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BEVEZETŐ

Kedves, második osztályban tanító kolléga! 

Az utóbbi nyolc évben mind az oktatási szükségleteket, mind az oktatási környezetet tekintve gyors 
változásoknak vagyunk tanúi, amelyre az oktatás szabályozásának is reagálnia kell. Ennek megfelelően 
2020-ban megjelent az újabb Nemzeti alaptanterv (továbbiakban: NAT) és a kapcsolódó kerettantervek 
(továbbiakban: KET), amelyek a vizuális kultúra tantárgyban a koncepciót, a tartalmat és a módszertani 
megfontolásokat tekintve is változásokat fogalmaztak meg. Ebbe a folyamatba illeszkedik ez a mód-
szertani kézikönyv is.

Az infokommunikációs és digitális eszközök pedagógiai felhasználása mára már nem egyszerűen csak 
az iskola innovációs lehetősége, hanem a jelenkor kihívásaira adható megoldáskeresés eszköze is lett. 
Ezen belül különös helyzetet eredményez az online oktatási forma. Az online tanulási helyzetek mi-
att a vizuális kultúra tantárgyra különösen jellemző személyesség furcsa változáson megy keresztül. A 
tényleges személyesség megszűnhet, ugyanakkor a produktumok pedagógiai értelmezésére több idő 
és több figyelem juthat, mint a nagy létszámú osztályokkal lebonyolított kontaktórák esetében, ahol 
kétszer 45 perc alatt jó, ha néhány perc személyes kísérés, némi figyelem jut egy-egy gyerekre. Le-
hetnek már tapasztalataink arról, hogy a mai másodikosok (bizonyára szülői segítséggel, mégis) egyre 
önállóbban képesek a digitális eszközök használatára és az esetleges online feladatmegoldásra. Nagy 
visszalépés lenne tehát, ha az iskolában továbbra sem vennénk tudomást a digitális eszközök lehe-
tőségeiről. A technológiát motiváló eszközként is használhatjuk annak érdekében, hogy tantárgyunk 
hagyományos (és többünk számára inkább szerethető, kézzel, anyaggal, hagyományos eszközzel 
végzett) képalakító technikái tovább éljenek, és használatuk kultúrája is átöröklődjék. Ebben az is-
kolaszakaszban mind a hagyományos technikák gyakorlása, mind a digitális eszközök használata segíti 
a műalkotások megismerését és értelmezését. Ez a korai tapasztalat később képes felső tagozaton az 
alkotva befogadás elve alapján tervezett tanulói munkák támogatására. Az előbbiek értelmében több 
olyan feladatot is talál a kedves olvasó a kézikönyvben, amelyek végproduktuma digitális képalkotás, 
fotó, film, animáció, de ezek elkészítéséhez tényleges megfogható, megtapasztalható és a kezet, ruhát 
bepiszkoló képalakító eljárásokon át vezet az út. 
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LEGFONTOSABB TANTERVI JELLEMZŐK 

A NAT és KET korrekciójának szemléleti eredői
Az átalakulás oka elsősorban szemléleti: középpontjában a tanuló, itt a második osztályos gyerek áll, 
akit értelmes tevékenységek végzésében szeretnénk segíteni. Ismereteket nem „nyújtani” szeretnénk, 
amelyeket ő „magához vesz”, ha érdeklődésébe talál, eltárolja a rövid távú memóriájában, majd 
„felszabadítja a tárhely egy részét”, hanem mindig alkotómunkához kapcsolt vizuális ismeretszerzését 
szeretnénk segíteni. Az ismeretszerzés vizuális ismeretekre vonatkozik, ezek pedig érzelmi és értelmi 
(például kulturális) tartalmakkal szövődnek át. Az alkotva befogadás alapelve, ami már a megelőző 
NAT-ban is megjelent, a mindennapi gyakorlatban azt jelenti, hogy a vizuális kultúra órákon a gyerekek 
kézzelfogható, szemmel látható produktumot hoznak létre, azáltal esztétikumot termelnek, és 
esztétikumot fogadnak be. Az „emberi lényeg” mellé (mint a mézzel kevert lázcsillapítót) közvetítjük 
az egyetemes és a magyar kulturális tartalmakat, amelyeket az alkotást segítő képanyag formájában 
kaphatnak meg. Ezt azért fontos megjegyeznünk, mert a gyerekek a mindennapok során könnyen ta-
lálkozhatnak azokkal a tartalmakkal, amelyeket nem szeretnénk közel engedni hozzájuk. Vizuális for-
mában, médiaanyagokban, digitális játékokban olyan valósággal is találkozhatnak, amit nem tudnak 
különválasztani még a realitástól, így ezek feldolgozását is segítenünk kell.

Itt jegyezzük meg, hogy a magyar népi kultúra nemzeti identitástudatot erősítő tartalmai önálló téma-
kört nem alkotnak, hanem át-átszövik a KET fejlesztési feladatait és ismereteit, gyakran illusztrációs 
célú képi alapanyagként jelennek meg, hol a díszítőművészet mintakincsét mutatják be, hol a hagyo-
mányos tárgy- és környezetkultúra területének feldolgozását segítik. A néprajzi, népművészeti tartal-
mak minden esetben az alkotómunkát segítik és motiválják a kerettanterv feladatrendszerében.

A kézikönyv használatát úgy képzeljük el, hogy feltételezzük a NAT és a KET ismeretét. Mindkét doku-
mentum bővelkedik bevezető szövegekben, amelyek az értelmezést segítik, és a tárgyalt korosztály 
jellemzőit fogalmazzák meg a fejlesztés céljaival kapcsolatban, amelyeket a feladatrendszerünk kidol-
gozásakor természetesen figyelembe vettünk.

Pedagógiai szemlélet, korszerű koncepció
Pedagógiai szemlélet és koncepció tekintetében a tanári kézikönyvünk tehát összességében az új Nem-
zeti alaptanterv és az erre épülő kerettantervek fejlesztési követelményeit magyarázza a pedagógusok 
számára egyrészt a tantervi szabályozás bizonyos szintű értelmezésével, másrészt konkrétan a 2. év-
folyam számára, a tanórán felhasználható feladatok bemutatásával. A NAT-koncepció megfogalmazá-
sából kiderül az az újszerűség, hogy az elvárt fejlesztési követelményeket tanulási eredményekként 
fogalmaztuk meg. A megfogalmazás nem a tanár fejlesztő aktivitását sugallja, hanem a tanulók aktivi-
tását leíró egyszerű igék, amelyek azt írják le, hogy egy-egy tevékenységet milyen szinten kell teljesíteni 
egy-egy fejlesztési ciklus (1–4., 5–8. és 9–10. évfolyam) végén. A vizuális kultúra tantárgyban a tanulók 
tevékenységeik során látható, megfogható produktumot hoznak létre.

A NAT struktúrája minden tantárgy esetében azonos, ahol a témakörök a tantárgy tartalmi elemeit jel-
zik, és amelyek a kerettantervi szinten képesek tovább konkretizálódni, illetve a fejlesztés elvárt ered-
ményei (iskolaszakaszokra bontva) úgynevezett fejlesztési területekre bontva jelennek meg.
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A vizuális kultúra tantárgy témakörei (1–4. évfolyamban): 

Vizuális kifejezőeszközök Érzékelés, jellemzők, tapasztalat

Síkbeli és térbeli alkotások Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények

Vizuális információ Vizuális jelek a környezetünkben

Médiahasználat Valós és virtuális információk

Álló- és mozgókép Kép, hang, történet

Természetes és mesterséges  
környezet

Valós és kitalált tárgyak

Közvetlen környezetünk

Az egyes kerettantervi témakörök alá sorolt fejlesztési feladatokat a táblázatban látható módon színek-
kel különítjük el a tanári kézikönyv szövegében. A tantárgyi kapcsolódás konkrét példáiban időnként 
megjelenítjük más tantárgy konkrét fejlesztési feladatait vagy tartalmait, amelyet a szövegben jelöljük, 
például: lásd ... tantárgy KET fejlesztési feladatait. 

A vizuális kultúra tantárgy fejlesztési területei a következők: 

• Megfigyelés, vizuális emlékezet 
• Belső képalkotás, képzetek 
• Vizuális elemzés, vizuális értelmezés 
• Megjelenítés, ábrázolás, konstruálás
• Vizuális kifejezés 
• Célzott/direkt vizuális közlés 
• Kreativitás 

A KET eredményeit tovább részletezve fejlesztési feladatokat (és ismereteket) kínál a tematikai egysé-
gek mentén csoportosított tanulási eredmények eléréséhez. E kézikönyvben a fejlesztési feladatok kö-
vetelményeit konkrét tanulói tevékenységekre fordítjuk le. Az egyes KET fejlesztési feladatok teljesíté-
séhez igyekszünk olyan konkrét feladatokat nyújtani, amelyek összhangban állnak a tantervi változást 
indukáló megújító pedagógiai szándékkal, amely: 

• tanulóközpontú,
• differenciáló,
• a tanulást korszerű módszertannal kívánja támogatni, mint az aktív tanulás és annak változatai 

(pl. projektalapú tanulás, jelenségalapú tanulás),
• mindezt a tantárgyi kapcsolódások magas szintű figyelembevételével. 

A NAT-ban megfogalmazott célokat, feladatokat, fejlesztési területenként tagolt tanulási eredményeket 
a kapcsolódó kerettantervek fordítják le a használat szintjére, a helyi tantervek pedig már az adott is-
kola tanulóközösségének ismeretében és az iskola sajátos pedagógiai szemléletében születhetnek meg 
a kerettantervek fejlesztési feladatainak évfolyamszintű meghatározásával, a szabad időkeret nevesí-
tésével, általában a törvényben megszabott mértékű változtatások beépítésével. A kerettantervek két 
egymást követő évfolyamon fő témakörök mentén fogalmazzák meg a célként álló tanulási eredménye-
ket és az elérésükhöz tervezett fejlesztési feladatokat, ismereteket, illetve (a vizuális kultúra tantárgy 
sajátossága miatt) igen kevés fogalmat. A fogalomszinten megjelenő kevés ismeret helyett a szöveg 
vizuális ismeretanyagot ajánl, a felső tagozatos KET pedig ajánlott műveket, alkotókat is tartalmaz. 
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A második osztályba lépő kisgyereket mindenesetre tovább kell segítenünk az önálló tanulást támoga-
tó módszerek gyakorlásában, még akkor is, ha részünkről (a pedagógus szemszögéből nézve) ez több 
szervezéssel is jár. Emellett meg kell nyitnunk az utat a csoportos alkotások során a valódi csoportban 
végzett problémamegoldó folyamatok tanulására is. Ez abban az esetben nem is olyan nehéz, ha a gye-
rekek szinte ugyanúgy élhetik meg a csoportos alkotás szituációját, mint akár az óvodai önszerveződő 
csoportos játékok élményeit. Mivel az adott korosztály még nem tud önállóan csoportba rendeződni, a 
csoportok irányított kialakítása után célszerű munkamegosztásban, az önálló ismeretszerzés különböző 
formáit alkalmazva segíteni a tanulókat abban, hogy személyes tapasztalataik a teljes csoport számá-
ra hasznosulni tudjanak, és hogy a fellelt problémákra adekvát válaszokat tudjanak adni. A csoport-
ban történő alkotás tapasztalatai között megélhetik a csoporttagokkal való kommunikáció mikéntjét, 
megoszthatják egymással élményeiket és tapasztalataikat a csoportos együttműködés sajátosságairól. 
Ha olyan feladatot kapnak, amit csoportban elkészítve nagyságrendekkel érdekesebbnek, szebbnek 
és jobbnak látnak, akkor érzik ennek motiváló hatását, és a későbbi években szívesen dolgoznak cso-
portban egy-egy projektfeladat megoldása érdekében. Mint mindent, a konfliktusok iskoláskori meg-
oldásait, az egyéni érdekek terén tett kompromisszumok elfogadását (vizuális kultúra órán) is tanulni 
kell. Mivel a NAT magasabb rendű célja a kulcskompetenciák fejlesztése, jobb, ha tudatosul bennünk, 
hogy a vizuális kultúra összes tanulói tevékenysége is ezek irányába hat: fontosabb azt alkotás közben 
megtapasztalni, hogy a munka során keletkezett ötleteink befolyásolják a kész produktum, az alkotás 
„jelentését”. 

