkozik, mit és hogyan kell végeznie, ha a szemléltetett alkotást létre akarja hozni. 
Ez a módszer lehetőséget teremt az utánzásra és közvetve a kísérletezésre, amelyek során a 
tanulásban akadályozott gyermek a legkönnyebben és a leghatékonyabban sajátíthatja el a 
vizuális nyelvet.  

A papír formálása, alakítása és a vizuális ábrázolás tematikus egységben végzett tevé-
kenységek esetén a szemléltetés feltétlenül szükséges, amely amellett, hogy érzékletesen lát-
tatja az elkészítendő tárgyat, motiváló hatású is. 

Magyarázat  

Következő módszer a magyarázat, amely szóbeli útmutatást, tájékoztatást jelent. Használhat-
juk új technikák, eszközök bemutatásánál, eddig még nem ismert fogalmak tisztázása esetén 
is. A magyarázat legyen rövid, érthető, egyszerű, lényegre törő. 

Beszélgetés 

Ez a gyógypedagógus és a gyermek leggyakoribb interaktív, kérdés-felelet típusú kapcsolata, 
amelyben mindkét fél tevékenyen részt vesz. Ez az alkotási folyamatban jelentkezik leginkább, 
amikor várják a pozitív megerősítést, hogy jól végzik-e a munkájukat. 

A lassabban haladó tanulóknál a vizuális nyelv területén nagyon fontos az ismerkedés 
a természetes és mesterséges formákkal síkban és térben. Fontos, hogy megismerjék a színe-
ket, és tudják azokat azonosítani. Lehetőség nyílik, hogy megismerkedjenek a vonalfajtákkal, 
a vonalfajták különböző minőségeivel. Találkozhatnak a folttal és a textúrával; felületfajtákkal 
és különböző minőségekkel. Elemi szinten megismerkedhetnek a tárgyak nagyságrelációival, 
anyagminőségükkel. Betekintést nyerhetnek a vonal-, folt- és színritmus lehetőségeivel tör-
ténő játékokba. 
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A vizuális ábrázolások keretében megismerkednek a vizuális nyelv alapelemeivel. Meg-
tapasztalják a formák, vonalak és színek használatát és megnevezését, azok használatát egy 
alkotáson belül. Különböző anyagok élményszerű megtapasztalása során az élmények szóbeli 
megfogalmazására is törekszünk. Tehát a vizuális kultúra tantárgy során is mindig odafigyelünk 
a kommunikáció fejlesztésére. 

Az alkotói folyamatok során megismerkednek az elemek szétszórt elrendezésével a 
képsíkon és térben, majd a képelemek, részformák elemeinek egymáshoz rendezésével. Meg-
ismerkednek az alapvető anyagokkal és eszközökkel, a nyomhagyás különféle lehetőségeivel 
és formáival.  

A formázások különböző anyagokból tematikus egységben lehetőségük nyílik különféle 
papírok tépegetésére, gyűrésére és ragasztására. Különféle síkfelületek alakítására karcolás-
sal. Különféle termések gyűjtésére és azokból lenyomatok készítésére a papíron. Kísérlete-
zésre a vonallal, a folttal és a színekkel. 

A tantárgy keretében megfigyelhetik és elsajátíthatják az elemi térviszonyokat (lent-
fent, jobbra-balra, elöl-hátul), illetve ezeknek a téri viszonyoknak a rajzlapon való ábrázolását. 
Elmélyedhetnek a papírplasztikák készítésében vágással, ragasztással. 

Egyszerű tárgyakat készíthetnek saját célra vagy akár ajándékként. Különféle bábok (pl. 
pálcika-, henger-, termés- és fakanálbáb) készítése az alkotás mellett remek lehetőséget biz-
tosít egy-egy történet eljátszásához is.  

A jól sikerült munkák kiállításával környezetünk szebbé tételéhez is hozzájárulnak a 
gyermekek.  
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4. AJÁNLOTT TOVÁBBI SEGÉDANYAGOK, SZAKIRODALMAK 

Krokotak 
http://krokotak.com/ (utolsó letöltés: 2020. október 10.) 

Oktatási tartalmú, hasznos oldalak 

• Nemzeti Köznevelési Portál (magyar) 
https://portal.nkp.hu/ (utolsó letöltés: 2020. október 10.) 

• Magyar Elektronikus Könyvtár (magyar) 
http://mek.oszk.hu/ (utolsó letöltés: 2020. október 11.) 

• Szépművészeti Múzeum (Digitális múzeum) 
https://www.szepmuveszeti.hu/muveszet-otthonrol-tartalmak/?per_page=-
1&offset=0&current_page=1&proposer_category=rajzleckek-szinezok  
(utolsó letöltés: 2021. június 22.) 

• Magyar Nemzeti Galéria (digitális múzeum)  
https://mng.hu/digitalis-muzeum/?per_page=-1&offset=0&current_page=1&propo-
ser_category=jatszom-alkotok  
(utolsó letöltés: 2021. június 22.) 

• Google Art Project  
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/ (utolsó letöltés: 2020. október 11.) 

• Tanárblog (magyar) 
http://tanarblog.hu/ (utolsó letöltés: 2020. október 11.) 

• Csibésztúra (magyar) 
http://csibesztura.hu (utolsó letöltés: 2020. október 11.) 

• Okosdoboz (magyar) 
http://www.okosdoboz.hu (utolsó letöltés: 2020. október 11.) 

• Geogebra (magyar) 
https://www.geogebra.org/?lang=hu (utolsó letöltés: 2020. október 11.) 

• geomatech (magyar) 
http://geomatech.hu (utolsó letöltés: 2020. október 11.) 

• Videotanár (magyar) 
http://www.videotanar.hu (utolsó letöltés: 2020. október 11.) 

http://krokotak.com/
https://portal.nkp.hu/
http://mek.oszk.hu/
https://www.szepmuveszeti.hu/muveszet-otthonrol-tartalmak/?per_page=-1&offset=0&current_page=1&proposer_category=rajzleckek-szinezok
https://www.szepmuveszeti.hu/muveszet-otthonrol-tartalmak/?per_page=-1&offset=0&current_page=1&proposer_category=rajzleckek-szinezok
https://mng.hu/digitalis-muzeum/?per_page=-1&offset=0&current_page=1&proposer_category=jatszom-alkotok
https://mng.hu/digitalis-muzeum/?per_page=-1&offset=0&current_page=1&proposer_category=jatszom-alkotok
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/
http://tanarblog.hu/
http://csibesztura.hu/
http://www.okosdoboz.hu/
https://www.geogebra.org/?lang=hu
http://geomatech.hu/
http://www.videotanar.hu/
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• Kognitív játékok (magyar) 
http://kognitiv.hu (utolsó letöltés: 2020. október 11.) 

• Kisiskolásoknak (magyar) 
http://egyszervolt.hu (utolsó letöltés: 2020. október 11.) 

• Sulinet Hírmagazin (magyar) 
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu (utolsó letöltés: 2020. október 11.) 

• Sulinet Közösség (magyar) 
http://kozosseg.sulinet.hu/hu (utolsó letöltés: 2020. október 11.) 

• Sulinet Tudásbázis (magyar) 
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu (utolsó letöltés: 2020. október 11.) 

• Tanárblog (magyar) 
http://tanarblog.hu/ (utolsó letöltés: 2020. október 11.) 

• Zanza TV (magyar) 
http://zanza.tv (utolsó letöltés: 2020. október 11.) 

• PhET (angol) 
http://phet.colorado.edu/ (utolsó letöltés: 2020. október 11.) 

• Phet Interactive simulation (angol) 
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new  
(utolsó letöltés: 2020. október 11.) 

• Interaktív tábla  
https://padlet.com/dashboard# (utolsó letöltés: 2020. október 11.) 

 

http://kognitiv.hu/
http://egyszervolt.hu/
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu
http://kozosseg.sulinet.hu/hu
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu
http://tanarblog.hu/
http://zanza.tv/
http://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new
https://padlet.com/dashboard
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5. ÓRAVÁZLATOK ‒ VIZUÁLIS KULTÚRA 3. 

3. lecke. Nyomtass sünit a tenyereddel! Ragassz sünit! ‒ Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Nyomtass sünit a tenyereddel! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Sün testének színezése, tüskéinek kialakítása kézlenyomatokból.  
• Háttér festése. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• A vizuális nyelv alapvető elemeinek használata és megkülönböztetése.  
• Képi elemek komponált megjelenítése.  
• A megfigyelő és reprodukáló képesség, a manuális készség fejlesztése; a süni formájának kitöltése vegyes technika alkalmazásával.  
• Vonalhatár betartására való igyekezet.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret, technika 

Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): 

http://3.bp.blogspot.com/_5oLP0kIbfro/TME68UKmS8I/AAAAAAAAA4U/BsLWQQEXTXk/s620/004.JPG (utolsó letöltés: 2020. október 28.) 
  

http://3.bp.blogspot.com/_5oLP0kIbfro/TME68UKmS8I/AAAAAAAAA4U/BsLWQQEXTXk/s620/004.JPG
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói 
munkaformák Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, mintadarab 
nézegetése. 

Tárgyi, technikai előkészítés. Mo-
tiváció. 
Figyeld meg a táblán látható ké-
pet! 
Milyen formát látsz a képen? 
Milyen technikákat ismersz fel a 
mintadarabon? 
Hogyan készülhettek a süni hátán 
a tüskék? 
Célkitűzés: A mai órán egy sünit 
fogunk készíteni vegyes techniká-
val! 

Megfigyelőképesség fejlesztése. 
Vizuális kommunikációs képesség 
fejlesztése. 
Ábraolvasási és értelmezési kész-
ség fejlesztése. 

 

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Mintadarab. 
 

 
 

      

35 perc Süni testének megrajzo-
lása sablon segítségével. 
Sün testének színezése, 
szemének, szájának be-
rajzolása, háttér színe-
zése olajpasztellel. 

Vedd magad elé a süni sablonját! 
Helyezd rá a rajzlapra! Rajzold 
körbe a süni formáját! 
Színezd ki a sün testét sárgára 
vagy barnára! 
Rajzolj szemet és szájat a süninek! 
Húzz egy vonalat a süni alá a rajz-
lap aljával párhuzamosan! Alatta 
színezd zöldre vagy sárgára, fe-
lette kékre! 
Fesd be a tenyeredet különböző 
színű temperafestékkel és nyom-
tass a süni hátára tüskéket! 
Egyéni korrektúra az alkotási fo-
lyamat során. 

A vizuális nyelv alapelemeinek 
eszközszintű használata az alkotás 
során. 
A süni testének és hátterének szí-
nezése ceruzával, majd olajpasz-
tellel. Vonalhatár betartására való 
igyekezet.  
 

Különböző anyagok, eljárások sze-
mélyes tapasztalaton alapuló 
megismerése. A vizuális élmény-
szerző, megismerő, értelmező, 
ábrázoló-megjelenítő, alkotó-cse-
lekvő képesség gyakorlása. 

Magyarázat, kér-
dés, szemléltetés, 
egyéni korrektúra 
az alkotási folya-
mat során. 

Egyéni munka Színes papír, rajzlap, 
ragasztó.  

 
 

 

 

Már a feladatadás-
nál is differenciá-
lunk, valamelyik ta-
nuló már előre meg-
rajzolt formát kap. 
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5 perc Elkészült munkák kihe-
lyezése a táblára, értéke-
lésük. 

Az elkészült munkák felhelyezése 
a táblára. Vélemények meghallga-
tása. 

Szempontszerű, reális, objektív 
ítéletalkotás, a kommunikációs 
kultúra, helyes önkifejezés fejlesz-
tése. 

Aktív és passzív szókincs fejlesz-
tése. 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés. 
Véleményalkotás 
gyakorlása. 
Pakolás 

Közös beszélgetés 

 

 
http://3.bp.blog-
spot.com/_5oLP0kIb
fro/TME68UKmS8I/A
AAAAAAAA4U/BsLW
QQEXTXk/s620/004.J
PG  

 

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás, pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 

  

http://3.bp.blogspot.com/_5oLP0kIbfro/TME68UKmS8I/AAAAAAAAA4U/BsLWQQEXTXk/s620/004.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_5oLP0kIbfro/TME68UKmS8I/AAAAAAAAA4U/BsLWQQEXTXk/s620/004.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_5oLP0kIbfro/TME68UKmS8I/AAAAAAAAA4U/BsLWQQEXTXk/s620/004.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_5oLP0kIbfro/TME68UKmS8I/AAAAAAAAA4U/BsLWQQEXTXk/s620/004.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_5oLP0kIbfro/TME68UKmS8I/AAAAAAAAA4U/BsLWQQEXTXk/s620/004.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_5oLP0kIbfro/TME68UKmS8I/AAAAAAAAA4U/BsLWQQEXTXk/s620/004.JPG
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3. lecke. Nyomtass sünit a tenyereddel! Ragassz sünit! ‒ Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Ragassz sünit! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Sün hátára előre kivágott papírtüskék ragasztása.  
• Sün formájának kiegészítése részletekkel.  
• Háttér megoldása mozaiktechnikával. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• A vizuális nyelv alapvető elemeinek használata és megkülönböztetése.  
• Képi elemek komponált megjelenítése.  
• A megfigyelő és reprodukáló képesség, a manuális készség fejlesztése; a süni formájának kitöltése vegyes technika alkalmazásával.  
• Vonalhatár betartására való igyekezet.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret, technika 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói 
munkaformák Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, mintadarab 
nézegetése. 

Tárgyi, technikai előkészítés. Motiváció. 
Figyeld meg a táblán látható képet! 
Milyen formát látsz a képen? 
Milyen technikákat ismersz fel a minta-
darabon? 
Hogyan készülhettek a süni hátán a tüs-
kék? 
 
Célkitűzés: A mai órán egy sünit fogunk 
készíteni vegyes technikával! 

Megfigyelőképesség fej-
lesztése. Vizuális kom-
munikációs képesség fej-
lesztése. 
Ábraolvasási és értelme-
zési készség fejlesztése. 
 

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Mintadarab. 

 
Előző tanóra végén 
negatív sablon se-
gítségével elkészí-
tett, festett sün 
formája rajzlapon. 

 

Előző óra végén a 
süni formáját ki-
vágva és a megma-
radó negatív sablon-
nal elkészítjük a kö-
vetkező tanórára a 
süni testének festé-
kes lenyomatát! 

 

35 perc Süni megfestett testének 
kiegészítése szemmel és 
orral. Sün hátára előre ki-
vágott papírtüskék ra-
gasztása. Háttér megol-
dása tépett papírdara-
bokkal. 

Vedd magad elé a sünit ábrázoló rajzla-
pot, amit előző óra végén készítettünk! 
Rajzold meg a süni szemét és száját! Ra-
gassz a hátára tüskéket! Felülről kezdd a 
ragasztást! 
A hátteret színes papírlapokkal töltsd ki! 

Egyéni korrektúra az alkotási folyamat 
során. 

A vizuális nyelv alapele-
meinek eszközszintű 
használata az alkotás so-
rán. 
A süni testének és hátte-
rének színezése ceruzá-
val, majd olajpasztellel. 
Vonalhatár betartására 
való igyekezet.  

Különböző anyagok, eljá-
rások személyes tapasz-
talaton alapuló megis-
merése. A vizuális él-
ményszerző, megismerő, 
értelmező, ábrázoló-
megjelenítő, alkotó-cse-
lekvő képesség gyakor-
lása. 

Magyarázat, kér-
dés, szemléltetés, 
egyéni korrektúra 
az alkotási folya-
mat során 

Egyéni munka Előre kivágott pa-
pírtüskék. 
Színes papír, rajz-
lap, ragasztó. Fe-
kete színű vastag 
filctoll. 
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5 perc Elkészült munkák kihe-
lyezése a táblára, értéke-
lésük. 