Talán a differenciáló szemlélet az, ami régóta nyilvánvaló kritérium a vizuális kultúra tanítása-tanulása 
során. A tantárgy sajátosságából adódóan általában úgy differenciálunk, hogy egy-egy téma kapcsán 
tekintettel vagyunk az egyéni érdeklődésre, vagy toleráljuk a gyerekek eltérő munkatempóját. Diffe-
renciálásra vezető problémát okozhat óráinkon az egy technikához ragaszkodó (például: „csak ceruzá-
val…”) gyerekek órai kezelése is. Az eltérő technika megengedése általában még nem okoz pedagógiai 
problémát, hisz szinte mindegy, hogy filctollal, olajpasztellel vagy festékkel készül a színekre alapozott 
produktum. De találkozhatunk olyan gyerekekkel is, akik már „megégették” magukat például az agya-
gozással vagy a festéssel, így a sikertelenségek miatt nem hajlandók ezekkel a technikákkal dolgozni. 
Ekkor a gyerekcsoport igazságérzetét kell valójában jól kezelnünk, mert fel fog merülni a kérdés ben-
nük, hogy miért szabad bizonyos gyerekeknek ceruzával rajzolgatni, amikor a többségnek agyagozni 
kell, ami koszos. Az ilyen gyereket erőltetni viszont nem érdemes, hisz lehet, hogy hozzá fog nyúlni 
az agyaghoz, de némi „romboló munka” után abba fogja hagyni a munkát, és (jó esetben) már csak a 
romeltakarítást végzi az alkotás helyett. Az ilyen helyzetekben, ha sikerül kölcsönös megállapodásra lé-
pünk az eltérő tevékenység tekintetében (például a társak munkájának rajzban történő dokumentálá-
sa, plakátkészítés a produktumok bemutatójához, piktogramrajzolás a helyes takarítás bemutatására), 
az segíteni fogja az óra témájának épülését, és a társak is elfogadják az egyéni eljárásrendet. Főként, 
ha azt is érzik, hogy ez nekik is kijárhat, ha éppen rászorulnak. A differenciáló szemléletű tanulásszer-
vezésnek természetes következménye az egyéni értékelés alkalmazása. Biztosan nem vezet semmi jóra 
az óra végi frontális értékelés, a nagyon általános: „Ügyesek voltatok, szépen rajzoltatok!” típusú ösz-
szegző értékelés. A hatékony értékelés személyes, főleg segítő, amely a munka továbblendítését, vég-
eredményben a továbbfejlődést segíti. Érdemes konkrét szituációkban, konkrét észrevételeket tenni a 
munkával kapcsolatban. 

Megújuló gyakorlat, új szemléletű módszertan
A kézikönyv tehát az iskolai gyakorlatot kívánja segíteni, az elméleti alapvetések eléggé bőségesen 
megtalálhatók magában a NAT-ban. A kulcskompetenciákhoz való kapcsolódások leírása és az alapvető 
célok megfogalmazzák azt a „gyermekképet”, amilyennek látni szeretnénk a kisiskolásokat, és megfo-
galmazza azt az „emberképet”, amelyet a mai gyerekek felnőttkorára szeretnénk látni és megélni. A 
kézikönyv feladatrendszerének kidolgozásakor nagyon gyakorlatias módon éreztük fontosnak a tantár-
gyi kapcsolódások megjelenítését. E szándéknak több oka is van. Egyrészt a szaktantárgyi széttagolt-
ság ellenére is látnunk kell, hogy nem tantárgyat tanítunk, hanem a vizuális kultúra tanulási területén 
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szeretnénk fejleszteni a gyerekeket. Az ő személyiségükben pedig „találkoznak” a tantárgyak anyagai. 
Fontos lenne a tantárgyak közötti koherencia akkor is, ha nem mindig az osztálytanító tanítja a vizuális 
kultúra tantárgyat. Ekkor persze szükség van a pedagógusok együttműködésére, egyben olyan szer-
vezeti kultúrára is, amelyben ez természetes. Talán némileg túlkonkretizálva e pedagógiai törekvést, 
a későbbiekben igen konkrét tanulói példákat fogunk hozni különböző tantárgyi kapcsolódások lehe-
tőségeinek kihasználására. Az integratív szemlélet ugyanakkor gazdaságosabban képes kihasználni az 
adott órakeretet is, hisz a különböző tantárgyak fejlesztési feladatai egy komplexebb feladat megol-
dásával hasznosabban és jobb időgazdálkodással teljesíthetők. Például összekötve az illusztrációs jel-
legű vizuális feladatot az irodalmi szövegfeldolgozással, egyszerre teljesülhetnek a vizuális kultúra és 
a magyar irodalom tantárgy fejlesztési feladatai. A kézikönyv a tantárgyi kapcsolódások gyakorlatba 
ültetését is segíti azáltal, hogy az adott vizuális feladatok esetében feltünteti a kapcsolódó tantárgy ke-
rettantervi fejlesztési feladatait. A kézikönyvben szereplő olyan feladatpéldák esetében, amelyek más 
tanulási terület, más tantárgy tananyagára reagálnak, a példák természetesen abban a formában is 
felhasználhatók, ahogyan vannak, de szeretnénk, ha inkább ihletet adnának az éppen látszódó lehe-
tőségek felhasználására. Szerencsés, ha az iskolai munkarend megengedi az órák cserélgetését, hiszen 
más tantárgyból származó, jól eltalált, éppen „megérő” tartalom gazdag kifejezéshez, értelmes vizuális 
kommunikációt eredményező megjelenéshez vezethet, ha „nem hűl ki teljesen”, mire ismét vizuális 
kultúra óra lesz. Ahhoz, hogy a tantárgyi kapcsolódásokban rejlő lehetőségeket ki tudjuk aknázni, a 
pedagógiai tervezést is át kell gondolnunk, meg kell újítanunk a szokásainkat. A későbbiekben erre is 
szentelünk egy rövid fejezetrészt. Lehet, hogy szembemegyünk néha a megszokásokkal, de ha a NAT és 
a KET pedagógiai megújulást hozó szemléletét kipróbáljuk, láthatjuk, hogy az évtizedes megszokások 
rendszerében történő tanítást „újra kell terveznünk” a jelenkor gyerekei számára. 

Ha a kompetenciaalapú NAT pedagógiai fókuszváltása során a pedagógus tevékenységeiről átkerült a 
hangsúly a tanulók aktivitására, és a KET-ben meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek más tan-
tárgyak tanulási tartalmaival összefüggésben érhetik el céljaikat, akkor ez a pedagógiai tervezés gya-
korlatát ugyanúgy érinti, mint az alkalmazandó munkaformák sokféleségét és azok épülését. A tanulói 
munkavégzés motiválása felértékelődik, az értékelés módszertanának pedig meg kell találnia az útját 
ahhoz, hogy egyre inkább belső motiváltságot eredményezzen. Ha differenciálunk a feladatkiadásban, 
és megfelelően kísérjük a munkavégzést, akkor segítő-formáló értékeléssel terelgetjük a gyerekek 
munkáját. Ha a terelgetés sikeres, akkor a tanulói munkavégzés és a létrehozott alkotás is sikeres. A 
szummatív értékelés mondatai a NAT tanulási eredményeinek tükrében lesznek értelmesek: ha „teszi”, 
mármint az adott cselekvést végzi, akkor ezt a Bloom-féle taxonómiához hasonló épülésben érdemes 
megfogalmaznunk mondatainkat arról, hogy éppen milyen szinten teszi. Ha azt a minimális ismeretet, 
amit a KET megfogalmaz, az alkotva befogadás elve alapján tanítjuk, akkor ezeket a „gyerekalkotást 
befogadó” pedagógus attitűdjével kell értékelnünk. A szummatív értékelés első osztályban természe-
tesen könnyebben reagál a gyereket követő pedagógia elveire, a szemléleti összeütközést a második 
évfolyam hozhatja a számszerű osztályzatok belépésekor. 

A második osztályos kézikönyv írásakor szem előtt tartottuk azt, hogy kollégáink sok tantárgyat taníta-
nak, meg kell ismerniük az összes tantárgy tantervi változásait, ráadásul nem is biztos, hogy valaki azért 
tanítja a vizuális kultúra tárgyat, mert alapvetően érdekli és szereti, hanem csak azért, mert osztály-
tanítóként ez a „kereszt” is neki jut. Ezért koncentráltunk a mindennapok gyakorlatára, néhol triviális 
dolgokat is megemlítünk, de mindig segítő szándékkal. A NAT és a KET szövege nyilvánvalóan kerüli az 
„ízlés” fogalomkörét, egyáltalán nem találkozunk „ízlésneveléssel” mint fejlesztési területtel. Mi azon-
ban nem tudunk kibújni a bőrünkből, így biztosan találkozhatunk a szövegben az ízlésformálásra vo-
natkozó, értékítéletet is megjelenítő állásfoglalással, amelyet minden esetben a vizuális kommunikáció 
adott funkciójára való hivatkozással fogalmazunk meg. Ha néhol kicsit „görbébb a tükör”, ami esetleg 
karikíroz egy-egy megszokott iskolai munkát, öncélú, giccsbe hajló produktumot, akkor ez szándékosan 
került a kézikönyv szövegébe. 
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ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS  
a vizuális kultúra tanításához

Valódi anyagok, digitális eszközök
A kézikönyvben a tanulói tevékenységek sikeres szervezését a tanulóknak szóló kérdésekkel, anyag-
ra, módszerre, technikára vonatkozó magyarázatokkal, kiegészítésekkel szeretnénk segíteni. A lényegi 
mondanivalónk a tanulói tevékenységek, anyagok, eszközök változatosságában, továbbá a játékosság, 
a motiváció, az élet jelenségeinek közelítésében áll. Ebben a fejezetrészben néhány olyan (a tantervi 
követelmények iskolai adaptálását segítő) témát fogunk érinteni, amit (műfaji jellemzője miatt) sem a 
NAT, sem a KET nem taglal részletesen, bár a gyerekek tényleges alkotómunkájának a motiváltságát, 
ebből következően az alkotások minőségét alapvetően befolyásolja. 

Az első osztályos kézikönyvben még az iskolába lépő kisgyerekek valós eszközhasználatát tárgyaltuk, 
második osztályban egy nagyon megosztó, a tanítói társadalomban rengeteg kérdést felvető témával 
foglalkoznánk, ez a digitális eszközök használatának a kérdése. 

Ahogy már tapasztalhattuk, adódhatnak olyan helyzetek, ahol távolléti oktatásban, online formában 
valósul meg akár az alsó tagozatosok tanítása is. Ebben a helyzetben a digitális eszközhasználattal 
kapcsolatos probléma, kiváltképp a vizuális alkotótevékenység megszokott eszközeit figyelembe véve, 
többrétű. Nemcsak az alkotás anyag- és eszközfelhasználása változhat, hanem a feladat elvégzésének 
vagy a munka bemutatásának a közege is, miközben nem vehető biztosra, hogy mindenki számára el-
érhető a szükséges digitális eszköz és online tanulási forma. Ebben a helyzetben a hagyományos tech-
nikákkal végzett munkát nem tudjuk közvetlenül segíteni, bár személyes javításra és segítségnyújtásra 
lenne szükség. Miközben tehát a digitális eszközhasználatra, sőt online oktatási helyzetre is fel kell ké-
szülnünk, a tantervi követelményeknek megfelelően a tényleges és változatos anyag- és eszközhaszná-
lat kialakítása továbbra is fontos feladatunk. Ennek megfelelően egy-egy feladat leírásában változatos 
anyaghasználatra vonatkozó javaslatokat mutatunk be. 

A digitális eszközök használatában pedig látnunk kell, hogy egyrészt vannak olyan technikák (pl. fotózás, 
kisfilmkészítés, „stop-motion” animáció készítésére), amelyeket valóban képes a telefonhasználatban 
gyakorlott legtöbb másodikos alkalmazni, másrészt a rendelkezésre álló eszközök is kevéssé korlátoz-
nak, hisz a megvalósításhoz elegendő csupán néhány alkalmas eszköz egy-egy kisiskoláscsoportban. A 
technikai kép készítését pedig ugyanúgy gyakorolni kell, mint a kézzel végzett alkotómunka képi kifeje-
zőeszközeinek a használatát. Fontos, hogy a telefon képernyőjén megjelenő kép kompozíciós minősége 
egyre javuljon, hogy a képkivágások használata a megmutatni kívánt jelenséggel összefüggjön, egyre 
kevésbé legyen véletlenszerű. A képkomponálást hagyományos módszerrel is tanítottuk, azaz felhívtuk 
a gyerekek figyelmét a képmezőben elhelyezkedő elemek elrendezésének jelentőségére, ami a digitális 
képkomponálás esetében sem tér el. A képernyőképen szemléletesen bemutatható és a gyerekek szá-
mára könnyebben magyarázható a képkivágás kompozíciót módosító szerepe, ilyen módon a digitális 
képalkotás támogathatja a nem-digitális képalkotás fejlődését. 

Az újabb médium használatával megjelenített feladatok (mint majd látják a kézikönyv leírásaiban), ha-
gyományos eszközhasználattal készülnek, legfeljebb a végproduktum jelenik meg digitális, technikai 
kép formájában. Képmanipulációról, editálásról, digitális eszközön való rajzolásról szó sincs második 
osztályban. 
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Ajánlott munkaformák: egyénileg vagy csoportban
Mint a bevezetőben említettük (a többi tanulási területhez hasonlóan), a másodikos gyerekek vizuá-
lis kultúra tanulása is végeredményben a kulcskompetenciák fejlesztésére irányul, és azok fejleszté-
séhez a maga speciális módszereivel, sajátos tevékenységrendszerével járul hozzá, amiből az is kö-
vetkezik, hogy például a társas kompetencia fejlődését a vizuális kultúra órán is elősegítjük. A KET 
szövegében ezért is gyakori fordulat az „egyénileg vagy társaival együtt” utalás. Természetesen az 
egyéni személyiségfejlődés szempontjából is fontos a társakkal végzett tevékenység. Ki kell emelnünk 
azonban, hogy a sok, csoportban végzett feladat mellett az egyéni munkavégzés terén még a második 
osztályosoknak is van tanulnivalójuk. A tanulás tanulása, a hatékony időbeosztás, a célszerű térkezelés 
(például tényleges asztalrend) mindig koherens szemléletben, az összes tanulási területen fejleszten-
dő. Mindig vannak vezető szerepben állók, és mindig vannak új „trónkövetelők”. Az iskola világában, 
ahol az iskolai rendre, a munka fegyelmére is neveljük a gyerekeket, könnyen adódik az egymás mellett 
ülők páros munkavégzése mint szervezési megoldás. Ideálisnak látszik, ha a párok időnként cserélőd-
nek, hiszen az ültetési rendben megnyilvánuló pedagógiai szándék nagyon gyakran éppen az, hogy ne 
bontsák a rendet a gyerekek, ettől persze az sem biztos, hogy éppen egymás legjobb alkotópartnerei. A 
csoportmunka hatékonyságának kialakítása hosszabb folyamat. Néhol tulajdonképpen egyéni munká-
ban készült produktumok összeállításából áll elő egy-egy osztály- vagy csoportmunka végeredménye, 
hisz nagyon motiváló lehet, ha egyes részt vevő gyerekek azt érzik, hogy nagyon jó dolog állt elő a közös 
munkájukból. Más tanulói tevékenységek nagyon is produktívak csoportmunkában is, ahol azért a cso-
porttagok közötti kompromisszumkészség minősége igencsak befolyásolja a végproduktum előállását, 
sőt erős társas tanulásként néha még kudarcba is fullaszthatja azt. Minden tantárgy esetében elvár-
ható a csoportmunka (mint munkaforma használata), és a felsőbb osztályok „aktív tanulásban” aján-
lott módszertana igényli is ennek előkészítését. A csoportmunka kialakításának általános pedagógiai 
alapelveit nem tudjuk itt részletezni, így csak néhány gyakorlati szempontból hasznos gondolatot osz-
tunk meg: második osztályban szimpátia alapján alakuló csoportokat továbbra is szervezhetünk, amik 
a spontán játékban összeszokott csoporttagok munkáján alapulnak, de egy-egy feladatban kijelölhet-
jük a csoportvezetőket, akik maguk választanak csapattagokat, mint a fociban. Az „ügyes”, rátermett, 
fejlett gyerekek gyakran a hozzájuk hasonlókkal barátkoznak, velük szeretnének egy csoportban lenni. 
Érdemes tehát őket úgy szétválasztani, hogy csoportvezetőknek kérjük fel őket. Vezetőként segítsé-
gükre lehetnek a kevésbé ügyeseknek is, hogy a közös munka sikerélményének fényében ők is megmár-
tózzanak, és általános motiváltságuk ezáltal fokozódjon. 
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AJÁNLOTT TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK  
a KET fejlesztési feladatai és ismeretei  
feldolgozásához

Kerettantervi feladatok és ismeretek, és a kézikönyv szerkezete
A fejezetben a vizuális kultúra KET fejlesztési feladataihoz (és ismereteihez) szeretnénk konkrét tanulói 
tevékenységeket ajánlani. A KET témakörei a vizuális kultúra részterületei szerinti felosztásban kínálják 
a fejlesztés lehetőségeit. Feladatunk volt többek között a tantervi követelmények két évfolyamos cik-
lusait tanévekre felbontani. Döntésünk szerint vannak olyan témakörök (és ezekhez tartozó fejlesztési 
feladatok), amelyeket inkább a második osztály számára javaslunk, a fejlesztési feladatok nagy része 
azonban különböző tartalmakkal, különböző évfolyamokon (így például már első osztályban) is megje-
lent. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a fejlesztési feladatok semmiféle időbeliséget nem tükröz- 
nek, nem alkotnak tanmenetet. Egyes tanulói tevékenységeket leíró feladatok vagy feladatcsokrok a 
fejlesztési feladatok kombinációjaként jönnek létre, sőt egész témakörök (például a tárgy- és környe-
zetkultúra témakörei) természetes kapcsolódásban állnak más tantárgy anyagával is, és nagyon kínálják 
magukat az egységes elvárások követésére. A tematikus tervek készítésére külön fejezetben kívánunk 
majd segítséget nyújtani azzal, hogy a vizuális kultúra KET bizonyos elvárt tanulói tevékenységeinek 
teljesítését tantárgyközi és tantárgyon belüli kapcsolódásokkal együtt mutatjuk be. 

Az első osztályos tanári kézikönyvben külön fejezetben szenteltünk néhány oldalt olyan ötleteknek, 
amelyek az iskola falain kívüli tanulásra mutatnak. Gyakori élményünk lehet, hogy például az erdei 
iskola, kirándulás, sportnap miatt „elmarad a vizuális kultúra óra”, miközben nem kellene elmaradnia, 
hisz számos olyan tanulói tevékenység rejtőzik a vizuális kultúra KET-követelményei között, amelyek 
teljesülhetnek a tanórán kívüli keretek között. 

A második osztályos tanári kézikönyvben ezt már nem érintjük, de felhívjuk a kollégák figyelmét, hogy 
ezen az évfolyamon is élhetünk a vizuális kultúra tantárgy iskolán kívüli helyszínre helyezésének le-
hetőségével (például tájházlátogatás, erdei iskola, tanulmányi kirándulás). Ennek megfelelően az első 
évfolyamra ajánlott feladatokat tehát érvényesnek érezzük második osztályban is, de természetesen 
nem másoljuk át a jelen kötetbe. Ugyancsak így jártunk el a tárgykultúra témakör egyik alfejezetével 
is, itt nem írjuk le újra az iskolai tárgyalkotással kapcsolatos szemléleti alapállásunk minden részletét, 
nem karikírozzuk a gyakran látott gyakorlati megvalósulásokat az iskolai giccsek és haszontalanságok 
listázásával, ezeket is az első osztályos tanári kézikönyvben érdemes újraolvasni. 

A második osztályos kézikönyv anyagában nem emeljük ki ismét a magyar népművészeti tartalmakat, 
mint tettük az első osztály esetében, itt megelégszünk azzal, hogy a kerettantervi fejlesztési feladatok 
szövegében, illetve az ajánlott szemléltetésben ezek a tartalmak megjelennek. 

A vizuális kultúra KET által tartalmazott műalkotásokra, alkotókra a kézikönyv tartalmi utalásokat tesz, 
de a képek nem szerepelnek a könyvben, hisz minden név és műalkotás elérhető egyszerű internetes 
képkereséssel, még a jelzett magyar népművészeti alkotások is. A kézikönyv szerkezetét a gyakorlati 
felhasználás érdekében visszatagoltuk a (tantervi szabályozásból már jól ismert) vizuális kultúra rész-
területei felé, így kifejező jellegű feladatokat, vizuális kommunikációs tartalmat feldolgozó feladatokat, 
tárgy- és környezetkultúrára mutató feladatokat válogattunk külön a kötetben. A témakörök elején 
feltüntetjük a NAT (adott témakörnek megfelelő) tanulási eredményeit, a KET fejlesztési feladatai közül 
azt a válogatást, amelyre a feladatcsokor tanulói tevékenységei irányulnak, illetve abban az esetben, ha 
az adott feladathoz van új belépő fejlesztési feladat, azt is megjelöljük. Ezek az utalások mind az adott 
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feladatcsokor tantervi kapcsolódását jelzik. A tanulóknak szóló feladatokat pedig nekik szóló monda-
tokban igyekeztünk megfogalmazni.

A kézikönyvben leírt feladatok némelyike lehet ismerős a kedves olvasó számára, hisz magunk is gya-
korló pedagógusként találkozhattunk egy-egy ötlet csírájával, viszont ezeket igen nehéz lenne hivatkoz-
ni, nevesíteni. Fontosnak tartjuk ennek tükrében megjegyezni, hogy nem használtunk fel ténylegesen 
publikált feladatrendszereket a kézikönyv írásakor, de nem kizárt, hogy pedagógus előéletünkben (órá-
ra való készülés során) akár látott képanyagként, akár hallgatói ötletként szűrődött be a gondolko-
dásunkba néhány, könyvben megjelenő feladat. Ezek közül, ha nevesíthető, a forrást természetesen 
megjelöljük. 

Kifejező jellegű személyes alkotások, illusztrációk, személyes élmények
Az érzékelés, a vizuális és egyéb érzékszervi jellemzők közvetlen megfigyelése és a tényleges tapasztalat 
alapján történő ismeretszerzés általában jellemzi a kisiskoláskor vizuális feladatrendszerét, és nem csak 
a kezdő szakaszban tartoznak feladataink közé. (A KET Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, 
tapasztalat címmel önálló témakörként közli a vonatkozó fejlesztési feladatokat, úgy is, hogy ezek ál-
talában nem alkotnak önálló órai feladatot.) Néhány ide tartozó játék beépülhet más tantárgy játékai 
közé is, vagy egyenesen ott a szokásos helyük (például dallamív, hangmagasság változása, lépések, 
ugrások kirakása számolókoronggal). Éppen ezért a KET e témakörei leginkább más, további témakö-
rök tanulási eredményeiben hasznosulhatnak. Másrészt a kerettanterv fejlesztési feladatainak áttekin-
tésekor látszik, hogy a tevékenységrendszer fókusza alapján lettek „dobozolva” a korábban élmény-
képnek, kifejező képalkotásnak hívott tevékenységrendszer feladatai, ami nagyon jól lefedi a gyerekek 
tevékenységét. Mi is igyekszünk ennek a logikának megfelelni, és az egyes feladatcsokrokat ugyanígy 
elkülöníteni, főként, ahol lehet.

A korszerű pedagógiai gyakorlat az első két osztályt egységben tekinti, tekintsünk mi is úgy a tanári ké-
zikönyv feladataira. A kötet értelmes folytatása kíván lenni a már megjelent Tanári kézikönyv a vizuális 
kultúra tanításához a 2020-ban kiadott NAT és kerettantervek alapján – 1. osztály című kötetnek. Ha 
egységben látjuk az első két évfolyam munkáját, akkor hadd építsünk a két kötet kapcsolatára, azaz 
bizonyos fejezetekben tárgyalt feladatok (például tájház látogatása, séta a természetben, erdei iskolára 
ajánlott feladatok) érvényesek lehetnek a második évfolyamon is, illetve bizonyos fejlesztési feladatok 
és a hozzájuk tartozó feladatok bár első évfolyamon jelennek meg, a tanulók fejlődési szükségleteinek 
megfelelően ezen az évfolyamon is felhasználhatók. 

Évszakokhoz kapcsolódó feladatok
Második osztályban néhány olyan feladatot ajánlanánk, amelyek vagy az első osztályhoz hasonló fej-
lesztési feladatoknak megfelelve, de egyéb tanulási tartalmak mentén, vagy újabb KET fejlesztési fel-
adatok érvényességével mutatnak további példákat, és amelyek egyben változatosságot hoznak a gye-
rekcsoport életébe. 

Bár az első osztályos kézikönyvben más tartalmakba rendeztük a javasolt feladatokat, mint az emberi 
életünket, úgy az iskolában tanult tantárgyak egy részét is tematizálhatja az évszakok rendje. Természe-
tesen például az őszhöz kapcsolódó feladatok arra is alkalmasak, hogy velük térjenek vissza a gyerekek 
az iskola kerékvágásába.

Nagyon ismert, őszhöz kapcsolódó feladatokat nem közlünk, természetesen sok fejlesztő és érdekes 
megoldást láttunk mi is a témakörben, például nagyszerűen meg tudják festeni a gyerekek azt a szi-
tuációt, amikor belerúgnak egy összegereblyézett levélkupacba, vagy például már bizonyára többször 
ragasztottak levelekből képet. Nagyon jó példája lehet a modell alapján megfigyelt valóságos látvány 
átírásának, formaegyszerűsítésének a vadgesztenyelevél hajtogatása és összeállítása az összetett le-
vélzet állása szerint. Ezek a feladatok inkább egy kiemelt fejlesztési feladatra mutatnak. A kézikönyv 
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feladataiban inkább arra törekszünk, hogy fejlesztési feladatok kapcsolatrendszerét állítsuk fel. 
Érzékeltetni szeretnénk, hogy a KET fejlesztési feladatai hogyan fordíthatók le feladattá, azaz hogyan 
lehet a tantervi követelményből a gyerekek számára hasznos, feladatmegoldás által irányított tanulási 
helyzet.

Az évszakok változását követő feladatok leírásában, amelyeket illusztratív és kifejező tartalmak jelle-
meznek főként, akár újabb és újabb fejlesztési feladok belépésével egy-egy jellegzetes ünnep (például 
Mikulás, karácsony, farsang), esemény hangulati ráhangolását is segíthetjük, illetve érzelmi töltésü-
ket motivációként is felhasználhatjuk. Az ünnepek témaköréhez pedig a második osztályos tanári ké-
zikönyvben már nem ajándékötleteket ajánlunk, hanem (két, iskolai gyakorlatban is megjelenő) népi 
ünnep kellékeit, a Márton-napi mécses és a kiszebábu készítését dolgoztuk ki. Karácsonyi díszekkel, 
húsvéti tojásfestéssel nem terheljük az olvasót, mert ezek nem is mindig a vizuális kultúra órák termé-
kei, hisz ezek készülhetnek a technika és tervezés tantárgy keretében is, ahol az alkalmazott kézműves 
technika gyakorlása lehet elsősorban a cél. Hozzátennénk, hogy lehetnek kétségek ezeknek a tárgyak-
nak az esztétikai jellemzőivel kapcsolatban. Fontos lenne, hogy mind a vizuális kultúra órán, mind a 
technika és tervezés órán, sőt a napköziben és a családi napokon végzett kézműveskedés esetében is 
figyelembe vegyük egyrészt a tárgy és a funkció kapcsolatát, másrészt a kapcsolódás lehetőségét az ősi 
hagyományhoz: az európai vagy magyar kultúrához. 