Az elkészült munkák felhelyezése a táb-
lára. Vélemények meghallgatása. 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, a 
kommunikációs kultúra, 
a helyes önkifejezés fej-
lesztése. 
Aktív és passzív szókincs 
fejlesztése. 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés. 
Véleményalkotás 
gyakorlása. 
Pakolás 

Közös beszélgetés 

 

 

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás, pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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5. lecke. Készíts makktermést és egy befőttesüveget! ‒ Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Készíts makktermést! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Makk körvonalának megrajzolása sablon segítségével.  
• A megrajzolt formának formalyukasztóval elkészített színes papírkörökkel való kitöltése, ragasztása.  
• Makk formájának kiegészítése részletekkel. 
• Háttér megoldása olajpasztellel vagy zsírkrétával. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• A vizuális nyelv alapvető elemeinek használata és megkülönböztetése.  
• Képi elemek komponált megjelenítése.  
• A megfigyelő és reprodukáló képesség, a manuális készség fejlesztése a makk kitöltése során, vegyes technika alkalmazásával.  
• Vonalhatár betartására való igyekezet.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret, technika 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói 
munkaformák Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, mintadarab néze-
getése. 

Tárgyi, technikai előkészítés. Motivá-
ció. 
Figyeld meg a táblán látható képet! 
Milyen formát látsz a képen? 
Milyen technikákat ismersz fel a min-
tadarabon? 
Hogyan készülhetett a makk formája? 
Célkitűzés: A mai órán egy makkot fo-
gunk készíteni vegyes technikával! 

Megfigyelőképesség fej-
lesztése. Vizuális kom-
munikációs képesség fej-
lesztése. 
Ábraolvasási és értelme-
zési készség fejlesztése. 

      

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Mintadarab. 

 

      

35 perc Makk formájának megrajzo-
lása sablon segítségével. Makk 
alsó részének kiragasztása szí-
nes papírkörökkel. Makk ku-
pakjának kitöltése színes, té-
pett papírlapokkal. Háttér 
megoldása zsírkrétával vagy 
olajpasztellel. 

Vedd magad elé a makk sablonját! 
Helyezd egy rajzlapra és rajzold 
körbe! Húzd meg a kupakjának az 
alsó vonalát! 
A makk alsó részét színes papírkörök-
kel, míg a kupakját tépett színes pa-
pírlapokkal töltsd ki! 
A hátteret színezd ki zsírkrétával vagy 
olajpasztellel! 

Egyéni korrektúra az alkotási folya-
mat során. 

A vizuális nyelv alapele-
meinek eszközszintű 
használata az alkotás so-
rán. 
A makk formájának kitöl-
tése kétféle technika al-
kalmazásával. Vonalha-
tár betartására való igye-
kezet.  
A háttér zsírkrétával vagy 
olajpasztellel való kitöl-
tése. 
Különböző anyagok, eljá-
rások személyes tapasz-
talaton alapuló megis-
merése. A vizuális él-
ményszerző, megismerő, 
értelmező, ábrázoló-
megjelenítő, alkotó-cse-
lekvő képesség gyakor-
lása. 

Magyarázat, kér-
dés, szemléltetés, 
egyéni korrektúra 
az alkotási folya-
mat során 

Egyéni munka Formalyukasztó-
val előre elkészí-
tett papírkörök.  
Színes papír, rajz-
lap, ragasztó. 
Ceruza, zsírkréta, 
olajpasztell. 
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5 perc Elkészült munkák kihelyezése 
a táblára, értékelésük. 

Az elkészült munkák felhelyezése a 
táblára. Vélemények meghallgatása. 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, a 
kommunikációs kultúra, 
a helyes önkifejezés fej-
lesztése. 

Aktív és passzív szókincs 
fejlesztése. 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés. 
Véleményalkotás 
gyakorlása. 
Pakolás 

Közös beszélgetés 

 
 

 

 

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

- a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
- az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
- az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
- az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
- a kivetítendő diák képe; 
- a feladatok megoldása. 
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5. lecke. Készíts makktermést es egy befőttesüveget! ‒ Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Készíts befőttesüveget! Befőttesüveg formájának megtöltése félbevágott gyümölcsök lenyomataival ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Befőttesüveg megtöltése félbevágott gyümölcsök lenyomataival. Háttér megoldása olajpasztellel vagy zsírkrétával.  
• A kreativitás, az eredetiség, az alkotó képzelet, a találékonyság, a díszítőkészség fejlesztése. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• A vizuális nyelv alapvető elemeinek használata és megkülönböztetése. Képi elemek komponált megjelenítése.  
• A megfigyelő és reprodukáló képesség, a manuális készség fejlesztése – az üres befőttesüveg formájának félbevágott gyümölcsök lenyo-

mataival való kitöltése során.  
• Vonalhatár betartására való igyekezet.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret, technika 

Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): 
1. http://blog.kinshipparenting.com/wp-content/uploads/2013/11/a-stamp1.jpg (utolsó letöltés: 2020. október 18.) 
 

 

 

 

 

 

http://blog.kinshipparenting.com/wp-content/uploads/2013/11/a-stamp1.jpg
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói 
munkaformák Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, mintadarab 
nézegetése. 

Tárgyi, technikai előkészí-
tés. Motiváció. 
Figyeld meg a táblán lát-
ható képet! 
Milyen formát látsz a ké-
pen? 
Milyen technikákat ismersz 
fel a mintadarabon? 
Hogyan készülhetett ez a 
befőttesüveg? 
Célkitűzés: A mai órán egy 
befőttesüveget fogunk ké-
szíteni vegyes technikával! 

Megfigyelőképesség 
fejlesztése. Vizuális 
kommunikációs ké-
pesség fejlesztése. 
Ábraolvasási és értel-
mezési készség fej-
lesztése. 
 

 

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Mintadarab. 

 
 

 

 
 

35 perc Befőttesüveg formájának 
megrajzolása sablon se-
gítségével. Befőttesüveg 
tartalmának megtöltése 
félbevágott gyümölcsök 
vagy szivacsecset nyoma-
taival. Háttér megoldása 
zsírkrétával vagy olaj-
pasztellel. 

Vedd magad elé a befőttes-
üveg sablonját! Helyezd egy 
rajzlapra és rajzold körbe! 
Vedd magad elé a félbevá-
gott gyümölcsöket! Fesd be 
a gyümölcsöket és készíts 
velük lenyomatokat a be-
főttesüveg belsejébe! 
 
 
A hátteret színezd ki zsír-
krétával vagy olajpasztellel! 
 
 
Egyéni korrektúra az alko-
tási folyamat során. 

A vizuális nyelv alap-
elemeinek eszköz-
szintű használata az 
alkotás során. 
A befőttesüveg formá-
jának kitöltése félbe-
vágott gyümölcsök 
vagy kerek alakú szi-
vacsecset lenyomatai-
val. Vonalhatár betar-
tására való igyekezet.  
A háttér zsírkrétával 
vagy olajpasztellel 
való kitöltése. 
Különböző anyagok, 
eljárások személyes 
tapasztalaton alapuló 
megismerése. A vizuá-
lis élményszerző, 

Magyarázat, kér-
dés, szemléltetés, 
egyéni korrektúra 
az alkotási folya-
mat során 

Egyéni munka Befőttesüveg formá-
jának sablonja. 
Rajzlap, félbevágott 
gyümölcsök, szivacs-
ecset. 
Ceruza, zsírkréta, 
olajpasztell. 

 

 

 
 

Már a feladatadás-
nál is differenciá-
lunk, néhány tanuló 
előre megrajzolt la-
pot kap. 
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megismerő, értel-
mező, ábrázoló, meg-
jelenítő és alkotó-cse-
lekvő képesség gya-
korlása. 

http://blog.kins-
hipparenting.com 
/wp-content/up-
loads/2013/11/a-
stamp1.jpg 

 
5 perc Elkészült munkák kihe-

lyezése a táblára, értéke-
lésük. 

Az elkészült munkák felhe-
lyezése a táblára. Vélemé-
nyek meghallgatása. 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, 
a kommunikációs kul-
túra, helyes önkifeje-
zés fejlesztése. 

Aktív és passzív szó-
kincs fejlesztése. 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés. 
Véleményalkotás 
gyakorlása. 
Pakolás 

Közös beszélgetés  

 
 

 

 

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 

http://blog.kinshipparenting.com/wp-content/uploads/2013/11/a-stamp1.jpg
http://blog.kinshipparenting.com/wp-content/uploads/2013/11/a-stamp1.jpg
http://blog.kinshipparenting.com/wp-content/uploads/2013/11/a-stamp1.jpg
http://blog.kinshipparenting.com/wp-content/uploads/2013/11/a-stamp1.jpg
http://blog.kinshipparenting.com/wp-content/uploads/2013/11/a-stamp1.jpg
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7. lecke. Készíts kukoricát többféle technikával! ‒ Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Készíts kukoricát! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Kukorica formájának kitöltése gyűrt krepp-papírral.  
• Szárának, levelének színezése, háttér megoldása olajpasztellel vagy zsírkrétával. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• A kukorica formájának megfigyelése.  
• A vizuális nyelv alapvető elemeinek használata és megkülönböztetése.  
• Képi elemek komponált megjelenítése.  
• A megfigyelő és reprodukáló képesség, a manuális készség fejlesztése a kukorica formájának vegyes technikával való megoldása során.  
• Vonalhatár betartására való igyekezet.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  

Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): 

1. http://2.bp.blogspot.com/-qNx1vZAFeVk/ToK6HpyCiwI/AAAAAAAAGXg/xKFbRVDiutc/s1600/SDC14716.JPG  
(utolsó letöltés: 2020. október 18.) 

2. http://3.bp.blogspot.com/-UvTlgHLmD_0/ToK6r6TJbLI/AAAAAAAAGXo/mqq8gWX8nLo/s1600/fall-arts-and-crafts-11.jpg  
(utolsó letöltés: 2020. október 18.) 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-qNx1vZAFeVk/ToK6HpyCiwI/AAAAAAAAGXg/xKFbRVDiutc/s1600/SDC14716.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-UvTlgHLmD_0/ToK6r6TJbLI/AAAAAAAAGXo/mqq8gWX8nLo/s1600/fall-arts-and-crafts-11.jpg
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói 
munkaformák Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, kinyomta-
tott képek nézegetése. 

Tárgyi, technikai előkészítés. Moti-
váció. 
Figyeld meg a táblán látható képet! 
Milyen formát látsz a képen? 
Milyen technikákat ismersz fel a 
mintadarabon? 
Hogyan készülhetett ez a kukorica? 
A mai órán egy kukoricát fogunk ké-
szíteni vegyes technikával! 

Kukorica formájának megfi-
gyelése, jellegzetességeinek 
megfogalmazása szóban. A 
vizuális nyelv alapelemeinek 
eszközszintű használata az 
alkotás során. 
Megfigyelőképesség fejlesz-
tése. Vizuális kommuniká-
ciós képesség fejlesztése. 
Ábraolvasási és értelmezési 
készség fejlesztése. 

Irányított be-
szélgetés, szem-
léltetés 

Közös beszél-
getés 

Színes fotók kukoricáról 

 

Mintadarab. 
 

35 perc Kukorica sablonjának 
körberajzolása. Kukorica 
szárának és levelének szí-
nezése ceruzával, belse-
jének kitöltése gyűrt pa-
pírgalacsinokkal. 

Megfelelő térkitöltés, 
kompozíciós készség irá-
nyított használata. 

Vedd magad elé a kukorica sablon-
ját! Helyezd egy rajzlapra és rajzold 
körbe! Rajzold bele a hiányzó vona-
lakat! 
A kukorica levelét és szárát színezd 
ki színes ceruzával! A közepét töltsd 
ki sárga színű gyűrt krepp-papírral!  
Háttér színezése zsírkrétával vagy 
olajpasztellel. 
Egyéni korrektúra az alkotási folya-
mat során. 

Kukorica formájának megraj-
zolása sablon segítségével. A 
vizuális nyelv alapelemeinek 
eszközszintű használata az 
alkotás során. 

Különböző anyagok, eljárá-
sok személyes tapasztalaton 
alapuló megismerése. A vi-
zuális élményszerző, megis-
merő, értelmező, ábrázoló-
megjelenítő, alkotó-cselekvő 
képesség gyakorlása. 

Magyarázat, 
kérdés, egyéni 
korrektúra az al-
kotási folyamat 
során 

Egyéni munka 

 

 
http://2.bp.blogspot.com/-
qNx1vZAFeVk/ToK6HpyCiwI 
/AAAAAAAAGXg/xKFbRVDi-
utc/s1600/SDC14716.JPG 

 
http://3.bp.blogspot.com/-
UvTlgHLmD_0/ToK6r6TJbLI/
AAAAAAAAGXo/mqq8gWX8
nLo/s1600/fall-arts-and-
crafts-11.jpg  

 

http://2.bp.blogspot.com/-qNx1vZAFeVk/ToK6HpyCiwI/AAAAAAAAGXg/xKFbRVDiutc/s1600/SDC14716.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-qNx1vZAFeVk/ToK6HpyCiwI/AAAAAAAAGXg/xKFbRVDiutc/s1600/SDC14716.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-qNx1vZAFeVk/ToK6HpyCiwI/AAAAAAAAGXg/xKFbRVDiutc/s1600/SDC14716.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-qNx1vZAFeVk/ToK6HpyCiwI/AAAAAAAAGXg/xKFbRVDiutc/s1600/SDC14716.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-UvTlgHLmD_0/ToK6r6TJbLI/AAAAAAAAGXo/mqq8gWX8nLo/s1600/fall-arts-and-crafts-11.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-UvTlgHLmD_0/ToK6r6TJbLI/AAAAAAAAGXo/mqq8gWX8nLo/s1600/fall-arts-and-crafts-11.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-UvTlgHLmD_0/ToK6r6TJbLI/AAAAAAAAGXo/mqq8gWX8nLo/s1600/fall-arts-and-crafts-11.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-UvTlgHLmD_0/ToK6r6TJbLI/AAAAAAAAGXo/mqq8gWX8nLo/s1600/fall-arts-and-crafts-11.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-UvTlgHLmD_0/ToK6r6TJbLI/AAAAAAAAGXo/mqq8gWX8nLo/s1600/fall-arts-and-crafts-11.jpg
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5 perc Elkészült munkák kihe-
lyezése a táblára, értéke-
lésük. 

Az elkészült munkák felhelyezése a 
táblára. Vélemények meghallga-
tása. 

Szempontszerű, reális, ob-
jektív ítéletalkotás, a kom-
munikációs kultúra, a helyes 
önkifejezés fejlesztése. 

Aktív és passzív szókincs fej-
lesztése. 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés. 
Véleményalko-
tás gyakorlása. 
Pakolás 

Közös beszél-
getés 

  

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 

  



N T- 98743, NT-98744 V izu á l i s  ku l tú ra  3- 4 .  –  Ta ná r i  ké z ikön yv 
 

 
27 

8. lecke. Készíts őszi fát vegyes technikával! ‒ Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Készíts őszi fát vegyes technikával! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során. 
• A vonalhatár felismerése, a vonal mint formakarakter kifejezőjének alkalmazása. 
• Őszi fa létrehozása vegyes technikával. Száraz ecset technikával való megismerkedés.  
• Képi elemek komponált megjelenítése.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése. 
• Forma, körvonal, vonalhatár, háttér szavak jelentésének elmélyítése. 
• Helyes sablonhasználat elsajátítása, elmélyítése. Vonalhatár betartására való igyekezet. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• A színlátás (a színárnyalatok megkülönböztetése), a színérzékenység, a színhasználati készség és a kísérletező képesség elmélyítése a 
levelek színezésénél.  

• A vizuális nyelv alapvető elemeinek használata és megkülönböztetése.  
• Sablonhasználati készség fejlesztése. Képi elemek komponált megjelenítése. Vonalhatár betartására való igyekezet.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret 

Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.):  

1. https://i.pinimg.com/236x/41/43/27/414327f804c2b2bbb808397e9530067f.jpg (utolsó letöltés: 2020. október 18.) 
 

 

https://i.pinimg.com/236x/41/43/27/414327f804c2b2bbb808397e9530067f.jpg
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói 
munkaformák Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, kinyomtatott képek 
nézegetése. 

Tárgyi, technikai előkészítés. Mo-
tiváció. 
A mai órán egy őszi fát fogunk 
készíteni vegyes technikával. 

Őszi falevelek színei-
nek megfigyelése, szí-
nek megnevezése. 
A vizuális nyelv alap-
elemeinek eszköz-
szintű használata az 
alkotás során. 

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Színes képek őszi 
fákról. 
 

Mintadarab. 

 
 

35 perc Fa sablonjának körberajzolása 
ceruzával. Fa formájának kiszí-
nezése ceruzával, vonalhatár be-
tartásával. Háttér megoldása 
olajpasztellel. Őszi falevelek fel-
helyezése száraz ecset techniká-
val. 
Megfelelő térkitöltés, kompozí-
ciós készség irányított haszná-
lata. 

Vegyél magad elé egy sablont és 
helyezd rá a rajzlapra! Rajzold 
körbe! 
Színezd ki a fát barna színű ceru-
zával! 
Húzz egy párhuzamos vonalat a 
rajzlap aljával párhuzamosan! A 
vonal alatt színezd barnára, fe-
lette sárgára olajpasztellel! 
Majd egy lapos, erős sörtéjű 
ecset segítségével vidd fel a fára 
a színes őszi faleveleket! 
Használj őszi színeket! 
Egyéni korrektúra az alkotási fo-
lyamat során. 

Fa formájának megraj-
zolása ceruzával, sab-
lon segítségével. A vi-
zuális nyelv 
alapelemeinek eszköz-
szintű használata az 
alkotás során. 
A vonal mint térbeli-
ség kifejezőjének al-
kalmazása. 
 

Magyarázat, kér-
dés, egyéni kor-
rektúra az alko-
tási folyamat so-
rán 

Egyéni munka 

 

Differenciált segít-
ségnyújtás. 
Feladatadáskor is 
megjelenik a diffe-
renciálás, néhány ta-
nuló előre megraj-
zolt fát kap. 

5 perc Elkészült munkák kihelyezése a 
táblára, értékelésük. 

Az elkészült munkák felhelyezése 
a táblára. Vélemények meghall-
gatása. Melyik tetszik nektek a 
legjobban?  
Miért? 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, 
a kommunikációs kul-
túra, a helyes önkife-
jezés fejlesztése. 

Aktív és passzív szó-
kincs fejlesztése. 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés. 
Véleményalkotás 
gyakorlása. 
Pakolás 
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A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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8. lecke. Rajzolj és készíts fonal körbetekerésével őszi fát! ‒ Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Készíts fonal körbetekerésével őszi fát! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során. 
• A vonalhatár felismerése, a vonal mint formakarakter alkalmazása. 
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése. 
• Helyes sablonhasználat elsajátítása, elmélyítése.  
• Vonalhatár betartására való igyekezet.  
• Fa lombjának és törzsének körbetekerése színes fonalmaradékokkal.  
• Két kéz együttes használatára való igyekezet. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• A fa formájának megfigyelése.  
• Megfigyelőképesség fejlesztése.  
• Vizuális kommunikációs képesség fejlesztése.  
• Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése.  
• A vizuális élményszerző, megismerő, értelmező, ábrázoló-megjelenítő, alkotó-cselekvő képesség irányított fejlesztése.  
• Életkori sajátosságokat figyelembe vevő érdeklődésre, vizuális tapasztalásra épülő, tevékenységbe ágyazott ismeret, készség- és képes-

ségfejlesztés. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret 

Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): 

1. https://www.mindy.hu/pictures/3557_fonallal-korbetekert-fa-egyszeru-oszi-otlet-gyerekeknek-fonalbol.jpg  
(utolsó letöltés: 2020. október 18.) 
 

https://www.mindy.hu/pictures/3557_fonallal-korbetekert-fa-egyszeru-oszi-otlet-gyerekeknek-fonalbol.jpg
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói 
munkaformák Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, mintadarab nézege-
tése. 

Tárgyi, technikai előkészítés. Mo-
tiváció. 
A mai órán egy fát fogunk készí-
teni színes fonalak körbetekerés-
ével. 

A vizuális nyelv alap-
elemeinek eszköz-
szintű használata az al-
kotás során. 
 

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Mintadarab 

 
https://www.min
dy.hu/pictu-
res/3557_fonal-
lal-korbetekert-
fa-egyszeru-oszi-

 

 

35 perc Fa részeinek befestése tempera-
festékkel. 
Száradás után a fa lombjának és 
törzsének körbetekerése színes 
fonalakkal. 

Rajzold körbe a sablont kemé-
nyebb kartonon! Vágd ki! 
Fesd be a lombját bordóra, bar-
nára vagy sárga színűre! Hagyd 
száradni! Utána fesd be a fa tör-
zsét barna színűre, és azt is hagyd 
száradni! 
Száradás után tekerd körbe a fa 
lombját és törzsét színes fonalda-
rabokkal! 
Ragaszd össze a fa törzsét és 
lombját folyékony ragasztóval! 
Egy csipesz segítségével rögzíts, 
és hagyd száradni a ragasztást! 
Egyéni korrektúra az alkotási fo-
lyamat során. 

A vizuális nyelv alap-
elemeinek eszköz-
szintű használata az al-
kotás során. 
 

Magyarázat, kér-
dés, egyéni kor-
rektúra az alkotási 
folyamat során 

Egyéni munka 

 
 
Fa sablonja, külön 
a lombja és külön 
a törzse. Hullám-
karton, tempera-
festék. Színes fo-
nalmaradékok, 
folyékony ra-
gasztó. 

 

5 perc Elkészült munkák kihelyezése a 
táblára, értékelésük. 

Az elkészült munkák felhelyezése 
a táblára. Vélemények meghallga-
tása. Melyik tetszik nektek a leg-
jobban?  
Miért? 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, 
a kommunikációs kul-
túra, a helyes önkifeje-
zés fejlesztése. 
Aktív és passzív szó-
kincs fejlesztése 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés. 
Véleményalkotás 
gyakorlása. 
Pakolás 

   

 

https://www.mindy.hu/pictures/3557_fonallal-korbetekert-fa-egyszeru-oszi-otlet-gyerekeknek-fonalbol.jpg
https://www.mindy.hu/pictures/3557_fonallal-korbetekert-fa-egyszeru-oszi-otlet-gyerekeknek-fonalbol.jpg
https://www.mindy.hu/pictures/3557_fonallal-korbetekert-fa-egyszeru-oszi-otlet-gyerekeknek-fonalbol.jpg
https://www.mindy.hu/pictures/3557_fonallal-korbetekert-fa-egyszeru-oszi-otlet-gyerekeknek-fonalbol.jpg
https://www.mindy.hu/pictures/3557_fonallal-korbetekert-fa-egyszeru-oszi-otlet-gyerekeknek-fonalbol.jpg
https://www.mindy.hu/pictures/3557_fonallal-korbetekert-fa-egyszeru-oszi-otlet-gyerekeknek-fonalbol.jpg
https://www.mindy.hu/pictures/3557_fonallal-korbetekert-fa-egyszeru-oszi-otlet-gyerekeknek-fonalbol.jpg
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A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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10. lecke. Rajzolj és készíts madárijesztőt! – Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Rajzolj madárijesztőt! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere: 

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Kísérlet egyszerű formájú madárijesztő megrajzolására.  
• Forma megfigyelése, lerajzolása önállóan.  
• Madárijesztő formájának színezése, háttér festése. 

Az óra didaktikai feladatai: 

• A vizuális nyelv alapvető elemeinek használata és megkülönböztetése.  
• Képi elemek komponált megjelenítése.  
• A megfigyelő és reprodukáló képesség, a manuális készség fejlesztése a madárijesztő formájának megrajzolásával.  
• Vonalhatár betartására való igyekezet.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói 
munkaformák Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, mintadarab néze-
getése. 

Tárgyi, technikai előkészítés. Mo-
tiváció. Figyeld meg a táblán lát-
ható képet! 
Milyen formát látsz a képen? 
Milyen technikákat ismersz fel a 
mintadarabon? 
Hogyan készülhetett a madár-
ijesztő formája? 
Célkitűzés: A mai órán megpró-
báltok önállóan egy madárijesz-
tőt rajzolni. 

Megfigyelőképesség 
fejlesztése. Vizuális 
kommunikációs ké-
pesség fejlesztése. 
Ábraolvasási és értel-
mezési készség fej-
lesztése. 
 

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Mintadarab. 
 

 
 

 
 

35 perc Egyszerű madárijesztő formájá-
nak megrajzolása önállóan ceru-
zával vagy tűfilccel. Madár-
ijesztő formájának színezése ce-
ruzával, háttér festése vízfesték-
kel. 

Vedd magad elé annak a madár-
ijesztőnek a rajzát, amelyiket sze-
retnéd lemásolni! Rajzolhatsz ce-
ruzával vagy tűfilccel. A madár-
ijesztő fejével kezdd a rajzolást! 
Ha elkészült a madárijesztő for-
mája, kiegészítheted a képet na-
pocskával, madárral, szőlővel. 
Húzz egy párhuzamos vonalat a 
rajzlap aljával! 
A hátteret fesd ki vízfestékkel! 
Egyéni korrektúra az alkotási fo-
lyamat során. 

A vizuális nyelv alap-
elemeinek eszköz-
szintű használata az 
alkotás során. 
A madárijesztő formá-
jának lerajzolása ceru-
zával vagy tűfilccel. 
Vonalhatár betartá-
sára való igyekezet.  
A háttér festése víz-
festékkel. 
Különböző anyagok, 
eljárások személyes 
tapasztalaton alapuló 
megismerése. A vizuá-
lis élményszerző, 
megismerő, értel-
mező, ábrázoló-meg-
jelenítő, alkotó-cse-
lekvő képesség gya-
korlása. 

Magyarázat, kér-
dés, szemléltetés, 
egyéni korrektúra 
az alkotási folya-
mat során 

Egyéni munka Különböző for-
májú, egyszerű 
madárijesztők 
fénymásolatai. 

 

 
Famentes rajzlap, 
ceruza, tűfilc, szí-
nes ceruzák. 

 

 

Integrált értelmileg 
akadályozott tanu-
lók fénymásolt ma-
dárijesztőt kapnak 
színezésre. 
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5 perc Elkészült munkák kihelyezése a 
táblára, értékelésük. 

Az elkészült munkák felhelyezése 
a táblára. Vélemények meghall-
gatása. Melyik tetszik nektek a 
legjobban?  
Miért? 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, 
a kommunikációs kul-
túra, a helyes önkife-
jezés fejlesztése. 
Aktív és passzív szó-
kincs fejlesztése. 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés. 
Véleményalkotás 
gyakorlása. 
Pakolás 

Közös beszélgetés 

 
 

 

      

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
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10. lecke. Készíts madárijesztőt! – Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Madárijesztő formájú zacskós báb készítése ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere: 

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A vonalhatár felismerése színezésnél.  
• Madárijesztő formájú zacskós báb készítése. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• Környezet átalakítása egyszerű eszközökkel.  
• Átélt élmények, hallott, látott vagy elképzelt történetek vizuális megjelenítése síkban.  
• Önkifejezés, érzelmek, hangulatok kifejezése verbálisan, vizuálisan.  
• Vonalhatár betartására való igyekezet. Helyes ceruzafogás kialakítása.  
• Megfigyelőképesség fejlesztése.  
• Vizuális kommunikációs képesség fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret, technika 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói 
munkaformák Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, kinyomtatott 
képek nézegetése. 

Tárgyi, technikai előkészítés. Motiváció. 
Figyeld meg a táblán látható mintadara-
bot? 
Milyen formát ismersz fel? 
Milyen bábnak hívjuk ezt a típusú bá-
bot? 
A mai órán egy madárijesztő formájú 
zacskós bábot fogunk készíteni. 

Látványértelmezés, az 
anyanyelvi kommuniká-
ció és a képolvasás ké-
pességének fejlesztése. 
A vizuális nyelv alapele-
meinek eszközszintű 
használata az alkotás so-
rán.  

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Mintadarab 

 

 

35 perc Madárijesztő részformái-
nak színezése, kivágása és 
ráragasztása papírzacs-
kóra. 
 

Vedd magad elé a kiszínezendő formákat 
ábrázoló lapot! 
Színezd ki a formákat szépen! Ügyelj a 
vonalhatár betartására! 
Ha elkészültél a színezéssel, vágd ki a 
részformákat, és ragaszd fel a mintada-
rabnak megfelelően a zacskóra! 
Egyéni korrektúra az alkotási folyamat 
során. 

Vonalhatár betartása 
színezésnél. 
A vizuális nyelv alapele-
meinek eszközszintű 
használata az alkotás so-
rán. 
Környezet átalakítása 
egyszerű eszközökkel. 
Helyes olló- és ragasztó-
használat elsajátítása. 
Környezettudatosság le-
hetőségeinek felismer-
tetése a vizuális kultúrá-
ban. 

Magyarázat, kér-
dés, egyéni kor-
rektúra az alkotási 
folyamat során. 

Egyéni munka 

 

 
Fénymásolt la-
pok, színes ceru-
zák, olló, ragasztó 

 

5 perc Elkészült munkák kihelye-
zése a táblára, értékelé-
sük. 

Az elkészült munkák felhelyezése a táb-
lára. Vélemények meghallgatása. Melyik 
tetszik nektek a legjobban?  
Miért? 
 

Értékelés, irányított vé-
leménynyilvánításra való 
törekvés. 
Kérdezés, irányított be-
szélgetés. Véleményal-
kotás gyakorlása. 

Értékelés, pozitív 
megerősítés, moti-
váció. 
Közös játék az el-
készült zacskós bá-
bokkal. 

Közös beszélgetés 
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A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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11. lecke. Fess és készíts téli képeket! – Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Téli fa készítése buborékfóliával ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A vonalhatár felismerése, a vonal mint formakarakter kifejezőjének alkalmazása.   
• Sablonhasználat gyakorlása. Színezés vonalhatár betartásával.  
• Buborékfólia használatával való ismerkedés.  
• Téli fa kialakítása vegyes technika alkalmazásával.  
• Képi elemek komponált megjelenítése.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Forma, körvonal, vonalhatár, háttér szavak jelentésének elmélyítése.  
• Helyes festéstechnika elsajátítása, alkalmazása. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• A vizuális nyelv alapvető elemeinek használata és megkülönböztetése.  
• Sablonhasználati készség fejlesztése.  
• Képi elemek komponált megjelenítése.  
• Vonalhatár betartására való igyekezet.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése. 
• Természeti látványok hangulatának visszaadása.  
• Elemi térábrázoló képesség fejlesztése a rajzlapon.  
• A megfigyelőképesség, a látványértelmezés, az anyanyelvi kommunikáció és a képolvasás képességének fejlesztése a tárgyak jellegze-

tességeinek közös megbeszélésével. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek 
Tanulói 

munkaformák 
Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, kinyomtatott képek 
nézegetése. 

Tárgyi, technikai előkészítés. Mo-
tiváció. 
A mai órán egy téli fát fogunk ké-
szíteni vegyes technikával. 

Téli fa jellegzetessége-
inek megfigyelése, 
megfogalmazása szó-
ban. A vizuális nyelv 
alapelemeinek eszköz-
szintű használata az al-
kotás során. 

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Kinyomtatott ké-
pek téli fákról. 
 

Mintadarab 

 

35 perc Téli fa létrehozása vegyes techni-
kával. Sablon körberajzolása, fa 
formájának színezése ceruzával. 
Háttér festése kék színű tempe-
rafestékkel. Hópelyhek képzése 
buborékfólia segítségével. 