 Tanulási eredmények (NAT)

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

• élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális eszközökkel 
egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít;

• rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli vizuális illusztrációt készít kü-
lönböző vizuális eszközökkel: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít, és a képet, tárgyat szöve-
gesen értelmezi;

• saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 
• saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti.

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)

Különböző érzékszervi tapasztalatok (pl. szaglás, hallás, tapintás, látás) élményszerű feldolgozá-
sa alapján, egyszerű következtetések szóbeli megfogalmazása és az élmények, kialakult érzések 
vizuális megjelenítése különböző eszközökkel síkban és térben (pl. rajz, festés, mintázás, építés/
konstruálás, tárgyalkotás).

A tanulás során felmerülő helyzetekben valós környezeti jellemzők (pl. téli táj, növény részei, osz-
tályterem színei), képek és ábrák (pl. tankönyvi ábra, saját vagy társak rajza) célirányos megfigyelé-
se, és a tapasztalatok szöveges megfogalmazása a látott információk pontos leírása és feldolgozása 
érdekében.

Olvasmány- vagy zenei élményhez a jelentést vagy hangulatot erősítő vizuális illusztráció készítése 
választott technikával, és az elkészült alkotás szöveges magyarázatával.

AZ UTOLSÓ LEVÉL

Egyéni munka

A feladat kapcsolódik Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van ujra… című verséhez (magyar nyelv és iro-
dalom KET).
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A feladat előkészítéseként gyűjtsenek a gyerekek színes őszi leveleket!

• Képzeljétek el, hogy Petőfi Sándor, a költő felállt a dombtetőről, közelebb ment egy leveleit hul-
lató fához, és miközben hallgatta a lehulló levelek lágy neszét, meg is figyelte, hogyan hullanak 
le a levelek! 

• Ti is ejtsétek le a levelet olyan magasról, amilyen magasra csak fel tudtok nyúlni! Figyeljétek meg, 
hogyan esik le a földre!

• Ragasszatok fel egy levelet egy A/4-es rajzlap közepére! Képzeljétek el, hogy ez volt az utolsó 
levél, ami leesett a fáról, így alatta is ugyanennek a fának a levelei vannak! 

• Rajzoljátok meg az elképzelt, korábban leesett leveleket úgy, hogy a felragasztott levél egy részü-
ket takarja! Először a valódi levél alól félig kilátszó leveleket rajzoljátok meg körben, majd az azok 
alól félig látszókat, egészen addig, amíg ki nem töltöttétek a rajzlapot!

Mutassuk Paál László őszi erdőt ábrázoló festményeit!

• Figyeljétek meg a kép színeit, és próbáljatok meg hasonlóakat keverni barna, okker, sárga, piros 
színekből! Amikor kikevertetek egy színt, először egy tiszta rajzlapon fessetek foltokat a szín ki-
próbálása érdekében! Később a próbalapot is fel fogjuk használni. Majd a kikevert színt használ-
játok fel a megrajzolt levelek kifestéséhez!

• Fessétek ki a rajzot vízfestékkel úgy, hogy két, egymás melletti levél színe különbözzön egymástól!

A feladat értelmes folytatása: 

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Fotó- vagy rajzsorozat készítése a mindennapok során tapasztalható időbeli változások szemlélte-
tése érdekében (pl. napirend, naplemente, lucabúza fejlődése).

HULLÓ LEVELEK

Csoportmunka

Mutassuk egymás után eltérő ágnövésű, levéltelen fák fotóit! 

• Álljatok fel, és a karotokkal mutassátok, milyen irányba kezdett nőni az éppen látott fa ága!
• A/2-es méretű rajzlapra vastag ecsettel fessetek meg egy fát! Fessétek ki a hátteret is! Ha az eget 

is meg akarjátok festeni, nézzetek ki az ablakon, és keverjetek olyan színt, amilyennek most lát-
játok azt!

• Az Utolsó levél című feladat során készült próbalapot színes papírként használva tépkedjetek 
apró faleveleket, és tegyétek fel őket a fára!

• Tervezzetek meg egy fotósorozatot vagy kisfilmet, amelyben felhasználjátok az elmozdítható le-
veleket! 

• Adjatok címet a fotósorozatnak, majd készítsétek el a fotókat vagy videót! 

A feladatban lényegesnek látszik, hogy lehetőségek szerint saját, csoportban született ötleteik alapján 
dolgozzanak a gyerekek. Lehet, hogy lesz olyan csoport, akinél egy forgószél által egyszerre elsodort 
levélkavalkádot látunk, a másiknál csak egyenként hulldogáló leveleket. Kísérjük az alkotás folyamatát, 
és adjunk ötleteket további képi elemekhez (például fekete felhők)!

Az elkészült fatörzsek felhasználhatók a feladat tavaszi változatában, akkor például temperafoltokkal 
kirügyeztethetik a csoportok a fáikat. Akkor az alkalmasan kapcsolható énekes anyag a Kivirágzott a 
diófa kezdetű népdal (ének-zene KET).
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A feladat télváró változata:

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Helyi múzeum, kiállítás, helytörténeti gyűjtemény, tájház látogatása, azzal kapcsolatos ismeret-
szerzés alapján élményszerű vizuális megjelenítés.

Korábban átélt események, különböző személyes élmények felidézése és tetszőleges megjelení-
tése különböző eszközökkel síkban és térben (térábrázolási képesség, emberábrázolás, kifejezőké-
pesség fejlesztése). Szemléltetésre ajánlott képanyag: Turner tájképei; Brueghel: Gyerekjátékok, 
Parasztlakodalo; Vankóné Dudás Juli: Jeles napok, népélet.

HÓSAPKA

Csoportmunka

Faluház, tájház látogatása során a gyerekek készítsenek fotót vagy rajzos vázlatot az iskola földrajzilag 
adott népi építészetének jellegzetességeiről! Ennek hiányában, nagyvárosi környezetben válasszunk ki 
egy tájegységet, és vetítsünk e tájegység jellegzetes háztípusát szemléltető fotókat (például tornácos 
ház, napsugaras homlokzat, nádtető)!

• A/2-es méretű színes rajlapon fessétek vagy pasztellkrétával rajzoljátok meg a gyűjtött (vagy a 
képen látható) jellegzetes parasztházat!

• Fessétek meg a kertet is, illetve minden olyan épületet, ami a falusi házak körül szokott lenni 
(például fészer, pajta, disznóól, kukoricagóré)!

• Képzeljétek el, hogy elkezd esni a hó! Először csak szállingózik, majd nagy pelyhekben kezd esni. 
Beszéljétek meg, mi jelzi a havazást, milyennek látjuk az eget havazás előtt! 

• Színezzétek át az eget ennek megfelelően, majd a képre helyezett egyre több papírdarabka segít-
ségével mutassátok be a havazást! Mindig készítsetek egy fotót a képről, hogy fotósorozatban be 
tudjátok mutatni a hósapka vastagodását! Beszéljétek meg, hol nem lesz hó a képen, és adjatok 
rá magyarázatot! 

A képsorozat vetíthető stop-motion animációként is, bár a havazás időbelisége a lassabb képváltást 
inkább sugallja. 

A feladat kapcsolódhat a kis másodikosok életben még oly fontos Mikulás-váráshoz is, ekkor a kép vetí-
tését a Hull a pelyhes fehér hó című dallal (lásd ének-zene KET) is kísérhetjük, illetve csengőkkel, trian-
gulumokkal, „patakopogással” zenei körítést is improvizálhatnak a képsorozat bemutatásához, amivel 
a gyerekek a szánon érkező Mikulást pusztán hanghatásokkal jelenítik meg. 

Természetesen szereplőként is megérkezhet a képre a Mikulás, papírból kivágott figura alakjában. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Különböző médiumok (pl. könyv, televízió, film, internet, videójáték) egyszerű példáinak elemzése 
tanári segítséggel, a valóságos és az elképzelt helyzetek azonosítása céljából.

A feladat ugyan logikus folytatása, kiegészítése az előzőnek, néprajzi tartalmakra azonban nem épít. 

HOGYAN ÉPÍTSÜNK HÓEMBERT?

Csoportmunka

Mutassuk Jankovics Marcell: Sisyphus című animációs kisfilmjét (vagy kiemelt részletét) (1974)!



16

• Nézzétek meg a kisfilmet, és találjátok ki, hogy mi lehet a kapcsolata a filmnek a téllel! A Magyar 
népmesék című mesesorozatot bizonyára sokan ismeritek, amelynek a rendezője megegyezik e 
kisfilm rendezőjével.

• Keressetek olyan furcsaságokat a kisfilmben, amit ti máshogyan rajzoltatok volna meg! 
• Beszéljétek meg, hogyan láttatja a rendező a „golyó” növekedését!
• Beszéljétek meg, hogy miért nem hagyományos oktatóvideót láttok! Mi lenne a különbség, ha a 

kisfilm meg akarna tanítani valamilyen tevékenységre?
• Fekete papíron egyszerű táblakrétával készítsetek egy oktató képsorozatot vagy stop-motion fil-

met a hóemberépítés folyamatáról azok számára, aki még sohasem próbálták!
• Mutassátok be a képsorozatot vagy vetítsétek le a kisfilmet, és szövegesen fűzzetek hozzá ma-

gyarázatokat!

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Korábban átélt események, különböző személyes élmények felidézése és tetszőleges megjelení-
tése különböző eszközökkel síkban és térben (térábrázolási képesség, emberábrázolás, kifejezőké-
pesség fejlesztése).

A téli ünnepekhez kapcsolódó további feladat:

A következő feladat arra példa, hogy az egyes évszakokban átélt élmények, az évszak megismert jellem-
zői a gondolkodásunkban is absztrahálódnak. Általános képünk van az esős őszről, a friss tavaszról, a 
zord télről és a fülledt nyárról, de a gyerekek életkorukból következően sok évszakra nem tekinthetnek 
vissza. Az évszakok legfontosabb jellemzőit azonban direkt kommunikációs tartalommal, beszűrődő 
kifejező mozzanatokkal mi is erősíthetjük szemléletükben. 

KARÁCSONYI VÁROS, KARÁCSONYI FÉNYEK A MI UTCÁNKBAN

Egyéni munka 

Mondjuk el Devecsery László: Karácsonyi ének című versét (lásd magyar nyelv és irodalom KET), és mu-
tassuk (Vincent) van Gogh: Csillagos éjszaka című képét! Mutassunk még karácsonyi fényekbe öltözött 
városrészletekről fotókat!

• Hogyan készülődik a város a karácsonyi ünnepekre? Milyenek az utcák? Milyen fényeket látunk 
este?

• Rajzoljatok épületeket, magasabbakat és alacsonyabbakat! Rajzoljatok körvonallal olyan épüle-
teket, amelyek a ti környéketekre jellemzők! Vágjátok ki a rajzotokat a rajzlapból, és helyezzétek 
a fekete kartonra, gyurmaragasztóval rögzítsétek! 

• Temperával fessétek az égboltot olyan varázslatosra, ahogy Van Gogh képén láttuk! Próbáljátok 
meg keverni a színeket! 

(A feladatban a megfelelő színek kikeverésével (például kékek világosítása, sötétítése) az eszköz- és 
anyaghasználat is gyakorolható.)

A tempera száradása után emeljék le a gyurmaragasztóval ideiglenesen rögzített házformákat!

• Ragasszatok ablakokat a házakra különböző színű papírokból, amelyek színes ünnepi fényeket 
idéznek! Díszítsétek fel az épületeket, az utcátokat karácsonyra!

Az ablakformákra lehet példákat mutatni a gyerekek számára.

Az ablakokba filctollal részleteket is lehet rajzolni, (mint a megszokott karácsonyfa, de figurák, gyere-
karcok is megjelenhetnek). A színes papír helyett (a divatos) zselés tollat is használhatják a gyerekek. 
Fekete alapon igen mutatós a fehér, ezüst- és aranyszínű vonalfelület, ami erősítheti az ünnepi össz-
hatást. Az utcán, az épületek előtt a jellegzetes feldíszített fák és lámpák sora is megjeleníthető velük. 
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Példánk a vegyes technikák élményszerű, de célszerű használatát is szemlélteti.

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)

Tanult irodalmi, zenei élmények, és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, zenemű, animáci-
ós film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése síkban (pl. rajz, festés, vegyes technika) 
és térben egyszerű eszközök felhasználásával (pl. drapéria, kartondoboz, paraván, osztályterem 
átrendezése) csoportmunkában is.

Egyszerű természeti és mesterséges formák elemző-értelmező rajzolása.

Dramatikus játék céljára ujjbáb, síkbáb, kellék (pl. varázspálca, „rámás csizma”, „kőleves”) jelme-
zelem (pl. kalap, maszk, kötény), díszlet tervezése és elkészítése természetes vagy mesterséges/
újrahasznosítható anyagokból (pl. textil, fonal, papír vagy műanyag hulladék, természetben talált 
anyagok) csoportmunkában is.