Válaszd ki, melyik fa sablonját 
szeretnéd körberajzolni! Helyezd 
rá a rajzlapra és rajzold körbe! 
Majd színezd ki a fa formáját 
barna színű ceruzával! A hátteret 
fesd be kék színű temperával! 
A hópelyheket most buborékfólia 
segítségével helyezzük fel a 
képre! 
Egyéni korrektúra az alkotási fo-
lyamat során. 

Fa formájának megraj-
zolása ceruzával, szí-
nezése barna színű ce-
ruzával. A vizuális 
nyelv alapelemeinek 
eszközszintű haszná-
lata az alkotás során. 
Háttér festése tempe-
rával. 
Hópelyhek felhelye-
zése buborékfólia al-
kalmazásával. 

Magyarázat, kér-
dés, bemutatás, 
egyéni korrektúra 
az alkotási folya-
mat során 

Egyéni munka Különböző for-
májú fák sablonjai. 

 

 

 

Már a feladatadás 
során megjelenik a 
differenciálás, né-
hány tanuló előre 
megrajzolt fát kap. 
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5 perc Elkészült munkák kihelyezése a 
táblára, értékelésük. 

Az elkészült munkák felhelyezése 
a táblára. Vélemények meghallga-
tása. Melyik tetszik nektek a leg-
jobban?  
Miért? 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, 
a kommunikációs kul-
túra, a helyes önkifeje-
zés fejlesztése. 
Aktív és passzív szó-
kincs fejlesztése. 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés. 
Véleményalkotás 
gyakorlása. 
Pakolás. 

 

 

 

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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13. lecke. Ragassz karácsonyi üdvözlőlapot! ‒ Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Ragassz karácsonyi üdvözlőlapot! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Forma, körvonal, vonalhatár, háttér szavak jelentésének elmélyítése.  
• Helyes sablonhasználat elsajátítása, elmélyítése.  
• Dekoratív felületek létrehozása az alkotótevékenység során, karácsonyi üdvözlőlapok megfigyelése, lemásolása. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• Karácsonyi üdvözlőlap készítése.  
• A megfigyelőképesség, a látványértelmezés, az anyanyelvi kommunikáció és a képolvasás képességének fejlesztése a karácsonyi üdvöz-

lőlapok jellegzetességeinek közös megbeszélésével.  
• A kreativitás (az alkotó képzelet, az ötletesség, a problémamegoldó gondolkodás), a kompozíciós készség és a díszítőkészség fejlesztése 

a különleges üdvözlőlapok elkészítésével. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret, matematika 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek 
Tanulói 

munkaformák 
Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, mintadarabok néze-
getése. 

Tárgyi, technikai előkészítés.  
Beszélgetés. 
Mit láttok a mintadarabokon? 
Milyen mértani formára ismertek 
a karácsonyfa formájában? 
Motiváció. 
A mai órán egy karácsonyi üdvöz-
lőlapot fogunk készíteni színes, 
mintás papírlapokból. 

A mintadarabok jelleg-
zetességeinek megfi-
gyelése, megfogalma-
zása szóban. 
 

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Mintadarabok 

 
 

 

 

35 perc Karácsonyi üdvözlőlapok létreho-
zása vágással, ragasztással színes 
papírlapokból. 
 

Rajzold körbe a háromszöget a ki-
választott mintás papírlap hátol-
dalán! 

 
Ha elkészültél a forma átrajzolá-
sával, vágd ki a háromszöget! 
Válassz egy másik színes papírt, és 
helyezd rá a kivágott formát, 
majd ragaszd oda! 
Egy barna színű kartonból vágjál 
törzset a karácsonyfának, és a te-
tejére ragassz egy csillagot! 
Egyéni korrektúra az alkotási fo-
lyamat során. 

Karácsonyfa sablonjá-
nak körberajzolása a 
kiválasztott színes pa-
pírlap hátoldalán. 

 
Ha elkészültél a forma 
átrajzolásával, vágd ki 
a háromszöget! 

Magyarázat, kér-
dés, egyéni kor-
rektúra az alkotási 
folyamat során 

Egyéni munka 

 
Háromszög  
sablonja 
 

Differenciált segít-
ségnyújtás az alkotói 
folyamat alatt. 
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5 perc Elkészült munkák kihelyezése a 
táblára, értékelésük. 

 

Az elkészült munkák felhelyezése 
a táblára. Vélemények meghallga-
tása. Melyik tetszik nektek a leg-
jobban?  
Miért? 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, 
a kommunikációs kul-
túra, a helyes önkifeje-
zés fejlesztése. Aktív 
és passzív szókincs. 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés. 
Véleményalkotás 
gyakorlása. 
Pakolás 

 

  

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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14. lecke. Készíts karácsonyi papírdíszeket! – Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Készíts karácsonyi papírdíszeket! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Forma, körvonal, vonalhatár szavak jelentésének elmélyítése. Helyes sablonhasználat elsajátítása, elmélyítése.  
• Dekoratív felületek létrehozása az alkotótevékenység során, karácsonyi papírdísz megfigyelése, lemásolása. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• Karácsonyi ajtódísz készítése közös munkával.  
• A megfigyelőképesség, a látványértelmezés, az anyanyelvi kommunikáció és a képolvasás képességének fejlesztése a karácsonyi papírdí-

szek jellegzetességeinek közös megbeszélésével.  
• A kreativitás (az alkotó képzelet, az ötletesség, a problémamegoldó gondolkodás), a kompozíciós készség és a díszítőkészség fejlesztése 

a különleges ajtódísz elkészítésével.  
• Együttműködési képesség fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek 
Tanulói 

munkaformák 
Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, mintadarab 
nézegetése. 

Tárgyi, technikai előkészítés.  
Beszélgetés. 
Mit láttok a mintadarabon? 
Milyen formára ismertek a karácsonyi aj-
tódísz kompozíciójában? 
Motiváció. 
A mai órán egy karácsonyi ajtódíszt fogunk 
készíteni színes papírlapokból és színes 
vattapamacsokból. 

A mintadarabok jelleg-
zetességeinek megfi-
gyelése, megfogalma-
zása szóban. 
 

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Mintadarab 

 
 

 
 

35 perc Karácsonyi ajtódísz lét-
rehozása kéz formájá-
nak körberajzolásával, 
kivágásával és egymásra 
ragasztásával, színes pa-
pírlapokból. 
 

Rajzold körbe a tenyeredet többször a szí-
nes dekorkartonon! 
 

 
Ha elkészültél a forma átrajzolásával, vágd 
ki a formákat! 
Ragasszuk egymásra a kivágott kézformá-
kat! 
A ragasztás folyamatának irányítása. 
Egyéni korrektúra az alkotási folyamat so-
rán. Ragasszunk még rá színes vattapama-
csokat vagy színes köröket, csomagolópa-
pírból kivágott karácsonyi motívumokat! 

Tenyér formájának 
körberajzolása a színes 
kartonon. 

 
 
Ragaszd egymásra a ki-
vágott kezeket a min-
tadarabnak megfele-
lően. 
Helyes ollóhasználat, 
ragasztás folyamatá-
nak gyakorlása. 

Magyarázat, kér-
dés, egyéni kor-
rektúra az alkotási 
folyamat során 

Egyéni munka, 
majd közös munka 

Zöld színű dekorációs 
karton, ceruza, olló, 
ragasztó. 
 
 
 
 

 

Differenciált segít-
ségnyújtás az alkotói 
folyamat alatt. 
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5 perc Elkészült munka kihelye-
zése a táblára, értéke-
lése. 

 

Az elkészült munka felhelyezése a táblára. 
Vélemények meghallgatása. 
Hogyan sikerült a karácsonyi ajtódísz? 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, 
a kommunikációs kul-
túra, a helyes önkifeje-
zés fejlesztése. Aktív 
és passzív szókincs. 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés. 
Véleményalkotás 
gyakorlása. 
Pakolás 

 

 

 

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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15. lecke. Színezz évszámos feliratot! – Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Évszámos felirat dekoratív elkészítése ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A vonalhatár felismerése, a vonal mint formakarakter kifejezőjének alkalmazása.  
• Vonalritmusok, felületritmusok létrehozása az alkotótevékenység során.  
• Az aktuális évszám megjelenítése sablon segítségével, számok belsejének díszítése különböző vonalfajtákkal.  
• Számok színezése, dekoratív felületek létrehozása. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• A megfigyelőképesség, a látványértelmezés, az anyanyelvi kommunikáció és a képolvasás képességének fejlesztése a 2019-es feliratok 
jellegzetességeinek közös megbeszélésével.  

• Eszközök helyes használatának megismertetése.  
• Alaklátás, formaállandóság felfedeztetése.  
• Kreativitás, fantázia alakítása.   
• Finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztése.  
• A kreativitás (az alkotó képzelet, az ötletesség, a problémamegoldó gondolkodás), a kompozíciós készség és a díszítőkészség fejlesztése 

a különleges számok elkészítésével. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret, matematika 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek 
Tanulói 

munkaformák 
Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, kinyomtatott képek 
nézegetése. 

Tárgyi, technikai előkészítés. Mo-
tiváció. Figyeljétek meg a táblára 
helyezett évszámot! 
Milyen évet írunk? Hogyan jön-
nek egymás után a számok? 
A mai órán évszámos feliratot fo-
gunk rajzolni, színes, dekoratív 
formában. 

Az évszámos felirat 
megfigyelése, jellegze-
tességeinek megfogal-
mazása szóban. A vizu-
ális nyelv alapelemei-
nek eszközszintű hasz-
nálata az alkotás so-
rán. 
 

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélge-
tés 

Színes feliratok aktuális 
évszámmal. 

 
 

 

35 perc Évszámos felirat megrajzolása 
sablon segítségével. Számok bel-
sőjének díszítése különböző vo-
nalfajtákkal. 
Számok színezése dekoratív szí-
nekkel. 
Vonalak felületdíszítő szerepé-
nek felismerése, használata. 
Megfelelő térkitöltés, kompozí-
ciós készség irányított haszná-
lata. 

Rajzold meg a számok sablonjai-
nak segítségével a feliratot! 
Ügyelj a számok sorrendjére! Né-
hány szám egymásba is érhet, 
csak úgy fog elférni a rajzlapon. 
Ha elkészültél a felirattal, tűfilccel 
rajzolj a számok belsejébe külön-
böző vonalfajtákat! 
 
Egyéni korrektúra az alkotási fo-
lyamat során. 

Az évszámos felirat 
megrajzolása sablon 
segítségével. A számok 
belsejének díszítése 
különböző vonalfajták-
kal, tűfilccel. A vizuális 
nyelv alapelemeinek 
eszközszintű haszná-
lata az alkotás során. 
A mintadarab megfi-
gyelése, lemásolása. A 
vonal mint felületdí-
szítő elem használata. 
Vonallal felületritmus 
létrehozása, külön-
böző vonalfajták hasz-
nálata. 

Magyarázat, kér-
dés, bemutatás, 
egyéni korrektúra 
az alkotási folya-
mat során. 

Egyéni munka 

 

 

 
Mintadarabok, számok 
sablonjai, ceruza, tűfilc, 
színes ceruzák, színes 
filctollak. 

 

 

 

 
Differenciált segít-
ségnyújtás, már fel-
adatadáskor is diffe-
renciálunk, néhány 
tanuló előre megraj-
zolt, üres 2019-es 
feliratot kap. 
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5 perc Elkészült munkák kihelyezése a 
táblára, értékelésük. 

Az elkészült munkák felhelyezése 
a táblára. Vélemények meghallga-
tása. Melyik tetszik nektek a leg-
jobban?  
Miért? 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, 
a kommunikációs kul-
túra, helyes önkifeje-
zés fejlesztése. 

Aktív és passzív 
szókincs fejlesz-
tése 

 

 

 

 

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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18. lecke. Ismerkedj meg a kollázstechnikával! Készíts bohócot! ‒ Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Ismerkedj meg a kollázstechnikával! Készíts bohócot! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Forma, körvonal, vonalhatár szavak jelentésének elmélyítése.  
• Egyszerű papírhajtogatás mozzanatának elsajátítása, gyakorlása.  
• Dekoratív felületek létrehozása az alkotótevékenység során, bohóc formájának megfigyelése, lemásolása. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• Bohóc készítése közös munkával.  
• A megfigyelőképesség, a látványértelmezés, az anyanyelvi kommunikáció és a képolvasás képességének fejlesztése a kollázstechnikával 

létrehozott bohóc jellegzetességeinek közös megbeszélésével.  
• Munkafolyamatok értelmezése, sorrendiség betartása.  
• A kreativitás (az alkotó képzelet, az ötletesség, a problémamegoldó gondolkodás), a kompozíciós készség és a díszítőkészség fejlesztése 

a különleges technikával készült bohóc elkészítésével.  

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek 
Tanulói 

munkaformák 
Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, mintadarab 
nézegetése. 

Tárgyi, technikai előkészítés.  
Beszélgetés. 
Mit láttok a mintadarabon? 
Miből van a bohóc teste? 
Motiváció. A mai órán egy bohócot fo-
gunk készíteni hajtogatással, rajzolással 
és színes papírlapokból! 

A mintadarabok jellegzetes-
ségeinek megfigyelése, meg-
fogalmazása szóban. 
 

Irányított beszélge-
tés, szemléltetés 

Közös beszélgetés Mintadarab 

 

 
 

35 perc Bohóc készítése kollázs-
technikával. 
 

Először a bohóc testét hajtogasd meg 
harmonikahajtással! Aki nem tudja 
egyedül, velem együtt haladjon! 
Harmonikahajtás bemutatása, egyéni 
korrekció, differenciált segítségnyújtás 
a hajtogatás alatt. 
Ha elkészültél a bohóc testének meg-
hajtogatásával, ragaszd rá a rajzlapra 
úgy, hogy felette még elférjen a bohóc 
feje és sapkája is!  
Ragaszd fel a rajzlapra! A ragasztás fo-
lyamatának irányítása. Vágd ki a bohóc 
fejét és ragaszd rá a testére! Rajzolj 
szemet, orrot és szájat a bohócnak! Ra-
gaszd fel a bohóc sapkáját, majd a fejé-
nek két oldalára a haját! Rajzold meg a 
bohóc kezét és lábát! Színezd ki ezeket 
a formákat! Színes papírkörökből ra-
gaszthatsz labdákat a bohóc köré! 
Egyéni korrektúra az alkotási folyamat 
során. 

Harmonikahajtás mozzanata-
inak megfigyelése, utánzása, 
gyakorlása. 

 

 
Helyes ollóhasználat, ragasz-
tás folyamatának gyakorlása. 

Magyarázat, kérdés, 
egyéni korrektúra az 
alkotási folyamat 
során 

Egyéni munka Különböző színű, 
előre kivágott szí-
nes papírlapok, 
ragasztó, rajzlap. 
Tűfilc, színes ce-
ruzák, színes pa-
pírkörök. 

Differenciált segít-
ségnyújtás az alkotói 
folyamat alatt. 
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5 perc Elkészült munka kihelye-
zése a táblára, értéke-
lése. 

 

Az elkészült munka felhelyezése a táb-
lára. Vélemények meghallgatása. 
Hogyan sikerültek az elkészült bohó-
cok? 

Szempontszerű, reális, objek-
tív ítéletalkotás, a kommuni-
kációs kultúra, a helyes önki-
fejezés fejlesztése. Aktív és 
passzív szókincs. 

Kérdezés, irányított 
beszélgetés. Véle-
ményalkotás gya-
korlása. 
Pakolás 

 

 

 

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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23. lecke. Színezz és készíts tulipánt! ‒ Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Színezz és készíts tulipánt! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A vonalhatár felismerése, a vonal, mint térbeliség kifejezőjének alkalmazása.  
• Vonalritmusok, felületritmusok létrehozása az alkotótevékenység során, természeti formák megfigyelése, lemásolása. 
• Olajpasztell használata, színek dekoratív erejének megismerése, temperafesték lehúzása jégkaparóval. 

Az óra didaktikai feladatai: 

• A virág formájának megfigyelése, a virág formáját visszaadó színgazdag megoldásban.  
• Virág megrajzolása sablon segítségével. Hiányzó részletek berajzolása, részletek színezése olajpasztellel. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek 
Tanulói 

munkaformák 
Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, kinyomta-
tott képek nézegetése. 

Tárgyi, technikai előkészítés. 
Motiváció. 
 
A mai órán egy tavaszi virá-
got fogunk rajzolni, de leegy-
szerűsített formában. 

Tulipánok képeinek nézegetése. Vi-
rág részeinek felelevenítése, megbe-
szélése. 
Milyen virágok láthatóak a képeken? 
Milyen a virág szirmainak a színe? 
Milyen a szárának és levelének a 
színe? 
A tulipán formájának megrajzolása 
ceruzával, sablon segítségével. A vi-
zuális nyelv alapelemeinek eszköz-
szintű használata az alkotás során. 
Forma megfigyelése, lemásolása. A 
vonal mint formakarakter kifejezőjé-
nek alkalmazása. 

Irányított be-
szélgetés, 
szemléltetés 

Közös beszélgetés Kinyomtatott, laminált 
fotók tulipánokról. 
 

Integrált értelmileg 
akadályozott tanu-
lók előre megrajzolt 
formát kapnak. 
Motiváltabb gyer-
mekek megrajzol-
hatják önállóan a tu-
lipán formáját, oda-
figyelve a rajzlap fe-
lületének megfelelő 
kitöltésére. 

35 perc Leegyszerűsített tulipán 
formájának létrehozása 
sablon segítségével. Hi-
ányzó részletek önálló 
vagy irányított berajzo-
lása. 
Olajpasztellel a tulipán 
formájának színezése. 
Megfelelő térkitöltés, 
kompozíciós készség irá-
nyított használata. 

Egyéni korrektúra az alkotási 
folyamat során. 

Tulipán formájának megrajzolása ce-
ruzával, sablon segítségével. A vizuá-
lis nyelv alapelemeinek eszközszintű 
használata az alkotás során. 
Tulipán formájának és hátterének ki-
színezése olajpasztellel. Az egész kép 
gyors lefestése egyszínű temperafes-
tékkel. Majd lekaparása jégkaparóval 
vagy más kaparóeszközzel. Felkészü-
lés a következő vizuális kultúra órára. 
Ha lekapartad a temperafestéket, 
fessük meg a következő óra alkotásá-
nak hátterét! Tedd a tulipán sablon-
ját egy rajzlapra, és nyomkodd körbe 
kék színű temperafestékkel szivacs-
ecset segítségével! 

Magyarázat, 
bemutatás, 
kérdés, egyéni 
korrektúra az 
alkotási folya-
mat során. 
 
 

Egyéni munka 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Tulipán sablonja 

Integrált értelmileg 
akadályozott tanu-
lóknak folyamatos 
segítségnyújtás. 
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5 perc Elkészült munkák kihe-
lyezése a táblára, értéke-
lésük. 

Az eddig elkészült munkák 
megtekintése, szóbeli érté-
kelése, továbbfejlesztési le-
hetőségek ismertetése. 
Nézzük meg az elkészült ké-
peket! 
Melyik tetszik nektek és mi-
ért? Kinek sikerült szerinte-
tek a legjobban megoldani a 
feladatot? Miért? Mi az, ami 
tetszik benne? Mi az, ami 
nem? 
Hogyan lehetett volna még 
jobban megoldani a rajzot? 

Szempontszerű, reális, objektív ítélet-
alkotás, kommunikációs kultúra, he-
lyes önkifejezés fejlesztése. 

Értékelés, irá-
nyított véle-
ménynyilvání-
tásra való tö-
rekvés. 
Kérdezés, irá-
nyított beszél-
getés. Véle-
ményalkotás 
gyakorlása. 

Beszélgetés 
 

  

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás, pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 

  



N T- 98743, NT-98744 V izu á l i s  ku l tú ra  3- 4 .  –  Ta ná r i  ké z ikön yv 
 

 
57 

6. ÓRAVÁZLATOK ‒ VIZUÁLIS KULTÚRA 4.  

3. lecke. Készíts őszi fát! ‒ Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Készíts őszi fát! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Forma, körvonal, vonalhatár szavak jelentésének elmélyítése.  
• Helyes sablonhasználat elsajátítása, elmélyítése.  
• Dekoratív felületek létrehozása az alkotótevékenység során, az őszi fa jellegzetességeinek megfigyelése, lemásolása.  
• Saját munkák, vizuális jelenségek elemi szintű leírása, elemzése, összehasonlítása. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• Őszi fa készítése vegyes technikával.  
• A megfigyelőképesség, a látványértelmezés, az anyanyelvi kommunikáció és a képolvasás képességének fejlesztése az őszi fa jellegzetes-

ségeinek közös megbeszélésével.  
• A kreativitás (az alkotó képzelet, az ötletesség, a problémamegoldó gondolkodás), a kompozíciós készség és a díszítőkészség fejlesztése 

a különleges őszi fa elkészítésével.  
• Együttműködési képesség fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói 
munkaformák Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, mintadarab 
nézegetése. 

Tárgyi, technikai előkészítés.  
Beszélgetés. 
Mit láttok a mintadarabon? 
Milyen technikára ismertek az őszi fa 
lombjának kialakításában? 
Motiváció. 
A mai órán egy őszi fát fogunk készíteni 
vegyes technikával, a rajzmintaalátét új-
bóli használatával! 

A mintadarabok jelleg-
zetességeinek megfi-
gyelése, megfogalma-
zása szóban. 
 

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Mintadarab 

 
 

 
 

35 perc Őszi fa létrehozása vegyes 
technikával, rajzmintaalá-
tét használatával. 
 

Először a hátteret készítjük el! 
Húzz egy vonalat a rajzlap aljával párhuza-
mosan! Felette fesd ki a hátteret kékre, 
alatta lehet sárga, bordó vagy barna színű 
a festés! 
Ha elkészültél a háttérrel, hagyd száradni! 
Amíg szárad a festés, addig elkészítjük a fa 
lombját rajzmintaalátét segítségével! 
Vegyél elő egy üres papírlapot és rakd rá 
az egyik rajzmintaalátétre! Olajpasztellel 
készítsd el a felületet őszi színeket hasz-
nálva! 
Be is festheted vízfestékkel a rajzmintaalá-
téttel létrehozott felületet! 
Az így elkészített felületre rajzolj egy kört 
sablon segítségével, majd vágd ki a for-
mát! Ragaszd rá a háttérre! 
A ragasztás folyamatának irányítása. 
Aztán tépéssel alakítsd ki a fa törzsét és 
ágait! A fa ágai érjenek bele a lombkoro-
nába is! 
Egyéni korrektúra az alkotási folyamat so-
rán. 

A kép hátterének elké-
szítése festéssel. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Helyes ollóhasználat, a 
ragasztás folyamatá-
nak gyakorlása. 

Magyarázat, kér-
dés, egyéni kor-
rektúra az alkotási 
folyamat során. 
 

Egyéni munka Rajzlap, ceruza, 
temperafestékek, 
szivacsecset. 
Rajzlap, rajzmin-
taalátét, olajpasz-
tell, ecset, vízfes-
ték. 
Olló, ragasztó. 
 

Differenciált segít-
ségnyújtás az alkotói 
folyamat alatt. 
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5 perc Elkészült munkák kihelye-
zése a táblára, értékelésük. 

 

Az elkészült munka felhelyezése a táblára. 
Vélemények meghallgatása. 
Hogyan sikerültek az őszi fák? 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, 
a kommunikációs kul-
túra, a helyes önkifeje-
zés fejlesztése. Aktív 
és passzív szókincs. 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés. 
Véleményalkotás 
gyakorlása. 
Pakolás 

 

 

 

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás, pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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4. lecke. Ismerkedj a színekkel! ‒ Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Ismerkedj a színekkel! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Forma, körvonal, vonalhatár szavak jelentésének elmélyítése.  
• Alapszínek felismerése, megnevezése. Alapszínek összekeveréséből nyert elsődleges kevertszínek megnevezése, kikeverése, megtapasz-

talása.  
• Dekoratív felületek létrehozása az alkotótevékenység során, a festett színkör formájának kreatív felhasználásával.  
• Csiga formájának, jellegzetességeinek megfigyelése, lemásolása.  
• Saját munkák, vizuális jelenségek elemi szintű leírása, elemzése, összehasonlítása. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• Hattagú színkör megfestése.  
• A megfigyelőképesség, a látványértelmezés, az anyanyelvi kommunikáció és a képolvasás képességének fejlesztése a hattagú színkör 

jellegzetességeinek közös megbeszélésével.  
• A kreativitás (az alkotó képzelet, az ötletesség, a problémamegoldó gondolkodás), a kompozíciós készség és a díszítőkészség fejlesztése 

a különleges csiga elkészítésével.  
• Együttműködési képesség fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói 
munkaformák 

Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, mintadarab né-
zegetése. 

Tárgyi, technikai előkészítés. Beszélge-
tés. 
Mit láttok a mintadarabon? 
Ezt a formát színkörnek nevezzük. 
Milyen színeket ismertek fel benne? 
Alapszínnek nevezzük a piros, a kék és a 
citromsárga színt. 
Motiváció.  
A mai órán egy különleges csigát fogunk 
készíteni, melynek a háza egy hattagú 
színkör lesz. 

A mintadarab jellegze-
tességeinek megfigye-
lése, megfogalmazása 
szóban. 
Az alapszínek megis-
merése, megnevezése. 
Kevert színek felisme-
rése, megnevezése. 

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Mintadarab

 
 

 

 

35 perc Hattagú színkör létrehozása 
festéssel. Elsődleges kevert 
színek kikeverésének megta-
pasztalása. 

Tedd magad elé a lapodat, melyen egy 
megrajzolt hattagú, üres kör látható! Az 
egyik körcikkbe halványan írj egy „S” be-
tűt! Utána egy kimarad, majd a követke-
zőbe egy nagy „P” betűt, majd megint 
egy üresen marad, és a következőbe egy 
„K” betűt írjál! Először a citromsárga 
színt fogjuk felvinni a lapra! Tedd az 
ecsetet a vízbe, majd a citromsárga fes-
tékbe, és tejfölsűrűségűre keverd el! 
Utána fesd arra a részre, ahol az „S” be-
tűt látod, és fesd ki azt a részt sárgára! 
Mosd le az ecsetről a festéket a vízben, 
majd fesd ki a pirossal a „P” betűvel je-
lölt részt! Megint mosd le az ecsetedet, 
és következik a kék szín a megfelelő 
részre. Most következik a színkeverés. 
Először a sárga és piros színt keverjük 
össze! Milyen színt kaptál? Fesd a na-
rancssárga színt a piros és sárga rész 
közé! 

Előre megrajzolt lapok 
elővétele, a megfelelő 
helyre a megfelelő be-
tűk beírása. 

 
Citromsárga szín felvi-
tele a megfelelő 
helyre. 
A piros szín felvitele a 
megfelelő helyre. 
Majd a kék szín felvi-
tele a megfelelő 
helyre. 

 
 

Magyarázat, kér-
dés, egyéni kor-
rektúra az alkotási 
folyamat során. 
 

Egyéni munka Piros, kék és cit-
romsárga tempe-
rafesték, ecset, 
vizes tálka, ce-
ruza. 
 

Differenciált segít-
ségnyújtás az alkotói 
folyamat alatt. 
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Mosd ki az ecsetet és keverd össze a sár-
gát a kék színnel! Milyen színt kaptál? 
Fesd a zöld színt a kék és sárga szín közé! 
Mosd ki az ecsetet, és legvégül keverd 
össze a piros és kék színt! Milyen színt 
kaptál? Fesd a lilát a megfelelő helyre! 
Most tedd félre száradni, és egy üres 
rajzlapon rajzold meg a csiga testét, és 
színezd ki a hátteret! Olajpasztellel dol-
gozz! 
Ha megszáradt a színköröd, vágd ki és 
ragaszd fel a csiga testére háznak! 
Egyéni korrektúra az alkotási folyamat 
során. 

Két főszín összekeve-
rése,  
narancssárga szín fel-
festése a megfelelő 
helyre. 

 

5 perc Elkészült munkák kihelyezése 
a táblára, értékelésük. 

 

Az elkészült munkák felhelyezése a táb-
lára. Vélemények meghallgatása. 
Hogyan sikerültek a színkeverések? Me-
lyik csiga lett szerinted a legjobb? 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, 
a kommunikációs kul-
túra, a helyes önkifeje-
zés fejlesztése. Aktív 
és passzív szókincs. 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés.  

Véleményalkotás gya-
korlása. 
Pakolás 

 

 

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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6. lecke. Fess és díszíts makktermést! ‒ Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Fess és díszíts makktermést! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Forma, körvonal, vonalhatár szavak jelentésének elmélyítése.  
• Dekoratív felületek létrehozása az alkotótevékenység során, a makktermés jellegzetességeinek megfigyelése, lemásolása.  
• Saját munkák, vizuális jelenségek elemi szintű leírása, elemzése, összehasonlítása. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• Makktermés készítése vegyes technikával.  
• A megfigyelőképesség, a látványértelmezés, az anyanyelvi kommunikáció és a képolvasás képességének fejlesztése a makktermés jelleg-

zetességeinek közös megbeszélésével.  
• A kreativitás (az alkotó képzelet, az ötletesség, a problémamegoldó gondolkodás), a kompozíciós készség és a díszítőkészség fejlesztése 

a makktermés különböző technikákkal való elkészítésével.  
• Együttműködési képesség fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói 
munkaformák Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, mintadarab né-
zegetése. 

Tárgyi, technikai előkészítés.  
Beszélgetés. 
Mit láttok a mintadarabon? 
Milyen technikára ismertek a makkter-
més kialakításában? 
Motiváció. 
A mai órán egy makkot fogunk készíteni 
festéklehúzásos technikával. 

A mintadarabok jelleg-
zetességeinek megfi-
gyelése, megfogalma-
zása szóban. 
 

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Mintadarab 
 

 

 
 

35 perc Makktermés színezése olaj-
pasztellel. Háttér színezése 
olajpasztellel. Dekoratív felü-
let kialakítása festéklehúzá-
sos technikával. 

Rajzold körbe a makk sablonját a rajzla-
pon! Színezd ki a makkot és a hátteret 
is olajpasztellel! 
Egyéni korrektúra az alkotási folyamat 
során. 
Ha kiszínezted a makkot és a hátteret, 
egy széles ecset segítségével fesd le az 
egész képet egy egyszínű temperafes-
tékkel! 

 
Majd húzz le festékkaparóval annyi fes-
tékréteget, hogy a makk formája jól lát-
szódjon! 

 

Makk formájának kör-
berajzolása a rajzlapon. 
Alak és háttér színezése 
olajpasztellel. 

 
 

 

Magyarázat, kér-
dés, egyéni kor-
rektúra az alkotási 
folyamat során. 

Egyéni munka Rajzlap, ceruza, 
sablon, olajpasz-
tell, temperafes-
ték, széles ecset, 
festéklehúzó. 

 

Differenciált segít-
ségnyújtás az alkotói 
folyamat alatt. 

5 perc Elkészült munka kihelyezése 
a táblára, értékelésük. 