ITT A FARSANG

Csoportmunka

Mutassuk be Gazdag Erzsébet: Itt a farsang című versét! (lásd magyar nyelv és irodalom KET)

Beszélgessünk a vers különös farsangi szereplőiről! 

• Milyen tárgyakról van szó a versben? Tudjátok-e, hogy néz ki a kézi habverő, a mozsár vagy a kézi 
kávéőrlő, és tudjátok-e, hogy mire valók ezek a tárgyak?

Képek alapján (esetleg a valós tárgyak bemutatásával) figyeljük meg a tárgyak legfontosabb jellemzőit!

• Milyen más konyhai tárgyak vehetnének még részt a mulatságban?
• Rajzoljátok le a vizsgált tárgyakat a látvány megfigyelése alapján! Több tárgyat is rajzoljatok egy 

rajzlapra! Használjatok kemény olajpasztell krétát (például Gioconda)!
• A megfigyelés alapján elkészült rajzoknál gondolkodjatok azon, hogyan lehetne kicsit élőbbé ten-

ni a tárgyakat, hogy milyen részletekkel lehetnének emberszerűek (például kalapja, nyakkendője, 
szoknyája van)!

• Vágjátok ki a figurákat, és alakítsátok át őket pálcás síkbábbá!

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Elképzelt, mesebeli tárgyak (pl. mindenkit megtáncoltató hangszer, láthatatlanná tevő ékszer, há-
roméltű jármű) tervezése és létrehozása választott egyszerű anyagokból (pl. papírpép, karton, hur-
kapálca, textil, gumi).

Hallgassuk meg a gyerekekkel a vers zenés feldolgozását! 

• A zenés vers ütemeire játsszátok el a farsangi mulatságot! Mozgassátok a figurákat egyszerű ta-
karás, paraván felett csoportonként!

• Készítsetek kiegészítő díszletelemeket a produkcióhoz (például kartonból stilizált asztallap, amely 
felett mozognak a bábok, vagy háttérként konyhaszekrény, ablak)!

• Rögzítsétek mobiltelefonnal a produkciót, majd nézzük vissza őket!
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• Figyeljétek meg a saját „videóklipeteket”, és másokét is! Beszéljétek meg a csoportban, hogyan 
lehetne még fokozni a néző élményét! Beszéljétek meg, ki milyen eszközzel tudna hozzájárulni 
a klip újraforgatásához! (Gondoljunk itt színes lámpákra, villogó játékokra, lézermutató tollakra, 
amelyek a farsangi bálok hangulatát idézik, persze csak jelenkorunkét.)

ÉVSZAKOKAT VARÁZSOLÓ PÁLCA

Egyéni munka

A feladat későbbi, összetettebb vizuális kommunikációs feladat (például jelalkotás) előkészítésére al-
kalmas.

Mutassunk jellegzetes, évszakokra utaló képeket! Beszélgessünk olyan sűrített képi jellemzőkről (példá-
ul tárgyak, jelenségek, természeti formák), amelyek kifejezik az egyes évszakokat (például hulló levelek, 
virágba borult ág, hóember)! Az egyszerűsítésre (redukcióra) irányuló szemléletként piktogramokat, 
emblémákat is lehet nézegetni. Osszunk ki 12 cm átmérőjű papírkorongot, ez lesz a varázspálca feje!

• Osszátok fel a papírkorongot négy részre, mindegyikbe kerüljön egy évszakra jellemző kép!
• Kevés formával dolgozzatok! Használjatok az évszakra jellemző, de erőteljes színeket!
• A korongot miltonkapoccsal rögzítsük vastagabb fapálcához, hogy elforgatható legyen! 
• A pálcát magát is tovább díszíthetitek, festhetitek, de a korongra is lehet ragasztani varázsos ki-

egészítőket.

A korong kilyukasztásánál fokozott balesetveszély jelentkezhet. Mutassuk meg, hogyan lehet hegyes 
ollóval gyűrt papírhulladékon lyukasztani, semmi esetben sem kézzel! A miltonkapocs nyitott szárait a 
pálca körül fogóval érdemes rögzíteni, ebben biztosan segítenünk kell a gyerekeknek.

Ajánlatos technika a filctoll. A varázslatosság érzésének fokozása, így a motiváció érdekében használha-
tunk a munkához változatos anyagokat is (például arany tortaalátét, mintás muffinpapír, színes szalag). 

Fontos, hogy a tárgy a maga furcsa, jelhasználatot segítő megvalósulásával ténylegesen játékfunkcióba 
kerüljön, mert enélkül értelmetlen ilyen tárgyakat készíteni. 

• Képzeljétek el, hogy egy erdő fái vagytok, és közöttetek sétálgat a varázsló, aki a pálcája végének 
elforgatásával váltogatja az évszakokat! 

• Akit megérint a pálcájával, annak úgy kell viselkednie, mozognia, énekelnie, sőt olyat énekelnie, 
hogy kifejezze az adott évszakot. Például ősszel fújhatják a fa ágait az erős szelek, télen roska-
dozhatnak a hó súlya alatt, nyáron zümmöghetnek rajta a méhek. Játék közben mindenkinek 
figyelnie és reagálnia kell az évszakok varázslatos váltakozására, tehát mindenkinek törekednie 
kell arra, hogy minél változatosabban sikerüljön dramatikusan kifejezni az adott évszakot.

A próbajáték után a gyerekcsoporttal együtt finomítsuk a játék szabályait! (Mi jelzi, ha vége a játéknak? 
Hogyan tudunk elcsendesedni?)

Szűkíthetjük a feladatot azzal, ha egy motívum vagy adott figura évszakokat szimbolizáló változásait 
jelenítik meg a gyerekek a négy körcikkben: ez lehet maga a fa különböző megjelenése, lehet egy állat 
élete (például kutya liheg a „kutya meleg” nyárban, hempereg az őszi avarban).

Tárgyalkotás és ünnepek
Az alábbiakban két, népi hagyományokhoz kapcsolódó ünnep tárgyalkotó feladatát mutatjuk be. 

A kiszebábu-készítés önmagában teljesíti a megelőző feladat utolsó belépő kerettantervi fejlesztési 
feladatát: csodálatos, mágikus tárgy, aminek mágikus működésében ma már senki nem hisz. Nem is 
kell, a hiedelem értelmezése azonban fontos, hogy változzon valami, hogy vigyen el magával a tűzbe 
minden rosszat, ehhez pedig legyen ronda, ami rossz, és főleg legyen jól éghető, hiszen ez a funkciója. 

A Márton-nap iskolai megünneplése pedig nagyon komplex módon ajánlja magát változatos KET-fel-
adatok teljesítésére, ezért tekinthetjük akár egy iskolai projektnek is. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Helyi múzeum, kiállítás, helytörténeti gyűjtemény, tájház látogatása, azzal kapcsolatos ismeret-
szerzés alapján élményszerű vizuális megjelenítés.

Egyszerű tárgy készítése hagyományos kézműves technikák alkalmazásával (pl. fonás, szövés, ne-
mezelés, gyöngyfűzés, agyagozás).

Megadott szempontok alapján természeti  és mesterséges tárgyak gyűjtése, megfigyelése, és a meg-
figyelések alapján a tárgyak pontos leírása és változatos vizuális megjelenítése játékos feladatokban.

KISZEBÁBU

Csoportmunka

Látogassunk el a helyi (vagy elérhető) tájházba, tekintsük meg a néprajzi gyűjteményt, különös tekin-
tettel a régi gyerekjátékokra!

Adjunk ki helyszíni ismeretszerzésre sarkalló feladatot!

• Fotózzatok vagy készítsetek vázlatrajzot régi babákról! Jegyezzétek le, milyen anyagból készültek! 
Ha láttok csutkababát, rajzoljátok le, hogyan készítették kukoricacsutkából! Ha régi házi készítésű 
rongybabát vagy fakanálbábot láttok, rajzoljátok le az elkészítését!

• Gyűjtsetek faágakat, botokat, amik a vázát adják a kiszebábuknak! Gyűjthettek olyan elágazó 
ágakat is, amikbe beleláttok egy emberi testet vagy annak vázrendszerét!

• Gondolkozzatok, hogyan lehetne mostani, elérhető anyagokból elkészíteni ezeket a bábukat, 
amik alkalmasak arra, hogy mint kiszebábuk elvigyék a telet, a rossz dolgokat, ahogyan azt a régi 
emberek hitték!

• Újságpapírból tömjetek egy kis fejet a hosszabbik bot végére, csomagoljátok be egy egész 
újságpapírral, majd kereszt alakban kötözzetek fel egy rövidebb botot a megfelelő helyre, mint-
ha a bábu karjai lennének! 

• Készítsetek egy újságpapírra titkos listát mindazokról a dolgokról, amiket el kellene égetni! Gon-
doljatok olyan dolgokra, amiket rossznak éreztek, vagy olyan rosszaságokra, amiket ti magatok 
csináltok néha, és szeretnétek rajta változni! 

• Gyűrjétek össze a listát, és kötözzétek a kereszt alakra! Borítsátok be a bábu testét újságpapírral, 
hogy minél inkább kirajzolódjon a test formája! Kötözőspárgával rögzítsétek a papírborítást!

• Próbáljatok a tájházban látott ruhákhoz hasonló viseletet készíteni a bábu felöltöztetése érdeké-
ben a papír hajtogatásával, gyűrésével, tömésével!

A kiszebábu akkor tölti be a funkcióját, ha el is égetjük. Akkor építi a kultúránkat, ha a hozzá kapcsoló-
dó kiszehajtó énekeket is ismerik a gyerekek. (Vízbe dobása is hagyományos megoldás lenne, de nem 
szeretnénk környezetszennyezést tanítani.)

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Dramatikus játék céljára ujjbáb, síkbáb, kellék (pl. varázspálca, „rámás csizma”, „kőleves”) jelme-
zelem (pl. kalap, maszk, kötény), díszlet tervezése és elkészítése természetes vagy mesterséges/
újrahasznosítható anyagokból (pl. textil, fonal, papír vagy műanyag hulladék, természetben talált 
anyagok) csoportmunkában is.
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Tanult irodalmi, zenei élmények és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, zenemű, animá-
ciós film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése síkban (pl. rajz, festés, vegyes tech-
nika) és térben egyszerű eszközök felhasználásával (pl. drapéria, kartondoboz, paraván, osztályte-
rem átrendezése) csoportmunkában is.

MÁRTON-NAPI LÁMPÁS

Egyéni munka

A Márton-napi lámpás is használat közben nyeri el igazi értelmét, azaz ha sötétben a gyerekek felvonu-
lásának kellékévé válik. Inkább kellék vagy jelmezelem, az iskolában a hagyomány továbbvitele miatt 
kaphat szerepet. A lámpáskészítésnek sokféle iskolai (óvodai) megvalósítási módját ismerjük, a sajtos-
dobozra applikált pauszpapírból készülőtől a befőttesüvegből készülőig. Sajátos tárgy, mert a hagyomá-
nyos változata sem kézműves technikával készült. Különösebb specialitást nem hordozott és ma sem 
hordoz, elkészítése semmi tervezést nem igényel, és nincs szükség komolyabb formaelemzésre sem. 
Ezért mi más összefüggésben helyezzük feladatba, amiben az időbeli kifejezés, az illusztrációs jelleg és 
az alkotva befogadás elvének érvényesülése fontosabb a tárgyalkotás folyamatánál. 

Idézzük fel a Szent Márton-legenda főbb jeleneteit!

Adjunk gyufásdoboz méretű átlátszó papírdarabokat a gyerekeknek!

• Rajzoljátok meg a Szent Márton-legenda egyes részeit fekete filctollal! Mindenki válasszon há-
rom-négy jelenetet a történetből, amit megrajzol (például Szent Márton és a koldus, Szent Már-
ton a ludak között, Szent Márton püspöki ruhában)!

• Ragasszuk fel tapétaragasztóval kisebb befőttesüvegre az elkészült rajzokat!

Mutassunk középkori üvegablakok képeit (például chartres-i katedrális, párizsi Notre-Dame ablakai)!

• Tapétaragasztós csomagolópapírból tépjetek kis cafatokat, és próbáljátok meg úgy körbeépíteni 
velük a rajzotokat, mintha egy ablakrés lenne! Alakítsatok ki boltíves vagy csúcsíves formát, majd 
az üveg teljes felületét, alját is borítsátok be egymásra érő papírdarabokkal!

• Száradás után színes filctollal színezzétek ki az ablakokat!
• Fogalmazzátok meg, miért jó, hogy az üveg be lett borítva papírral! Mitől óvja meg a mécsest és 

benneteket a papírborítás?  

A drótfogantyú elkészítésében biztosan segítenünk kell. 

A feladat változataként kifordított teafilteres dobozból is készülhet a lámpás, úgy, hogy az ablakként 
szolgáló réseket segítünk kivágni. Tapétavágó késsel elindítjuk a zárt körvonalú forma kivágását, amit a 
gyerekek kisollóval folytatnak. Ebben az esetben a doboz mérete miatt a papír közel kerül a mécseshez, 
ami tűzveszélyes, illetve a drótfogantyút sem tudjuk nagyon hosszúra hagyni, ezért ezt a változatot ki-
zárólag elektromos mécsessel ajánljuk használni.