 

Az elkészült munka felhelyezése a táb-
lára. Vélemények meghallgatása. 
 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, a 
kommunikációs kultúra, 
a helyes önkifejezés fej-
lesztése. Aktív és pasz-
szív szókincs. 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés. 
Véleményalkotás 
gyakorlása. 
Pakolás 
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A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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7. lecke. Készíts sütőtököt papírbatik-technikával! – Óraterv „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Készíts sütőtököt papírbatik-technikával! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Forma, körvonal, vonalhatár szavak jelentésének elmélyítése.  
• Új technikával, a papírbatik-technikával való ismerkedés.  
• Dekoratív felületek létrehozása az alkotótevékenység során, a sütőtök jellegzetességeinek megfigyelése, lemásolása.  
• Saját munkák, vizuális jelenségek elemi szintű leírása, elemzése, összehasonlítása. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• Sütőtök készítése papírbatik-technikával.  
• A megfigyelőképesség, a látványértelmezés, az anyanyelvi kommunikáció és a képolvasás képességének fejlesztése a sütőtök jellegze-

tességeinek közös megbeszélésével. 
• A kreativitás (az alkotó képzelet, az ötletesség, a problémamegoldó gondolkodás), a kompozíciós készség és a díszítőkészség fejlesztése 

a különleges kép elkészítésével.  
• Együttműködési képesség fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói 
munkaformák Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, mintadarab né-
zegetése. 

Tárgyi, technikai előkészítés.  
Beszélgetés. Mit láttok a mintadara-
bon? Ezt a technikát még nem isme-
ritek, a mai órán tanuljátok majd 
meg! 
Motiváció. A mai órán egy sütőtököt 
fogunk készíteni papírbatik-techniká-
val! 

A mintadarab jellegze-
tességeinek megfigye-
lése, megfogalmazása 
szóban. 
 

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Mintadarab 

 

 
 

35 perc Sütőtök papírbatik-techniká-
val. 
 

Rajzold körbe a sütőtök sablonját a 
rajzlapon, majd színezd ki a formáját 
narancssárga olajpasztellel! 

 
 

 
A fekete csíkokat a legvégén húzd 
meg a sütőtökön! 

 
 
Majd gyűrd össze a rajzodat óvato-
san és simítsd ki újra! 
 

 

A sütőtök formájának 
körberajzolása a rajzla-
pon. A forma átrajzo-
lása után a forma és a 
háttér színezése olaj-
pasztellel. Sütőtök fe-
kete vonalainak behú-
zása a színezett képre. 
Az egész rajz óvatos 
összegyűrése gom-
bóccá, majd kisimítása 
újból. 
Az egész kép lefestése 
egyszínű temperafes-
tékkel, majd csap alatt 
egy rajztáblára téve a 
rajzlapot, nedves szi-
vacs segítségével a fe-
lesleges festékréteg el-
távolítása. 

 
Utána hagyd megszá-
radni a rajzlapon a ké-
pet! 

Magyarázat, kér-
dés, egyéni kor-
rektúra az alkotási 
folyamat során 

Egyéni munka Rajzlap, sablon, 
ceruza, olajpasz-
tell, temperafes-
ték, széles ecset, 
rajztábla, szivacs 
 

Differenciált segít-
ségnyújtás az alkotói 
folyamat alatt. 
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5 perc Elkészült munka kihelyezése 
a táblára, értékelésük. 

 

Az elkészült munka felhelyezése a 
táblára. Vélemények meghallgatása. 
Hogyan sikerült a sütőtök? 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, 
a kommunikációs kul-
túra, a helyes önkifeje-
zés fejlesztése. Aktív 
és passzív szókincs. 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés. 
Véleményalkotás 
gyakorlása. 
Pakolás 

 

 

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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14. lecke. Készíts hóember formájú zoknibábot! – Óraterv „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Készíts hóember formájú zoknibábot! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Kísérletezés különféle anyagokkal, egyszerű tárgykészítés az otthonunkban fellelhető anyagokból.  
• Játéktevékenységre alkalmas egyszerű tárgy létrehozása az alkotótevékenység során.  
• Saját munkák, vizuális jelenségek elemi szintű leírása, elemzése, összehasonlítása. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• Hóember formájú zoknibáb készítése vegyes technikával.  
• A megfigyelőképesség, a látványértelmezés, az anyanyelvi kommunikáció és a képolvasás képességének fejlesztése hóember formájú 

zoknibáb elkészítésének közös megbeszélésével.  
• A kreativitás (az alkotó képzelet, az ötletesség, a problémamegoldó gondolkodás), a kompozíciós készség és a díszítőkészség fejlesztése 

a bábkészítés során.  
• Együttműködési képesség fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói 
munkaformák Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, mintadarab néze-
getése. 

Tárgyi, technikai előkészítés.  
Beszélgetés. 
Mit láttok a mintadarabon? 
Motiváció. 
A mai órán egy hóember formájú zok-
nibábot fogunk készíteni vegyes tech-
nikával. 

A mintadarab jellegze-
tességeinek megfigye-
lése, megfogalmazása 
szóban. 
 

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Mintadarab 
 

 

 
 

35 perc Hóember formájú zoknibáb 
létrehozása a háztartásokban 
fellelhető anyagok segítségé-
vel, újrahasznosításával. 

Vágd ketté a zoknit a sarokrésznél! 

 
A zokni levágott felső részének az alját 
kösd össze egy fonal segítségével! 
Fordítsd ki a zoknit és töltsd meg rizs-
zsel vagy vattával! 

 
Aztán a felső részét is kösd el egy fo-
nallal! 

 
Egyéni korrektúra az alkotási folyamat 
során. 

Zokni szétvágása a sa-
rok vonalánál. 
Zokni levágott felső 
része aljának 
összekötése egy fonal 
segítségével. 
A zokni kifordítása és 
megtöltése rizzsel 
vagy vattával. 
 
Helyes ollóhasználat, 
töltés, ragasztás folya-
matának gyakorlása. 
Ragassz a hóembernek 
szemet, szájat, orrot 
és gombokat! A nya-
kába kössél egy színes 
sálat! 

 

Magyarázat, kér-
dés, egyéni korrek-
túra az alkotási fo-
lyamat során 

Egyéni munka Fehér színű zokni, 
vatta, rizs, olló, 
fonal, ragasztó 
 

Differenciált segít-
ségnyújtás az alkotói 
folyamat alatt. 
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5 perc Elkészült munka kihelyezése az 
asztalra, értékelése. 

 

Az elkészült munka felhelyezése a táb-
lára. Vélemények meghallgatása. 
 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, 
a kommunikációs kul-
túra, helyes önkifeje-
zés fejlesztése. Aktív 
és passzív szókincs fej-
lesztése. 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés. 
Véleményalkotás 
gyakorlása. 
Pakolás 

 

 

 

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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15. lecke. Fess téli fákat! – Óraterv „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Fess téli fákat! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Forma, körvonal, vonalhatár szavak jelentésének elmélyítése.  
• Új technikával való megismerkedés, ragasztószalag használata a formák kitakarásánál.  
• Dekoratív felületek létrehozása az alkotótevékenység során, a téli fa jellegzetességeinek megfigyelése, lemásolása.  
• Saját munkák, vizuális jelenségek elemi szintű leírása, elemzése, összehasonlítása. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• Téli fa készítése vegyes technikával.  
• A megfigyelőképesség, a látványértelmezés, az anyanyelvi kommunikáció és a képolvasás képességének fejlesztése a téli fa jellegzetes-

ségeinek közös megbeszélésével.  
• Új technika megismerése, alapszintű elsajátítása.  
• A kreativitás (az alkotó képzelet, az ötletesség, a problémamegoldó gondolkodás), a kompozíciós készség és a díszítőkészség fejlesztése 

a különleges téli fa elkészítésével.  
• Együttműködési képesség fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek 
Tanulói 

munkaformák 
Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, mintadarab néze-
getése. 

Tárgyi, technikai előkészítés. Beszélge-
tés. Mit láttok a mintadarabon? 
Motiváció. A mai órán egy téli fát fo-
gunk készíteni egy új technika megis-
merésével. 

A mintadarab jellegze-
tességeinek megfigye-
lése, megfogalmazása 
szóban. 

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Mintadarab

 

 
 

35 perc Téli fa létrehozása új technika 
megismerése közben. Téli fa 
törzsének kiragasztása masz-
koló szalaggal. Háttér festése. 

Most nagy alakú rajzlapon fogtok dol-
gozni. Vedd magad elé a lapot és tedd 
fekvő helyzetbe! Ragassz rá különböző 
hosszúságú szalagokat álló helyzetben, 
ezek lesznek a fák törzsei! Majd húzz 
egy ívelő vonalat a rajzlap aljával pár-
huzamosan! 

 
Majd kezdd el a hátteret kifesteni kü-
lönböző színű vízfestékkel! 

 
A ragasztás folyamatának irányítása. 
Egyéni korrektúra az alkotási folyamat 
során. 

Nagy alakú rajzlapra a 
ragasztószalagok fel-
helyezése, háttér vo-
nalának meghúzása és 
a köztük levő területek 
kifestése különböző 
színekkel. 

 
 

 
Helyes festéstechnika, 
ollóhasználat, ragasz-
tás folyamatának gya-
korlása. 
Majd húzd le óvatosan 
a szalagokat. Egy spa-
tula segítségével húzd 
oldalra a temperafes-
téket a fák törzseinél. 

 

Magyarázat, be-
mutatás, kérdés, 
egyéni korrektúra 
az alkotási folya-
mat során 

Egyéni munka A/3-as méretű 
rajzlap, ragasztó-
szalag, olló, víz-
festék, tempera-
festék, spatula, 
ecset, vizespohár. 
 

Differenciált segít-
ségnyújtás az alkotói 
folyamat alatt. 
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5 perc Elkészült munka kihelyezése a 
táblára, értékelése. 

 

Az elkészült munka felhelyezése a táb-
lára. Vélemények meghallgatása. 
Hogyan sikerült a téli fa? 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, 
a kommunikációs kul-
túra, a helyes önkifeje-
zés fejlesztése. Aktív 
és passzív szókincs. 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés. 
Véleményalkotás 
gyakorlása. 
Pakolás 

 

 

 

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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19. lecke. Tervezz vidám évszámos feliratot! ‒ Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Tervezz vidám évszámos feliratot! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A vonalhatár felismerése, a vonal mint formakarakter kifejezőjének alkalmazása. Vonalritmusok, felületritmusok létrehozása az alkotó-

tevékenység során.  
• Az aktuális évszám megjelenítése sablon segítségével, számok belsejének díszítése különböző vonalfajtákkal. 
• Számok színezése, dekoratív felületek létrehozása.  
• Saját munkák, vizuális jelenségek elemi szintű leírása, elemzése, összehasonlítása. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• A megfigyelőképesség, a látványértelmezés, az anyanyelvi kommunikáció és a képolvasás képességének fejlesztése az évszámos felira-
tok jellegzetességeinek közös megbeszélésével.  

• A kreativitás (az alkotó képzelet, az ötletesség, a problémamegoldó gondolkodás), a kompozíciós készség és a díszítőkészség fejlesztése 
a különleges számok elkészítésével. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret, matematika 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói  
munkaformák Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, kinyomtatott ké-
pek nézegetése. 

Tárgyi, technikai előkészítés. Motivá-
ció. 
Figyeljétek meg a táblára helyezett 
évszámot! 
Milyen évet írunk? 
Hogyan jönnek egymás után a szá-
mok? 
A mai órán évszámos feliratot fogunk 
rajzolni, színes, dekoratív formában. 

Az adott évet ábrázoló 
felirat megfigyelése, 
jellegzetességeinek 
megfogalmazása szó-
ban. A vizuális nyelv 
alapelemeinek eszköz-
szintű használata az al-
kotás során. 

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Színes feliratok év-
számmal. 

 
 

 

35 perc A felirat megrajzolása sablon 
segítségével. Számok belsejé-
nek díszítése különböző vo-
nalfajtákkal. 
Számok színezése dekoratív 
színekkel. 
Vonalak felületdíszítő szerep-
ének felismerése, használata. 
Megfelelő térkitöltés, kom-
pozíciós készség irányított 
használata. 

Rajzold meg a számok sablonjainak 
segítségével az évszámos feliratot! 
Ügyelj a számok sorrendjére! Néhány 
szám egymásba is érhet, csak úgy fog 
elférni a rajzlapon. 
Ha elkészültél a felirattal, tűfilccel 
rajzolj a számok belsejébe különböző 
vonalfajtákat! 
 
Egyéni korrektúra az alkotási folya-
mat során. 

A felirat megrajzolása 
sablon segítségével. A 
számok belsejének dí-
szítése különböző vo-
nalfajtákkal, tűfilccel. 
A vizuális nyelv alap-
elemeinek eszköz-
szintű használata az al-
kotás során. 
A mintadarab megfi-
gyelése, lemásolása. A 
vonal mint felületdí-
szítő elem használata. 
Vonallal felületritmus 
létrehozása, külön-
böző vonalfajták hasz-
nálata. 

Magyarázat, kér-
dés, bemutatás, 
egyéni korrektúra 
az alkotási folya-
mat során 

Egyéni munka 

 

 

 
Mintadarabok, szá-
mok sablonjai, ce-
ruza, tűfilc, színes ce-
ruzák, színes filctol-
lak. 

 

 

 

 
Differenciált segít-
ségnyújtás. 
Már feladatadáskor 
is differenciálunk, 
néhány tanuló előre 
megrajzolt, üres 
2019-es feliratot 
kap. 
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5 perc Elkészült munkák kihelyezése 
a táblára, értékelésük. 

Az elkészült munkák felhelyezése a 
táblára. Vélemények meghallgatása. 
Melyik tetszik nektek a legjobban?  
Miért? 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, 
a kommunikációs kul-
túra, a helyes önkifeje-
zés fejlesztése. 
Aktív és passzív szó-
kincs fejlesztése. 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés. 
 

 

 

 

 

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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20. lecke. Rajzolj pingvint! ‒ Óraterv „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Rajzolj pingvint! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Forma, körvonal, vonalhatár szavak jelentésének elmélyítése. Pingvin formájának megrajzolása, színezése, formahatár betartásával. 
• Dekoratív felületek létrehozása az alkotótevékenység során, a pingvin formájának, jellegzetességeinek megfigyelése, lemásolása.  
• Saját munkák, vizuális jelenségek elemi szintű leírása, elemzése, összehasonlítása. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• Pingvin rajzolása, színezése, készítése vegyes technikával.  
• A megfigyelőképesség, a látványértelmezés, az anyanyelvi kommunikáció és a képolvasás képességének fejlesztése a pingvin jellegzetes-

ségeinek közös megbeszélésével.  
• A kreativitás (az alkotó képzelet, az ötletesség, a problémamegoldó gondolkodás), a kompozíciós készség és a díszítőkészség fejlesztése 

egy különleges rajzeszköz megismerésével és használatával.  
• Együttműködési képesség fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, mintadarab néze-
getése. 

Tárgyi, technikai előkészítés.  
Beszélgetés. 
Milyen állat szerepel a mintadarabon? 
Motiváció. 
A mai órán egy pingvint fogunk készí-
teni vegyes technikával, egy új rajzesz-
köz használatával, a porpasztellel. 

A mintadarab jellegze-
tességeinek megfigye-
lése, megfogalmazása 
szóban. 
 

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Mintadarab 
 

 

 
 

35 perc Pingvin formájának lerajzolása 
önállóan vagy sablon segítség-
ével. Pingvin formájának kivá-
gása és festett háttérre ragasz-
tása. 

Válaszd ki, melyik pingvint szeretnéd 
lerajzolni! Színes lapra dolgozz! Ha el-
készültél a rajzzal, most próbáld meg a 
pingvin formáját kiszínezni porpasztel-
lel. 
 

. 
 

 
Egyéni korrektúra az alkotási folyamat 
során. 

Pingvin formájának le-
rajzolása színes lapon. 
Pingvin formájának 
színezése porpasztel-
lel. 
Háttér festése tempe-
rafestékkel, széles 
ecset segítségével. 

 
A lefixált pingvin for-
májának kivágása, rá-
ragasztása a festett 
háttérre. 
Helyes ollóhasználat, a 
ragasztás folyamatá-
nak gyakorlása. 