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Fotó- vagy rajzsorozat készítése a mindennapok során tapasztalható időbeli változások szemlélte-
tése érdekében (pl. napirend, naplemente, lucabúza fejlődése).

A NÖVÉNY FEJLŐDÉSE TAVASSZAL

Egyéni munka

A téma az egyszerű folyamatok megfigyelését és emlékezetből történő ábrázolásának módszerét egye-
síti a képzelet felhasználásával. Ezen az évfolyamon még nem jelenik meg a tanulmányokban a bab 
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csíráztatásának kísérlete. A növény fejlődésének hosszas folyamata nem is ad közvetlen alkalmat an-
nak ábrázolására, viszont növények felgyorsított fejlődéséről (például bab, spenót) nagyon látványos 
filmeket találhatunk. Ezek megtekintése alkalmat ad, hogy beszélgessünk a gyerekekkel a természet-
ben zajló folyamatokról.

• Figyeljétek meg a növény alakulását a magtól a leveles növényig! Bontsuk fázisokra a folyamatot! 
Szóljatok egy-egy, a növény növekedése szempontjából fontos mozzanatnál, hogy állítsam meg a 
filmet! Figyeljük meg, és beszéljünk a látottakról!

• Jellemezzétek az átalakuló, változó formát!
• Foglaljuk össze, hogy mi volt az átalakulási fázisok sorrendje!

Osszunk ki hosszúkás, kb. 5 képkockára már előre beosztott papírcsíkot, amely eleve inspirálja a gyere-
keket a képi elhelyezésre!

• Ábrázoljatok egy a magtól a leveles növényig tartó fejlődési folyamatot! Jelezhetitek azt is, hogy 
mi minden történik a növény környezetében az eltelt idő alatt a földfelszín felett és alatt (például 
nagy eső, jön egy hangya vagy egy pajor a föld alatt).

A feladat előkészítése, illetve kezdő mozzanata lehet az Égig érő paszuly című tematikus tervbe rende-
zett feladatsornak is (lásd később).

Zene és vizuális kifejezés
A következő fejezetrészt két kerettantervi fejlesztési feladat kidolgozásának szenteltük, mert a ta-
pasztalat azt mutatja, hogy nagyon nehéz értelmes, fejlesztő feladatokat tervezni hozzájuk. Főleg 
olyanokat, amelyek a zenei kifejezés és a vizuális kifejezés kapcsolatára építenek. A mondókák, ver-
sek, mesék, népdalok vizuális illusztrálása a verbalitáson alapul, tehát annak tartalmi megértése a 
szövegszerűségen alapul. A mondókák, egyszerű népdalok világa ugyanakkor összeér a mozgással, a 
körjátékokkal.

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)

Mozgásélmények (pl. tánc, csoportos játék, körjáték, körtánc) vizuális átírása (pl. vonalakkal, fol-
tokkal, színekkel).

Különböző érzékszervi tapasztalatok (pl. szaglás, hallás, tapintás, látás) élményszerű feldolgozá-
sa alapján, egyszerű következtetések szóbeli megfogalmazása és az élmények, kialakult érzések 
vizuális megjelenítése különböző eszközökkel síkban és térben (pl. rajz, festés, mintázás, építés/
konstruálás, tárgyalkotás).

Ha élményszinten szeretnénk a tanulói aktivitást tartani, összekapcsolhatjuk a mozgás- és zenei élmé-
nyeket is a vizuális megjelenítés lehetőségével.

Az ének-zene tantárgy vonatkozó KET-fejlesztési feladata ezt fogalmazza meg: 

A zene keltette érzések kifejezése szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgásimprovizációval.

A fejlesztési feladatok nehézsége két fő összetevőben rejtőzik. Az első a gyerekek életkori sajátosságá-
ból adódó konkrét gondolkodás és konkretizáló képzeletműködés, a másik pedig a tervezhető felada-
tok kísérletjellege. Amiben nem látunk szabályokat, az nehezen értékelhető, nehezen javítható, illetve 
nehezen fogadjuk el, hogy ilyen is van. Nem utolsósorban a produktumok gyakran spontán jellegük mi-
att vizuálisan nem megfelelően kivitelezettek, így nem alkalmasak arra, hogy dekoráció váljon belőlük, 
és még a kollégák sem nagyon értik, hogy miért is jó ilyet csinálni a gyerekekkel.
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TESTDOB

Csoportmunka

Mutassunk (és nyomtatva adjunk is ki) sormintákat, főként a saját lakóhely tájegységének vagy (annak 
hiányában) egy választott tájegység változatos népi kultúrájából! Lényeges, hogy a mintán ne csupán 
egy elem ismétlődjön, hanem jól felfogható rendszerként ismétlődjenek különböző elemcsoportok. 

• Figyeljétek meg a motívumok ritmusát! A csoporton belül adjatok egymásnak ötleteket, milyen 
hanggal lehet kifejezni az egyes díszítményeket (például sakktáblamintás gránátalmamintát 
mellkasra ütéssel, jobbra álló vékony kacskaringót jobbra tapssal, fordítottját balra tapsolással, 
szegfűt tremolóval a combunkon)!

• Állapodjatok meg közösen egy hanggal kísért mozgásos kódrendszerben, amely megfelel a látha-
tó mintaelemeknek, és ábrázoljátok magatoknak emlékeztetőképpen rajzban!

• Válasszatok ki egy mintát, és mutassátok be mozgással a többi csoportnak!
• A hallgatóság keresse ki a mintagyűjteményből, hogy melyik mintát hallották!

ÉPÍTETT KOTTA

Egyéni munka

Vetítsünk képanyagot változatos ablakrendű vagy egyéb, értelmezhető téri ritmust hordozó épület-
részletről vagy épületrészletről (például Néprajzi Múzeum, Magyar Állami Operaház, Debreceni Re-
formátus Nagytemplom, Ludovika Akadémia, Párizsi udvar, saját iskolaépület, lakótelepi szabványos 
óvoda- vagy bölcsődeépület)!

Először tanítói segítséggel tapsoljunk le a képen látható épülethomlokzat vagy épületrészlet ritmusát, 
amit együtt értelmezzünk a gyerekekkel! (Például román stílusú ikerboltívek: két kicsi, gyors tapssal, 
nagy ablak: taps és szünetjel.)

• Egy vállalkozó kedvű jelentkezzen arra, hogy megmutassa tapssal, hangkiadással, mozgással egy-
egy épület vizuálisan leolvasható ritmusát! A többiek jegyezzék meg a hangi jeleket!

Játsszuk egy ideig – mindenfajta ötletes szűkítéssel, tágítással –, amíg a gyerekek élvezik!

• Keressetek vagy alkossatok olyan zenéket, amik megfelelhetnek az alábbi épület ritmusának! 

(Ide keressünk vagy fotózzunk magunk olyan épületeket, épületrészleteket, amik valamilyen módon 
megfeleltethetők egy ismert dal, mondóka ritmusának! Ha egy ilyet találunk, könnyen meg fogják ér-
teni a gyerekek a feladatot. (Például a Szegény legény vagyok én… kezdetű dal ritmikáját nagyon sok 
historizáló épület homlokzata visszaadja vizuálisan: 2 ablak, 2 ablak, 1 erkély, 2 ablak.)

KUPOLA

Egyéni munka

Tényleg csak viccből írjuk ide, de egy kifejező kép segítségével valójában egy életre megjegyzik a gye-
rekek azt a sok év múlva elvárt tartalmat, amit a „kupolás” szerkezetű új stílusú népdalok szerkezete 
jelent. Természetesen az európai dallamírás fent-lent szerkezetével nagyon is szoros vizuális kapcsolat-
ban van a kép, amit most a maga konkrétságában játékként ajánlunk.

Énekeljük az Esik az eső, ázik a heveder... kezdetű dalt, és valamelyik ritkán látott kupolás magyar 
épület képén (például a budai vár épületén) mutassuk folyamatosan, hol tartunk éppen a dallamveze-
tésben! Játsszunk tehát a dallal úgy, hogy az épületen mint szerkezeti kottán mutassuk a dallamsort!

• Énekeljük együtt az Esik az eső, ázik a heveder... kezdetű dalt, és mindenki mutassa a kiosztott 
épület képén, hogy a dallam hogyan követi a képen látható kupola vonalát! 

• Találjunk még ilyen dallamokat közösen!



23

A feladat értelmes folytatása: 

KÉPKOTTA

Csoportmunka

• Válasszatok ki egy dalt, és építsétek meg a rendelkezésre álló anyagok valamelyikéből (például 
legó, építőkocka, színes rudak, tördelt hurkapálca) a választott dalt! 

A csoportok fejtsék meg egymás kirakott dallamait! Figyeljék meg és értékeljék a gazdag megoldáso-
kat: ritmika és dallamív kifejezése! Biztosan rengeteg olyan vizuális megjelenés van, amire több dallam 
is ráillik, ezt vegyük észre együtt, és örvendezzünk rajta!

A feladat inkább a befogadó oldalt támogatja, de szemléletileg megalapozhatja a nonfiguratív kifejezést 
is, talán jobban, mint az ábrázolást felhasználó konkretizáló feladatok. A feladat további jellemzője, 
hogy átlépjük a vizuális kultúra tantárgy határait. A tantárgyi integrációs törekvés miatt azonban nem 
szenved kárt egyik érintett tantárgy sem. Egy-egy tantárgy akkor él, amikor a gyerekek éppen tantárgy-
specifikus tevékenységeket végeznek. A tantárgyi integráció bármely tantárgy esetében és változatos 
foglalkoztatási formákban (például délutáni tanulóidőben, kirándulásokon) egyaránt alkalmazható. A 
vizuális kultúra tantárgy kerettantervéből megtudhatjuk azt is, hogy a tantárgyspecifikusként jelölt vi-
zuális fejlesztési feladatok nyitottan viszonyulnak a képességfejlesztéshez, így változatos tevékenység-
formákon keresztül gondolkodnak a tanulás folyamatáról. Az ének-zene dallamkirakásos feladatai, raj-
zos kotta visszaolvasása és alkotása, egyszerűbb dallamok ritmikai és dallambeli lejegyzése ugyanakkor 
a vizuális kultúra fejlesztési feladatát képes támogatni az énekórákon:

A tanulás során felmerülő helyzetekben tanítási egységekhez és egyéb tantárgyi tartalmakhoz a 
tanulást vagy megértést segítő egyszerű ábra (pl. számegyenes, betűsablon, szókártya) és eszköz 
(pl. tabló, makett, társasjáték) készítése, személyes célok érvényesítésével.

TÜNDÉRTÁNC, TÖRPETÁNC

Egyéni munka

Hallgassuk meg Tamkó Sirató Károly Törpetánc és Csukás István Dalocska című versét (lásd magyar 
nyelv és irodalom KET) a Szélkiáltó együttes, valamint Zsiborács Zsuzsa feldolgozásában!

• Milyen hangulati különbséget éreztek a két zene között? Milyen lehet a törpék mozgása? Tánccal, 
mozgással jelenítsük meg a törpéket! A Dalocska (című dalocska) miért idézheti a tündérek moz-
gását? Táncoljatok, lebegjetek úgy, mint a tündérek!

• Ha csak színeket és vonalakat lehetne használni, akkor milyen színek és vonalak jellemeznék az 
egyik és a másik dalt?

Mutassuk Tenk László: Őszi tánc című képét és (Henri) Matisse: Tánc című képét!

• Figyeljétek meg, hogyan ábrázolja a két festő a mozgást! Miért érezzük különbözőnek? Milyen 
zenét képzelnénk el az egyik és másik esetében? 

Válogassunk az absztrakt festészet kortárs vagy modern példáiból számunkra mozgásképzetet keltő 
nonfiguratív képeket, és mutassuk őket a gyerekeknek (például Keserű Ilona: Gubanc, Fekete áramlás 
vagy (Vaszilij) Kandinszkij munkái)!

• Figyeljétek meg ezeket a képeket! Miben különböznek a korábban bemutatott képektől? Próbál-
játok mozgással utánozni a képen látható foltokat, vonalakat! 

• Fessétek meg vastag ecsettel, A/3-as rajzlapon a törpék botladozó, nehézkes táncát, miközben 
újra meghallgatjuk a verses zenét! Válasszatok a zene hangulatát kifejező színeket és egyszerű 
formákat! Foltokkal, vonalakkal fejezzétek ki a táncot, törpéket nem kell festenetek! Dolgozzatok 
a rajzlap alsó részén!
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• Ellentétként fessétek meg a tündérek könnyed, hajlékony, lebegős táncát ugyanarra a képre, a 
szabad helyekre!

DONGÓ

Egyéni munka

Hallgassuk meg Rimszkij-Korszakov: A dongó című művét! (lásd ének-zene KET)

Ne közöljük a mű címét a gyerekekkel, várjuk meg a zene által támadó asszociatív képeiket!

• Adjatok címet a zenének, miután csendben végighallgattátok!

Gyűjtsük össze a címötleteket!