Magyarázat, be-
mutatás, kérdés, 
egyéni korrektúra 
az alkotási folya-
mat során 

Egyéni munka Színes fénymá-
soló lap, fehér 
színű porpasztell, 
hajlakk, tempera-
festék, rajzlap, 
széles ecset, só, 
olló, ragasztó. 
 

Differenciált segít-
ségnyújtás az alkotói 
folyamat alatt. 
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5 perc Elkészült munka kihelyezése a 
táblára, értékelése. 

 

Az elkészült munka felhelyezése a táb-
lára. Vélemények meghallgatása. 
Hogyan sikerült a pingvin? 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, 
a kommunikációs kul-
túra, helyes önkifeje-
zés fejlesztése. Aktív 
és passzív szókincs fej-
lesztése. 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés. 
Véleményalkotás 
gyakorlása. 
Pakolás 

 

 

 

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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22. lecke. Készíts nemzeti színű tulipánt, és hajtogass huszárcsákót! ‒ Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Készíts nemzeti színű tulipánt, és hajtogass huszárcsákót! 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Forma, körvonal, vonalhatár szavak jelentésének elmélyítése.  
• Alapszínek felismerése, megnevezése.  
• Dekoratív felületek létrehozása az alkotótevékenység során, a nemzeti színű tulipán jellegzetességeinek megfigyelése, lemásolása.  
• Saját munkák, vizuális jelenségek elemi szintű leírása, elemzése, összehasonlítása. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• Nemzeti színű tulipán készítése vegyes technikával.  
• A megfigyelőképesség, a látványértelmezés, az anyanyelvi kommunikáció és a képolvasás képességének fejlesztése a mintadarab jelleg-

zetességeinek közös megbeszélésével.  
• A kreativitás (az alkotó képzelet, az ötletesség, a problémamegoldó gondolkodás), a kompozíciós készség és a díszítőkészség fejlesztése 

a különleges, nemzeti színű tulipán elkészítésével.  
• Együttműködési képesség fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret, hon- és népismeret, történelem 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, mintadarab né-
zegetése. 

Tárgyi, technikai előkészítés.  
Beszélgetés. 
Mit láttok a mintadarabon? 
Milyen nemzeti színek találhatóak 
ebben a tulipánban? 
Motiváció. A mai órán egy nemzeti 
színű tulipánt fogunk készíteni vágás-
sal és ragasztással. 

A mintadarabok jelleg-
zetességeinek megfi-
gyelése, megfogalma-
zása szóban. 
 

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Mintadarab 
 

 

 
 

35 perc Nemzeti színű tulipán létre-
hozása különböző nagyságú 
tulipánsablonok formájának 
körberajzolásával, kivágásá-
val és egymásra ragasztásával 
színes papírlapokból. 
 

Vedd magad elé a tulipán sablonjait! 
A legnagyobb tulipánt rajzold át a pi-
ros színű papíron! Most vedd magad 
elé a középső nagyságú tulipán sab-
lonját és rajzold körbe a fehér színű 
papíron! A legkisebbet a zöld színű 
lapon rajzold körbe! 

 
Ha elkészültél a tulipánok átrajzolá-
sával, vágd ki a formákat! 

 
Ragasszuk egymásra a kivágott tuli-
pánokat! 
Színes papírlapra ragasztjuk a tulipá-
nokat. 
A ragasztás folyamatának irányítása. 
Egyéni korrektúra az alkotási folya-
mat során. 

A tulipán különböző 
nagyságú sablonjainak 
körberajzolása a meg-
felelő színű papírla-
pon. A megrajzolt for-
mák kivágása és ráhe-
lyezése egy színes 
lapra. Először a piros 
színű tulipán felragasz-
tása, majd a fehér 
színű és a legvégén a 
zöld színű tulipán egy-
másra való felragasz-
tása. 
Helyes ollóhasználat, 
ragasztás folyamatá-
nak gyakorlása. 
A tulipán szárát egy 
hurkapálcika odara-
gasztásával alakítják ki, 
melynek két oldalára 
egy-egy levél kerül. 

Magyarázat, be-
mutatás, kérdés, 
egyéni korrektúra 
az alkotási folya-
mat során. 

Egyéni munka Zöld, piros és fe-
hér színű lap, kü-
lönböző nagyságú 
tulipán formájú 
sablonok, ceruza, 
olló, ragasztó, szí-
nes papírlap a 
háttérnek, hurka-
pálcika. 
 

Differenciált segít-
ségnyújtás az alkotói 
folyamat alatt. 
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5 perc Elkészült munka kihelyezése 
a táblára, értékelése. 

 

Az elkészült munkák felhelyezése a 
táblára. Vélemények meghallgatása. 
Hogyan sikerültek a nemzeti színű tu-
lipánok? 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, 
a kommunikációs kul-
túra, helyes önkifeje-
zés fejlesztése. Aktív 
és passzív szókincs. 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés. 
Véleményalkotás 
gyakorlása. 
Pakolás 

Beszélgetés 

 

 

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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24. lecke. Készíts dobozházakat! ‒ Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Készíts dobozházakat! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Forma, körvonal, vonalhatár szavak jelentésének elmélyítése. Házon jelenlevő formák kialakítása, színezése.  
• Dekoratív felületek létrehozása az alkotótevékenység során, a lakóházak jellegzetességeinek megfigyelése, lemásolása.  
• Saját munkák, vizuális jelenségek elemi szintű leírása, elemzése, összehasonlítása. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• Lakóház készítése a háztartásokban fellelhető egyszerű dolgokból vegyes technikával.  
• A megfigyelőképesség, a látványértelmezés, az anyanyelvi kommunikáció és a képolvasás képességének fejlesztése a lakóházak jellegze-

tességeinek közös megbeszélésével.  
• A kreativitás (az alkotó képzelet, az ötletesség, a problémamegoldó gondolkodás), a kompozíciós készség és a díszítőkészség fejlesztése 

a különleges lakóház elkészítésével.  
• Együttműködési képesség fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, mintadarab né-
zegetése. 

Tárgyi, technikai előkészítés.  
Beszélgetés. 
Mit láttok a mintadarabon? Miből ké-
szült ez a ház? Milyen dobozokat tudunk 
még felhasználni házak kialakításához? 
Motiváció. 
A mai órán egy lakóházat fogunk készí-
teni vegyes technikával az üres tejesdo-
bozból. 

A mintadarab jellegze-
tességeinek megfigye-
lése, megfogalmazása 
szóban. 
 

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Mintadarab 
 

 

 
 

35 perc Lakóházak létrehozása üres 
tejesdobozokból. Ajtók, abla-
kok formájának megrajzolá-
sával, színezésével. 

Vedd magad elé az üres, kimosott do-
bozt, és tekerd be egy fehér színű papír-
ral! Ragaszd a dobozra! 
Rajzolj ablakokat, ajtókat, és színezd ki! 
Ha nem megy az önálló rajzolás, a fény-
másolt papíron levő ablakokat és ajtókat 
színezd ki! 

 
Ha elkészültél a színezéssel, vágd ki a 
formákat! 
Ragaszd fel a ház falára, figyelj rá, hogy a 
ház mindegyik oldalára kerüljön ablak!  

 
A ragasztás folyamatának irányítása. 
Egyéni korrektúra az alkotási folyamat 
során. 

Üres tejesdoboz for-
májának bevonása fe-
hér lappal. 
Ajtók, ablakok rajzo-
lása, színezése. 

 
Kiszínezett ajtók és ab-
lakok formáinak kivá-
gása és ráragasztása a 
ház oldalaira. 

 
Helyes ollóhasználat, a 
ragasztás folyamatá-
nak gyakorlása. 

Magyarázat, be-
mutatás, kérdés, 
egyéni korrektúra 
az alkotási folya-
mat során 

Egyéni munka Üres tejesdoboz, 
fénymásolt lapok 
ajtókról, ablakok-
ról, színes ceru-
zák, olló, ra-
gasztó. 
 

Differenciált segít-
ségnyújtás az alkotói 
folyamat alatt. 
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5 perc Elkészült munkák kihelyezése 
az asztalokra, értékelésük. 

 

Az elkészült munkák kihelyezése a táb-
lára. Vélemények meghallgatása. 
Hogyan sikerültek a lakóházak? 

 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, 
a kommunikációs kul-
túra, helyes önkifeje-
zés fejlesztése. Aktív 
és passzív szókincs fej-
lesztése. 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés. 
Véleményalkotás 
gyakorlása. 
Pakolás 

 

 

 

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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25. lecke. Ragassz házakat újságpapírból! ‒ Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Ragassz házakat újságpapírból! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Forma, körvonal, vonalhatár szavak jelentésének elmélyítése.  
• Újságcikkek hasábjainak felhasználása a házak tömbjeihez. Házak kiegészítése ajtókkal, ablakokkal.  
• Dekoratív felületek létrehozása az alkotótevékenység során, a lakóépületekből kialakított város jellegzetességeinek megfigyelése, lemá-

solása.  
• Saját munkák, vizuális jelenségek elemi szintű leírása, elemzése, összehasonlítása. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• Város készítése vegyes technikával.  
• A megfigyelőképesség, a látványértelmezés, az anyanyelvi kommunikáció és a képolvasás képességének fejlesztése – az újságcikkek 

tömbszerű megjelenési formájából kialakított házak jellegzetességeinek közös megbeszélésével.  
• A kreativitás (az alkotó képzelet, az ötletesség, a problémamegoldó gondolkodás), a kompozíciós készség és a díszítőkészség fejlesztése 

a különleges városrészlet elkészítésével.  
• Együttműködési képesség fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, mintadarab nézege-
tése. 

Tárgyi, technikai előkészítés.  
Beszélgetés. 
Mit láttok a mintadarabon? 
Miből vannak a házak falai kiala-
kítva? milyen napszak van a ké-
pen? 
Motiváció. 
A mai órán egy várost fogunk ké-
szíteni vegyes technikával, az új-
ságcikkeket felhasználva. 

A mintadarab jellegze-
tességeinek megfigye-
lése, megfogalmazása 
szóban. 
 

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Mintadarab 

 
 

 
 

35 perc Esti város létrehozása különböző 
formájú újságcikkek felhasználá-
sával. Épületek formáinak kiegé-
szítése filctollal, különböző for-
májú tetők felragasztásával. 

Vegyél magad elé egy újságot és 
vágjál ki belőle különböző for-
májú cikkeket! Ezek lesznek a há-
zak alakjai. 

 
Majd helyezd ezeket egymás 
mellé egy fekete színű lapon. Ra-
gaszd fel a lapra! 

 
A ragasztás folyamatának irányí-
tása. 

 
Egyéni korrektúra az alkotási fo-
lyamat során. 

Újságból különböző 
formájú cikkek kivá-
gása. 
Egy fekete lapon a cik-
kek elrendezése és rá-
ragasztása. 
Házak formájának ki-
egészítése ajtókkal, 
ablakokkal, filctollal.  

 
Házak különböző for-
májú tetőjének kivá-
gása piros színű lap-
ból, és ráragasztásuk a 
lapra. 
Helyes ollóhasználat, a 
ragasztás folyamatá-
nak gyakorlása. 

Magyarázat, be-
mutatás, kérdés, 
egyéni korrektúra 
az alkotási folya-
mat során. 

Egyéni munka Újságpapír, kivá-
gott újságcikkek, 
fekete dekorációs 
karton, ceruza, 
olló, filctollak, ra-
gasztó. 
 

Differenciált segít-
ségnyújtás az alkotói 
folyamat alatt. 
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5 perc Elkészült munkák kihelyezése a 
táblára, értékelésük. 
 

 

Az elkészült munka felhelyezése a 
táblára. Vélemények meghallga-
tása. 
Hogyan sikerültek a városok új-
ságpapírból? 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, 
a kommunikációs kul-
túra, a helyes önkifeje-
zés fejlesztése. Aktív 
és passzív szókincs fej-
lesztése. 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés. 
Véleményalkotás 
gyakorlása. 
Pakolás 

 

 

 

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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27. lecke. Színezz tavaszi virágokat! Készíts tulipánt tenyérformából kiindulva! ‒ Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Színezz tavaszi virágokat! Készíts tulipánt tenyérformából kiindulva! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Forma, körvonal, vonalhatár szavak jelentésének elmélyítése.  
• Dekoratív tulipán létrehozása az alkotótevékenység során, a kéz formájából kiindulva. A tulipán jellegzetességeinek megfigyelése, lemá-

solása.  
• Saját munkák, vizuális jelenségek elemi szintű leírása, elemzése, összehasonlítása. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• Tulipán készítése a kéz formájából kiindulva, vegyes technikával.  
• A megfigyelőképesség, a látványértelmezés, az anyanyelvi kommunikáció és a képolvasás képességének fejlesztése az elkészített minta-

darab jellegzetességeinek közös megbeszélésével.  
• A kreativitás (az alkotó képzelet, az ötletesség, a problémamegoldó gondolkodás), a kompozíciós készség és a díszítőkészség fejlesztése 

a különleges tulipán elkészítésével.  
• Együttműködési képesség fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Megjegyzések 
5 perc Beszélgetés, mintadarab nézege-

tése. 
Tárgyi, technikai előkészítés.  
Beszélgetés. Mit láttok a mintada-
rabon? Milyen virágot fogunk ma 
készíteni? Milyen formából van 
kialakítva a tulipán feje? 
Motiváció. A mai órán egy tuli-
pánt fogunk készíteni vegyes 
technikával, a kéz formájából kiin-
dulva. 

A mintadarab jellegze-
tességeinek megfigye-
lése, megfogalmazása 
szóban. 
 

Irányított beszél-
getés, szemlélte-
tés 

Közös beszélgetés Mintadarab 

 
 

 
 

35 perc Tulipán létrehozása a kéz formá-
jának körberajzolásával, kivágá-
sával és egymásra ragasztásával. 
Színes, dekoratív felület kialakí-
tása különböző technikákkal, 
rajzmintaalátéttel. 
 

Vegyél magad elé egy fehér rajz-
lapot! Tegyél alá egy rajzminta-
alátétet és színezd át különböző 
színű olajpasztellel! Majd hajtsd 
félbe úgy, hogy a rajzlapnak a fe-
hér fele legyen kívül! 

 
Ha elkészültél a kéz formájának 
átrajzolásával, vágd ki!  

 
Nyisd szét a kivágott formát! Köz-
ben kezdjél el egy hurkapálcikát 
betekerni zöld színű krepp-papír-
ral! Ragaszd le mindkét végét! 
Ragaszd a hurkapálcikát a tenyér 
közepére, majd a tenyér másik fe-
lét ragaszd az előzőre! 

 
A ragasztás folyamatának irányí-
tása. Egyéni korrektúra az alkotási 
folyamat során. 

Rajzmintaalátét segít-
ségével dekoratív felü-
let létrehozása olaj-
pasztellel. Tenyér for-
májának körberajzo-
lása a félbehajtott szí-
nezett lap fehér olda-
lán. 

 
Kéz formájának kivá-
gása összehajtott papí-
ron. 

 
Hurkapálcika beteke-
rése zöld színű krepp-
papírral. Tulipán szárá-
nak ráragasztása a te-
nyérformák közötti 
részre. 

   
Helyes ollóhasználat, a 
ragasztás folyamatá-
nak gyakorlása. 

Magyarázat be-
mutatás, kérdés, 
egyéni korrektúra 
az alkotási folya-
mat során 

Egyéni munka Rajzlap, rajzmin-
taalátét, olajpasz-
tell, ceruza, olló, 
ragasztó, hurka-
pálcika, zöld színű 
krepp-papír  
 

Differenciált segít-
ségnyújtás az alkotói 
folyamat alatt. 
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5 perc Elkészült munkák kihelyezése a 
táblára, értékelésük. 