• Hallgassuk meg újra a zenét, most próbáljátok a ceruzátok hegyét úgy mozgatni, mintha egy ér-
zékeny műszer kijelzője lenne! Ha nagy ugrás van a zenében, akkor nagyot mozduljon, ha kisebb 
változást hallotok, ami szinte csak rezgés, akkor rezegjen a ceruzahegy is a papíron! 

Tegyük ki a rajzokat, és nézzük meg őket! Próbáljuk a gyerekekkel együtt visszaolvasni a zenei esemé-
nyeket! 

• Hallgassuk meg a zenét újra, és amikor megállítom, próbáljatok meg az utolsónak hallott zenei 
részekre ráismerni társaitok képein!

A képekről való beszélgetés során emeljük ki, ha látjuk a fent-lent sémát mint a hangmagasság jelzését, 
hiszen a zenei írás-olvasás folyamatában is ezt tanulják már első osztály óta! Ugyancsak emeljük ki, ha 
a kottaírás némely jellemzőjét észrevesszük a kusza firkarajzokon! 

Mutassuk Rófusz Ferenc: A légy (1980) című animációs kisfilmjét, és hallgassuk mellé a zenét újra!

• Figyeljétek meg, mikor érezzük összhangban levőnek a légy mozgását és a zenét, ami nem légyről 
szól, hanem a címe: A dongó!

• Mi a sorsa a kisfilmen látott légynek? A zene alapján beszéljetek arról, hogyan érzitek, mi a sorsa 
a dongónak!

A zenemű része az ének-zene KET zenehallgatásra ajánlott műlistájának, amely a gyerekekhez közel álló 
műveket ajánl feldolgozásra. A bemutatott feladat, azaz a zene vizualizációja nyugodtan megjelenhet 
énekórán is, hisz mélyíti a zenei élményt. A feladat ebben a formában többet ad, mint ha „hallgassuk 
meg csukott szemmel, mondd el, milyen képeket látsz” típusú feldolgozásmóddal közelítjük a gyerekek 
fantáziáját a klasszikus zene kifejezésmódjához. Fontos látnunk ugyanakkor, hogy a feladat által leírt 
szituáció nem azonos a „rajzolgass bármit zenehallgatás közben” típusú megoldással, ahol a zenehall-
gatás a vizuális feladatmegoldástól független, célja, hogy a gyerekek egy részét lecsendesítse, elnyug-
tassa, miközben lehet, hogy többeket viszont zavar, és lesznek, akik hangos szóval fognak más és jobb 
hallgatnivalót ajánlani. A bemutatott feladatban a vizualitás a zene által meghatározott, kicsit kísérleti 
jellegű tevékenység. Más-más osztály más-más előismerettel vagy érzékenységgel más-más megoldás-
hoz jut. A megoldásra nincs szabály, azaz nekünk kell szintén ráéreznünk, hogy a gyerekek megérez-
ték-e azt, amit mi szerettünk volna közvetíteni. Munka közben inkább csak figyeljük őket! Javítani, sőt 
megmutatni az általunk képzelt megoldásokat nagyon nem érdemes. 

VONAT

Egyéni munka

Hallgassuk meg a Muzsikás együttes Vonat című számát! (Nem úgy van most… album, 1982.)

• Képzeljétek el egy vonat útját a pályaudvarig! Hallgassátok a zenét, és rajzoljátok a tájat, amit lát-
hatnánk a vonat ablakából! Nem fogtok tudni olyan gyorsan, szépen rajzolni, ezért csak nagy festék-
foltokkal érzékeltessétek a táj jellegét! (Például azt, ahogy a hegyre megy fel a vonat, majd lerobog 
a lejtőn, vagy azt, ahogy nehezen szuszogva indul el, vagy azt, ahogy kiereszti a gőzt magából.)
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Vagy:

• Csak a vonat kerekeit rajzoljátok nagy mozdulatokkal, krétával vagy fekete rajzszénnel egy na-
gyobb csomagolópapírra! A kréta vagy szén törlésével, maszatolásával érzékeltethetitek a nagy 
gép működését (például a gőz kieresztését, a meleg levegő áramlását, az olajozott dugattyúk 
munkáját).

ÖRDÖG ÚTJA

Csoportmunka

Hallgassuk zeneként a moldvai csángó Drumul dracului (Ördög útja) tánc zenéjét, többször ismétlődve, 
lehetőleg gyorsulós részeket is bemutatva a gyerekeknek!

(Reméljük, hogy nem ismernek rá, bár gyerektáncházakban gyakran szokták tanítani a táncot.)

• Nevezzétek el a zenét! Halljátok, hogy táncolnak rá, de vajon kinek a tánczenéje lehet? (A mold-
vai csángó „dünnyögős” furulyajáték érdekes asszociációkat eredményezhet, a koboz pengető-
jének csattogása, valamint a néhány évtizede a budapesti táncházakban elterjedt szokás szerint 
használt balkáni kétfenekű dob és tehénkolomp együttes használata is más-más címadást 
motiválhat.) 

Jegyzeteljük le magunknak az ötleteket, az eredeti elnevezést ne emlegessük még!

Tanítsuk meg a táncot a gyerekeknek! A hamar megtanulható tánc középfele beugrós részeinél az öt-
leteik alapján kérjük, hogy ilyen-olyan stílusban ugorjanak (például mint a szöcske, mint a légy, mint a 
medve, mint a robot).

Lecsendesedésül üljenek páran körbe egy-egy kör alakúra vágott A/2-es méretű papírkorongot! Adjunk 
kisebb nagyobb szivacsokat, előre papírtálcára nyomott temperát (például vörös, narancs, fekete)! 

• Kövessétek a zenét úgy, hogy most a két kezetekkel táncoltok! Hagyjatok nyomot a papíron! A 
nyomokból lássuk, hogy lépés, vagy ugrás volt-e éppen a zenében!

• A táncot eredetileg a moldvai csángók úgy ismerik, hogy az ördög útja. Száradás után asztalnál 
ülve alakítsátok az elhangzott információ alapján tovább a képet! Használjatok temperát tovább-
ra is! Töltsétek ki a lapot olyan foltokkal, ördögökkel, hogy a néző ráismerjen erre a táncra és erre 
a zenére is, a hangszerekre, a hangulatra! Jelezzétek a képen a dob ütését, a furulya hangját, a 
pengetős hangszer, koboz csattogását!

A rajzok elkészülte után már videón is megmutathatjuk a zenekart, megismerhetik a hallott népi hang-
szereket, ezzel támogatva a felső tagozatos ének-zene fejlesztési feladatokat.

Mediális információ, mozgókép
A fotó vagy mozgókép készítése része kell hogy legyen a gyerekek tevékenységbázisának, hiszen ma 
már egyszerű, könnyen hozzáférhető digitális eszközökkel vannak ellátva, illetve a tanítóknak is kevéssé 
okoz gondot a tanítás során használható technikai eszközök beszerzése. Bár a vizuális kultúra tantárgy, 
vizuális kommunikáció részterületének tantervi követelményei az egyéb fejezetek feladatsoraiban is 
megjelennek, e koncentrált rész a vizuális kommunikáció szerepét hangsúlyozza a tantárgyon belül. A 
több vizuális részterületet integráló feladatsorok éppen azt mutatják be a kedves kolléga számára, hogy 
a többféle, például vizuális kommunikációs jellegű fejlesztési feladat érvényesítésével hogyan készít-
hetünk komplex feladatsorokat. A mozgóképkészítés a megelőző fejezetekben tehát eszközként jelenik 
meg, míg az alább tárgyalt feladatok magára a vizuális nyelv megértésére íródtak. A gyerekeknek szóló 
mozgóképi megjelenés motivál, ugyanakkor a befogadói tudatosság kiépítése érdekében szükség van 
arra is, hogy a mediális vagy mozgóképi megjelenéseket önmagukban is vizsgálják a gyerekek. 
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A gyerekeknek szóló mozgóképi megjelenések vizsgálata nem csak azért lehet hasznos, mert tetszésí-
téletet tudnak megfogalmazni, hanem mert megfigyelhető a filmnyelvi közlés lényege (például vágás, 
snitt), vagy a zene, kép és szöveg viszonya, így lesz lehetőségünk megmutatni a film kínálta kommuni-
kációs és kifejezési lehetőségek egész sorát. 

A gyerekeknek készített médiatartalmak elemzésével cél továbbá, hogy a célzottan vásárlásra ösztönző 
médiatermékek hatásmechanizmusára is lássanak rá. 

Ebben a fejezetben tehát nem „alkalmazott jelleggel” értelmezzük a KET médiahasználatra utaló 
szövegét, hanem itt óravázlatszerűen, az óra fő céljaként mutatjuk be őket mint médiaismereti tar-
talmakat. A megtekintett mediális megjelenések tehát nem a tanári mesélést helyettesítik, hanem 
a filmnyelvi kifejezőeszközök világába viszik el a gyerekeket, szintén alkotáshoz kapcsoltan, aminek 
a produktuma adott esetben tanári segítséggel (például saját mobiltelefonnal) készített mozgókép, 
vagy technikai eszköz hiányában akár az egyszer megvalósuló dramatikus játék, társaknak bemutatott 
jelenet is lehet.

 Tanulási eredmények (NAT)

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

• saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere, szín-, fény-
hatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez, összehasonlít;

• az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan 
kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;

• adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít;
• valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest, formáz, 

nyomtat, eljátszik, elmesél.

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)

Régi magyar reklámok (pl. „Hurka Gyurka”, „Ezt nem lehet megunni”, „Bontott csirke”, „Forgó mor-
gó” stb.) megnézéséhez kapcsolódó tapasztalatok, érzések (pl. tetszés, kíváncsiság, félelem) meg-
beszélése és megjelenítése változatos eszközökkel (pl. rajzolás, festés, bábkészítés, szerepjáték). A 
megbeszélés eredményeként a valóság és a képzelet megkülönböztetése.

Kisgyerekeknek szóló, célzottan kommunikációs szándékú mozgóképi megjelenések (pl. tv-reklám, 
gyermekműsor) üzenetének elemzése tanári segítséggel, a kommunikációs célt szolgáló legfon-
tosabb eszközök és az elért hatás megfigyelésével (pl. szín, képkivágás, hanghatás, szöveg), és a 
tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. félelmetes-megnyugtató hangok gyűjtése, 
adott mozgóképi részlet hangulatának érzékeltetése színes kompozícióban).

Különböző médiumok (pl. könyv, televízió, film, internet, videójáték) egyszerű példáinak elemzése 
tanári segítséggel, a valóságos és az elképzelt helyzetek azonosítása céljából.

Különböző érzékszervi tapasztalatok (pl. szaglás, hallás, tapintás, látás) élményszerű feldolgozá-
sa alapján, egyszerű következtetések szóbeli megfogalmazása és az élmények, kialakult érzések 
vizuális megjelenítése különböző eszközökkel síkban és térben (pl. rajz, festés, mintázás, építés/
konstruálás, tárgyalkotás).

A tanulás során felmerülő helyzetekben valós környezeti jellemzők (pl. téli táj, növény részei, osz-
tályterem színei), képek és ábrák (pl. tankönyvi ábra, saját vagy társak rajza) célirányos megfigyelé-
se, és a tapasztalatok szöveges megfogalmazása a látott  információk pontos leírása és feldolgozása 
érdekében.
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REKLÁM GYEREKEKNEK, REKLÁM A JÁTÉKNAK

Csoportmunka

A gyerekeknek szóló játékreklámok körét aligha kell mélyebben bemutatnunk. Valószínűleg közvetlenül 
egy aktuális gyerekjáték bemutatása után a szülők közül sokaknak a pénztárcája lesz könnyebb. 

Első osztályban kerültük a jelenlegi reklámok körét. A kisgyerekek nem tudnak elvonatkoztatni attól, 
hogy mennyire szeretnének egy elérhető, ismételten bemutatott játékot. Az érett másodikosok azon-
ban már ráláthatnak a reklámipar tendenciáira. A maguk szintjén, nekik tervezett reklámok vizsgálatá-
val tehetnek egy lépést a negyedik osztály végére elvárt tanulási eredmények fele vezető úton. 

Vetítsünk gyerekjátékokat reklámozó filmeket! Olyanokat is, amelyek reálisan mutatják a használható-
ságot (például retró Miss Pixy vagy Breki Buli, Smooshy Mushy), és olyat is, amely irreális helyzetben 
csodát művel a tárggyal.

• Beszéljétek meg a csoportban az alábbi kérdéseket: Miért készült a film? Kinek készült? Milyen 
képi eszközöket használnak arra, hogy ti, gyerekek odafigyeljetek a reklámra?

A reklámok rendre használják ebben az esetben is a gyerekszereplőket. Térjünk ki rá, hogy miképp vi-
szonyul az osztály a túlzó gyerekszínészi produkciókhoz! 

• Jellemezzétek a látott gyerekszereplőket! Miben láttátok őket természetesnek, miben túlzónak? 
Mit tudtatok meg a játékról? Hogyan kell használni? Hogyan mutatta be a kamera a reklámozott 
játékot? Milyen trükköket láttatok a filmen?

• Mutassatok be néhány jellemző gesztust, amit a reklámokban láttatok! 
• Játsszátok el, hogyan viselkedtek a szereplők! 
• Meséljetek arról, hogy volt-e olyan élményetek, amikor egy reklámban látott játékot tényleg meg 

is kaptatok, de máshogyan képzeltétek el előtte, ezért csalódottak lettetek?
• Mit gondoltok azokról a reklámokról, amik félrevezetik a gyerekek képzeletét? Hazudnak ilyen-

kor, vagy „csak” jobbnak tüntetik fel a játékot, mint amilyen valójában?