 

Az elkészült munka felhelyezése a 
táblára. Vélemények meghallga-
tása. 
Hogyan sikerültek a tulipánok? 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, 
a kommunikációs kul-
túra, a helyes önkifeje-
zés fejlesztése. Aktív 
és passzív szókincs. 

Kérdezés, irányí-
tott beszélgetés. 
Véleményalkotás 
gyakorlása. 
Pakolás 

 

 

 

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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28. lecke. Rajzolj és ragassz pipacsokat! ‒ Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Rajzolj és ragassz pipacsokat! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Forma, körvonal, vonalhatár szavak jelentésének elmélyítése. Alapszínek felismerése, megnevezése.  
• Dekoratív felületek létrehozása az alkotótevékenység során, a pipacs virága jellegzetességeinek megfigyelése, lemásolása.  
• Saját munkák, vizuális jelenségek elemi szintű leírása, elemzése, összehasonlítása. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• Pipacs készítése vegyes technikával.  
• A megfigyelőképesség, a látványértelmezés, az anyanyelvi kommunikáció és a képolvasás képességének fejlesztése a mintadarab jelleg-

zetességeinek közös megbeszélésével.  
• A kreativitás (az alkotó képzelet, az ötletesség, a problémamegoldó gondolkodás), a kompozíciós készség és a díszítőkészség fejlesztése 

a vegyes technikával elkészített pipaccsal.  
• Együttműködési képesség fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói 
munkaformák Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, mintadarab nézege-
tése. 

Tárgyi, technikai előkészítés.  
Beszélgetés. 
Mit láttok a mintadarabon? 
Milyen virágot fogunk készíteni a mai 
órán? 
Motiváció. 
A mai órán egy pipacs szirmát fogjuk 
elkészíteni vegyes technikával. 

A mintadarabok jellegze-
tességeinek megfigye-
lése, megfogalmazása 
szóban. 
 

Irányított beszélge-
tés, szemléltetés 

Közös beszélgetés Mintadarab 
 

 

 

35 perc Pipacs szirmainak és hátterének lét-
rehozása vegyes technikával. Szirom 
kitöltése gyűrt papírgalacsinokkal. 
Háttér ragasztása újságpapírdarab-
kákkal. 
 

Vedd magad elé a pipacs virágjának 
sablonját! Rajzold körbe egy rajzla-
pon és vágd ki a formát! Gyúrjál sok 
piros és fekete színű papírgalacsint, 
és ragaszd a megfelelő részre. 

 
Ragaszd a kitöltött pipacs formáját 
egy másik rajzlap közepére! A háttér 
kitöltésénél most tépett újságdara-
bokat használj! 

 
A ragasztás folyamatának irányítása. 
Egyéni korrektúra az alkotási folya-
mat során. 

Pipacsvirág sablonjának 
körberajzolása papírla-
pon.  
A megrajzolt formák ki-
vágása, kitöltése piros és 
fekete színű papírgala-
csinokkal. 

 
Helyes ollóhasználat, ra-
gasztás folyamatának 
gyakorlása. 
Háttér elkészítése tépett 
újságpapírdarabokból. 

 
 

 
Elkészült pipacs rára-
gasztása a háttérre. 

Magyarázat, bemu-
tatás, kérdés, 
egyéni korrektúra 
az alkotási folyamat 
során 

Egyéni munka Rajzlap, sablon, fe-
kete és piros színű 
krepp-papír, folyé-
kony ragasztó, új-
ságpapír 
 

Differenciált segítség-
nyújtás az alkotói fo-
lyamat alatt. 
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5 perc Elkészült munkák kihelyezése a táb-
lára, értékelésük. 
 

 

Az elkészült munkák felhelyezése a 
táblára. Vélemények meghallgatása. 
Hogyan sikerültek a pipacsok? 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, a 
kommunikációs kultúra, 
helyes önkifejezés fej-
lesztése. Aktív és passzív 
szókincs fejlesztése. 

Kérdezés, irányított 
beszélgetés. Véle-
ményalkotás gya-
korlása. 
Pakolás 

 

 

 

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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30. lecke. Készíts színes álomfogót! ‒ Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Készíts színes álomfogót! ‒ 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A kísérletező kedv, a manuális és az anyaghasználati készség, a kompozíciós készség fejlesztése.  
• Forma, körvonal, vonalhatár szavak jelentésének elmélyítése.  
• Álomfogó felismerése, megnevezése.  
• Dekoratív felületek létrehozása az alkotótevékenység során, az egyszerű álomfogó jellegzetességeinek megfigyelése, lemásolása.  
• Saját munkák, vizuális jelenségek elemi szintű leírása, elemzése, összehasonlítása. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• Egyszerű álomfogó készítése vegyes technikával.  
• A megfigyelőképesség, a látványértelmezés, az anyanyelvi kommunikáció és a képolvasás képességének fejlesztése a mintadarab jelleg-

zetességeinek közös megbeszélésével.  
• A kreativitás (az alkotó képzelet, az ötletesség, a problémamegoldó gondolkodás), a kompozíciós készség és a díszítőkészség fejlesztése 

az egyszerű alapanyagokból elkészített álomfogó segítségével.  
• Együttműködési képesség fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret, történelem 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek 
Tanulói 

munkaformák 
Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés, mintadarab nézege-
tése. 

Tárgyi, technikai előkészítés.  
Beszélgetés. 
Mit láttok a mintadarabon? 
Miből készült ez az egyszerű álom-
fogó? Milyen anyagokat ismertek fel 
az álomfogóban? 
Motiváció. 
A mai órán egy álomfogót fogunk ké-
szíteni vágással, festéssel, fonalbehú-
zással és ragasztással. 

A mintadarab jellegze-
tességeinek megfigye-
lése, megfogalmazása 
szóban. 
 

Irányított beszélge-
tés, szemléltetés 

Közös beszélgetés Mintadarab 
 

 

 
 

35 perc Egyszerű álomfogó létrehozása ház-
tartásokban előforduló anyagokból 
vegyes technikával. 

 

Vedd magad elé a fehér lapot vagy a 
papírtányért! Egy vastag ecset segít-
ségével fesd le a kivágott körformát 
narancssárga színűre a papír mindkét 
oldalán!  

 
Ha megszáradt, papírlyukasztóval ké-
szíts lyukakat a kör szélein, a kör 
külső és belső oldalán egyaránt! Lyu-
kasztás folyamatának irányítása. 

 
A lyukakon keresztül vezess színes fo-
nalat, amelyet közben díszíthetsz 
egy-egy gyönggyel!  

 

Ha nincs papírtányér, ak-
kor egy körsablon körbe-
rajzolása egy rajzlapon, 
majd annak kivágása. 
A kivágott forma lefes-
tése mindkét oldalon na-
rancssárga színű tempe-
rafestékkel. 

 
A megszáradt és kifes-
tett forma kilyukasztása 
papírlyukasztóval. 

 
Fonal vezetése a lyuka-
kon. 

 

Magyarázat, bemu-
tatás, kérdés, 
egyéni korrektúra 
az alkotási folyamat 
során 

 
 

 

Egyéni munka Rajzlap, körsablon, 
színes fonalak, 
temperafesték, 
széles ecset, gyön-
gyök, tollak, papír-
lyukasztó 
 

Differenciált segít-
ségnyújtás az alkotói 
folyamat alatt. 
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5 perc Elkészült munka kihelyezése a táb-
lára, értékelése. 

 

Az elkészült munkák felhelyezése a 
táblára. Vélemények meghallgatása. 
Hogyan sikerültek az álomfogók? 

Szempontszerű, reális, 
objektív ítéletalkotás, a 
kommunikációs kultúra, 
helyes önkifejezés fej-
lesztése. Aktív és passzív 
szókincs. 

Kérdezés, irányított 
beszélgetés. Véle-
ményalkotás gya-
korlása. 
Pakolás 

 

 

 

 

A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban;  
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése;  
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével;  
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép;  
• a kivetítendő diák képe;  
• a feladatok megoldása.  
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31. lecke. Rajzold le a Színek királynőjét! ‒ Óraterv, „A” változat 

Műveltségi terület: Művészetek 

Tantárgy: Vizuális kultúra 

Az óra témája: Rajzold le a Színek királynőjét! ‒ 2 x 45 perc 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevékenység során.  
• A vonalhatár felismerése, a vonal mint formakarakter kifejezőjének alkalmazása.  
• Vonalritmusok, felületritmusok, színritmusok létrehozása az alkotótevékenység során.  
• Királylány formájának megfigyelése, lemásolása. 
• Színezés vonalhatárok betartásával.  
• Természeti formák megfigyelése, jellemző karakterének megjelenítése.  
• Képalkotó, kompozíciós, jelzés szintű térábrázoló képesség fejlesztése.  
• Saját munkák, vizuális jelenségek elemi szintű leírása, elemzése, összehasonlítása. 

Az óra didaktikai feladatai:  

• A királynő formájának megfigyelése, a királynő formáját visszaadó, részletgazdag, színgazdag megoldás.  

• A színes felület arányos megtalálása.  

• Felületkitöltés. 

Tantárgyi kapcsolatok: olvasás (mesefeldolgozás), környezetismeret (természeti jelenségek) 

Felhasznált források (online források, szakirodalom stb.): Jutta Bauer: A Színek királynője című mese 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói 
munkaformák Eszközök Megjegyzések 

5 perc Beszélgetés. Színek meg-
nevezése. 
Játék a színekkel. 

Tárgyi, technikai előkészítés. Motiváció. 
Színes papírlapok laminálva, felhelyezve 
a táblára, színek megnevezése. 
Három szín nagyobb formában laminálva. 
Most játszani fogunk egy kicsit! Felolva-
sok néhány sort egy természeti jelenség-
ről, ti pedig kiválasztjátok, milyen színt 
választanátok, ha ezeket a jelenségeket 
le kellene rajzolnotok, festenetek! 
- süt a nap rád, nyári meleg van, érzed a 
forróságot 
- megrepedezett, kiszáradt föld vagy, 
egyszer csak koppannak rajtad az eső-
cseppek és szétáradnak benned 
- tavasz van, sarjad a vetés, érzed, hogy 
az apró zöld száracskák kidugják fejüket a 
földből és szinte hallod és érzed, ahogy 
növekednek 
- virágos rét vagy, fúj a szél, boldog gyer-
mekek szaladgálnak rajtad 
- nedvességgel teli nehéz felhők úsznak 
az égen, perceken belül eleredhet az eső 
- nagy zivatar után egyszer csak kisüt a 
nap, és szivárványhíd keletkezik az égen 
- éjszaka van, az ég sötétségbe burkoló-
zik, csak a csillagok világítanak 
 
Célkitűzés: 
A mai órán egy meseillusztrációt fogunk 
rajzolni, egyszerűsített formában. 

Színek felismerése és megne-
vezése. 
Színekhez valamilyen tárgy, 
érzés, természeti jelenség 
hozzárendelése. 

Frontális osz-
tálymunka 
Felolvasás 
Irányított be-
szélgetés, 
szemléltetés 
Irányított csele-
kedtetés 

Közös beszélgetés 
A természeti jelen-
séghez a megfelelő 
szín kiválasztása és 
megnevezése. 

Színes papírlapok 
laminálva 
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15 perc A mese meghallgatása, 
olvasása 

Mese felolvasása (lásd tk. 76. o.).  A mese megértése, feldolgo-
zása. 
Kérdésekre adekvát válasz-
adásra való törekvés. 
A mese lényegének megér-
tése. Lényegkiemelő képes-
ség fejlesztése. 
Kommunikációs kultúra, he-
lyes önkifejezés fejlesztése. 
Aktív és passzív szókincs fej-
lesztése. 
Vázlatpontokhoz a megfelelő 
illusztráció kikeresése és fel-
helyezése a táblára. 
Ki volt a mese főszereplője? 
Milyen színt szólított elő-
ször? 
Melyik színt szólította má-
sodszor? Mit mondott a pi-
ros színről? 
Melyik színt szólította har-
madjára? 
Mi történt a színekkel? 
Tulajdonságok hozzárende-
lése a színekhez. 

Mese felolva-
sása 
Irányított be-
szélgetés, 
szemléltetés 
A mese lénye-
ges pontjainak 
szemléltetése 
képekkel 
Szócsíkok: 
Színek király-
nője 
A kék 
A sárga 
A piros 
A háború 
A szürke 
 
Magyarázat, 
kérdés 
Irányított csele-
kedtetés 
Kék: szelíd és 
lágy, barátsá-
gos. 
Piros: vad és tü-
zes, veszélyes 
dolgokat művel. 
Sárga: szép, 
meleg szín, ki-
számíthatatlan 
(ide-oda ci-
kázó). 

Közös beszélgetés, 
cselekedtetés 

Meseillusztrációk 
laminálva. 
A Színek király-
nője: 

 
A kék 

 
A piros 

 
A sárga 

 
A háború 

 
A szürke 

 
- szelíd és lágy, 
barátságos 
- vad és tüzes, ve-
szélyes dolgokat 
művel 
-szép, meleg szín, 
kiszámíthatatlan 
(ide-oda cikázó) 
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60 perc A Színek királynőjének 
megrajzolása 

A mai órán ehhez a meséhez fogtok ké-
szíteni egy illusztrációt! Le kell rajzolno-
tok a Színek királynőjét! 
Szemléltetés. Királynő rajzok felhelyezése 
a táblára. 

 
Akik nem tudnak önállóan rajzolni, azok-
nak közvetlen inspiráló szemléltetés:  

 

A királynő formájának megfi-
gyelése. Formakarakter visz-
szaadására való törekvés. 
Részletgazdag, színgazdag 
ábrázolás. 

 
Arányos felületkitöltésre való 
törekvés. Forma megfigye-
lése, lemásolása. A vonal 
mint formakarakter kifejező-
jének alkalmazása. 
Vonallal felületritmus létre-
hozása, különböző vonalfaj-
ták és színek használata. 

 

Inspiráló szem-
léltetés. Egyéni 
alkotói munka. 
Magyarázat, 
kérdés, egyéni 
korrektúra az 
alkotási folya-
mat során. Kor-
rektúra szem-
pontjai: megfe-
lelő eszközvá-
lasztás, helyes 
kompozíció, he-
lyes felületkitöl-
tés, királynő jel-
legzetes formá-
jának megjele-
nítése, színek 
alkalmazása. 

Egyéni alkotói munka 
 

Meseillusztrációk 
laminálva 
Királynő rajzos 
képe 

 

 

 
Rajzlap, tűfilc, szí-
nes ceruzák, filc-
tollak, ragasztó, 
olló 

A tanulók egy király-
lányos színezőt szí-
neznek, majd kivág-
ják a formát és rára-
gasztják egy rajz-
lapra, a hátteret pe-
dig színes papírda-
rabkákkal töltik ki. 

5 perc Értékelés Az eddig elkészült munkák megtekintése, 
szóbeli értékelése, továbbfejlesztési lehe-
tőségek ismertetése. 
Nézzük meg az elkészült képeket! 
Melyik tetszik nektek és miért? Kinek si-
került szerintetek a legjobban megoldani 
a feladatot? Miért? Mi az, ami tetszik 
benne? Mi az, ami nem? Hogyan lehetett 
volna még jobban megoldani a rajzot? 

 

Szempontszerű, reális, objek-
tív ítéletalkotás, kommuniká-
ciós kultúra, helyes önkifeje-
zés fejlesztése. 

Értékelés, irá-
nyított véle-
ménynyilvání-
tásra való tö-
rekvés. 
Kérdezés, irá-
nyított beszél-
getés. Véle-
ményalkotás 
gyakorlása. 
 

Értékelés, pozitív 
megerősítés, motivá-
ció 

 

 

5 perc Terem rendjének helyre-
állítása 

  Pakolás Irányított cselekedte-
tés 
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A melléklet lehetséges tartalma: 

• a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; 
• az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; 
• az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 
• az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; 
• a kivetítendő diák képe; 
• a feladatok megoldása. 
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