3-4 fős csoportok korábbi megegyezés alapján hozzanak be egy általuk kedvelt játékot. (Feltételezhe-
tően vannak közös kedvencek, mint plüssfigurák vagy a fiúk számára fejlesztett aktuális szörnyűségek.) 

• Tervezzetek a választott játéknak reklámfilmet!
• Készítsetek rajzos forgatókönyvet a reklámfilmnek!
• Gondoljátok át, hogy az osztálytermi körülmények között hogyan valósítható meg a reklámfilm 

leforgatása!

Biztosítsunk egyszerű eszközöket (például színes papír, fólia, színes fény)! Mutassuk be az egyszerű 
„stoptrükk” lehetőségét, amellyel tárgyakat, személyeket lehet eltüntetni vagy hirtelen megjeleníteni!

• Válasszatok a csoportotokban gyerekszereplőket is! Mozgásukat, gesztusaikat és a reklám szöve-
gét, mottóját is írjátok meg, vagy csak szóban tervezzétek el! Próbáljátok is el a jelenetet!

A csoportok előadásszerűen mutassák be a kamera előtt a produkciókat! Rögzítsük őket, majd nézzük 
vissza!

• Fogalmazzátok meg, mennyiben érhetik el a céljukat a készült reklámok!

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Különböző médiumok (pl. könyv, televízió, film, internet, videójáték) egyszerű példáinak elemzése 
tanári segítséggel, a valóságos és az elképzelt helyzetek azonosítása céljából.
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BARÁTKOZNÁL SPONGYABOBBALL?

Csoportmunka

Egyszerűen megkerülhetetlen (ha lelkiismeretesek szeretnénk lenni a vizuális nevelés terén), hogy ne 
foglalkozzunk a gyerekekkel közösen az őket érintő animációs hősök, karakterek milyenségével. Nem 
arról van szó, hogy földbe döngöljük előttük kedvenceiket, hanem arról, hogy tartalmas beszélgetése-
ket folytassunk arról a képi világról és szemléletről, amely őket napról napra érinti (vagyis szabadidejü-
ket töltik szemlélésével), és olykor pozitív esztétikai képzeteket táplálnak irányukban.

Figyeljük tehát rendszeresen a korosztályt foglalkoztató rajz- és animációs filmek történéseit, szereplő-
it, képi világát, üzenetét! Gyűjtsük össze az aktuális hősöket (például Ben 10, Gumball, Rabbids, Spon-
gyaBob)!

Mutassunk a gyerekeknek jellemző részleteket a filmekből, és tegyünk fel kérdéseket személyükkel 
kapcsolatban! Vizsgáljuk meg, mennyire felelnek meg a valóságnak ezek a karakterek mind forma, 
mind jelentés szempontjából! Hogyan gondolkodott az animátor a tervezés során? Most elsősorban 
a televíziós csatornák sorozatait vegyük célba! Van-e tanulsága a történeteknek? Mi lehet a célja a 
készítőknek?

Osszunk ki feladatlapot az aktuális karakterek képeivel!

• Jellemezd a képen látható karaktereket, mind külső, mind belső tulajdonságaik alapján! Jelöld 
kedveltségük fokát, és indokold az érzésedet! 

Ha van az osztály által kedvelt közös hős, lehet ő is az elemzés tárgya. 

Vetítsünk le egy részt, és beszéljük meg a történetet a hitelesség szemszögéből!

• Figyeljétek meg olyan szemmel a filmet, hogy válaszolni tudjatok az alábbi kérdésekre: A valóság-
ban is történhetnek ilyen események? Szívesen lennél-e a kedvelt főszereplő barátja, és miért?

• Hogyan ábrázolja a rajzfilm készítője az aktuális figurát, és miért? 

A rajzfilm is műalkotás (akkor is, ha populáris, kifejezetten szórakoztató igényeket elégít ki), tehát a képi 
világával történő manipuláció is alkotó vagy újraalkotó befogadásnak felel meg.

• Tervezz új külsőt, ruhát kedvencednek! (A témához használható a figura halványított másolata, 
nem kell „megtanítanunk” a rajzfilmfigura másolását.)

Vagy:

Dolgozzanak csoportmunkában. Lehetőleg mindenki más rajzfilmhőst válasszon.

• Rajzoljátok meg a rajzfilmfigurákat (vagy vágjátok ki kiosztott nyomatokból), és tervezzetek, raj-
zoljatok egy közös környezetet nekik! 

• Adjatok címet az elkészült képnek (például Rajzfilmhősök Budapesten)!

Vagy:

• Rajzoljátok le és helyezzétek el a kedvelt figurát egy adott képi környezetben, annak eseményé-
ben úgy, hogy a figura kifejezése igazodjon az eseményekhez!

Itt használhatunk mozgalmas, többfigurás fotót (például utcajelenet, tengerparti strand), vagy akár 
műalkotást, festményt is.

Vagy:

• A kedvelt rajzfilmszereplők részleteiből alkossatok egy új karaktert! Dolgozzatok kisebb csopor-
tokban, és használjatok A/3-as rajzlapot!
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Vagy:

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Egyszerű természeti és mesterséges formák elemző-értelmező rajzolása.

• Természeti formákból tervezz egy új mesehőst a SpongyaBob sorozatnak (vagy egy új rajzfilmso-
rozatnak)!

A sorozat figurái természeti formák, állatfigurák antropomorfizált változatai. A téma itt lehetőséget ad 
arra, hogy megfigyeljük és megbeszéljük természeti formákat és azok karakteres vonásait. Kipróbálhat-
juk a rajzfilm tervezőjének munkáját. Megnézhetünk interneten található grafikai lapokat, amelyeket 
animációsfigura-tervezők készítettek.

• Választott természeti formát figyeljetek meg képről, és alakítsatok át rajzfilmhőssé! Készítsetek 
változatokat vázlatok formájában!

Hogyan lesz a hagymából, paprikából, csigából rajzfilmszereplő? Ha következő lépésben a figurának 
síkbáb jellegű mozgatható részeket is terveznek, akkor kivágva stop-motion technikával mozgathatjuk, 
életre is kelthetjük a megtervezett figurákat.

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

A tanulás során felmerülő helyzetekben tanítási egységekhez és egyéb tantárgyi tartalmakhoz a 
tanulást vagy megértést segítő egyszerű ábra (pl. számegyenes, betűsablon, szókártya) és eszköz 
(pl. tabló, makett, társasjáték) készítése, személyes célok érvényesítésével.

Kisgyerekeknek szóló könyvborítók, füzetek, hirdetések üzenetének elemzése tanári segítséggel, 
és a tapasztalatok felhasználása egyszerű tervezési feladatokban (pl. plakát, névtábla, utcatábla, 
házszámtábla készítése, füzetborító, csomagolópapír, meghívó tervezése).

NÉZZÜK AHOGY MÁS JÁTSZIK?

Csoportmunka

Válasszunk példákat az interneten található olyan típusú játékvideókból, amiket kisgyerekeknek készí-
tenek, azonban a legfontosabb célja a reklám (például egy csatorna nézettségének növelés, játékfor-
galmazó cég saját kisfilmjével a kereslet erősítése)! (Számtalan ilyet találhatunk, ha például „járművek, 
mesevideók” szavakat írjuk a keresőbe.) Mutathatunk távol-keleti videókat is, azok nagyon pregnánsan 
tartalmazzák a manipuláció vizuális eszköztárát.

• Beszéljétek meg a csoportotokban, kinek készül valójában a kisfilm! Mit lehet tanulni belőle? Mi 
az, amiben fejleszti a kisgyerekeket, és mi az, amiben kárára válhat valakinek? A beszélgetésetek 
eredményeit írjátok vagy rajzoljátok le! 

(A mérleg két oldalának tartalmait segíthetjük egy fénymásolt mérleg képével, ami a későbbiekben 
sokat segíthet a problémamegoldó folyamatokat vizuálisan is szemléletessé tenni, egyben előkészíti a 
SWOT-analízis megértését is.)

• Miért teszi fel egy apuka a gyerekével játszott digitális játékot utószinkronnal az internetre? Mire 
gondol, ki fogja megnézni? Ismertek a családotokban olyan kisgyereket, aki ezeket szereti nézni?

• Beszéljétek meg csoportban, milyen jó célra lehetne ezeket a videókat használni!
• Találjatok ki egy témát, egy olyan, nehéznek tűnő matematikai műveletet (például szöveges fela-

dat, kisebb-nagyobb, általában relációk, 10-es átlépés, csoportosítás), amit távirányítású autók-
kal vagy kézzel mozgatott babákkal, figurákkal meg lehet értetni a saját korosztályokkal! 
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Tervezhetjük úgy is a feladatot, hogy az aktuális matematika-tananyagban való előrehaladásunkat vesz-
szük figyelembe, és erre alapozzuk a megfelelően választott médiatartalomhoz kapcsolódó tevékenysé-
get. Ekkor a feldolgozandó problémát adjuk ki, a gyerekek pedig ennek mentén készítsenek játékvideót.

VALÓSÁG ÉS KÉPZELET, AZ ELSŐ MONTÁZS

Csoportmunka

Az életkornak egyik közismert sajátossága a mesei élmények iránti fogékonyság. A gyerekek képesek 
mesei mozzanatokhoz megfelelő szereplőket vagy éppen helyszíneket választani, vagy egyazon vizuális 
történésben el tudják választani a valóságos motívumokat a képzeletbelitől, illetve képesek rámutatni 
az irracionális helyzetekre.

Szinte bármely reklámfilmet megnézve érdemes felhívni a gyerekek figyelmét a képtelen szituációk és 
a valóságos elemek elválasztására (például az Old Spice reklámfigurája rendszeresen háttal ül a lovon, 
vagy képtelen helyzetekbe kerül). A legegyszerűbb fotómontázs-feladat is talán az ilyen helyzetek kife-
jezésére alkalmazható először.

Készítsünk elő kivágott újság-, illetve katalógusképeket, amiken emberek, modellek, szerszámok, játé-
kok bőséggel állhatnak rendelkezésre! (Egyes képek kivágását az ollóhasználat fejlesztése érdekében a 
gyerekekre is bízhatjuk, de mérlegelnünk kell, hogy nagyon elhúzódhat az óra, ha sokat keresgélnek a 
katalógusokban vagy újságokban. Nem utolsósorban még a legártalmatlanabbnak tűnő nyomtatott saj-
tóban is találkozhatnak olyan képekkel, amiket nagyon nem szeretnénk a szemléletükhöz közel engedni.)

• Társítsatok egyébként össze nem illő elemeket, vagy készítsetek képtelen szituációkat, amelyek a 
valóságos arányok torzításából adódhatnak!

• Munka közben találjátok ki együtt, hogy mit is fog reklámozni a kép!

A könnyebb megértés kedvéért mutassunk ilyesmiket mi magunk (például óriás láb alatt kicsi figura, 
hangya elől menekülő ember)!

MONTÁZSKÖNYVBORÍTÓ

Csoportmunka

A valós környezet és a meseszereplő együttes megjelenése gyakori jelenség (például a boszorkány az 
erdő felett repül), illetve ennek fordított kapcsolatrendszere is megjelenik (például a huszárok meg- 
másszák az üveghegyet). Mi ez, ha nem a szürrealizmussal való élményszerű ismerkedés? Fénymásoljunk 
igényesebb illusztrátorok munkáiból jellegzetes meseszereplőket, mesekönyvborítókat, ahol a szö-
veg-kép arányok megfelelők, ahol a tartalmat kifejezően előlegezi meg a könyvborító!

• Válasszatok egy-egy valóságosnak ható mesefigurát (például királylány, vándorlegény, szegény 
ember)! Vágjátok körbe és helyezzétek el egy A/4-es méretű rajzlapon! 

• Keressetek a választott szereplőtől nagyon idegen meseszereplőket, és őket is vágjátok körbe, 
majd készítsetek a felhasználásukkal egy könyvborítót egy mesegyűjtemény számára! 

• Tollal vagy filctollal készítsetek közös hátteret a képnek! 
• Figyeljétek meg a bemutatott mesekönyvborítókat, és beszéljétek meg, melyiknek jó a címe, me-

lyik az, ami hallatán más meséket vár az olvasó!
• Meglévő mesekönyvekről vegyetek ötleteket, és találjatok ki kifejező címet a mesekönyveteknek!
• Helyezzétek el a mesekönyv kitalált címét is a terven!
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Tárgy- és környezetkultúra
A vizuális kultúra e részterületének feldolgozására, a KET ajánlása szerint, körülbelül az összóraszám 
egyharmadát érdemes terveznünk. Természetesen, mint az eddigiekben is, hangsúlyozzuk, hogy a 
KET-témakörök egyes fejlesztési feladatai társulhatnak más jellegű, más témakörben közölt fejlesztési 
feladatokkal, és fejlesztő hatásuk ott is érvényesülhet. Fontosnak látjuk a technika és technológia tan-
tárgy tanulói tevékenységeit a vizuális kultúra tanulói tevékenységeivel összhangban tartani, hiszen 
két, tevékenységeiben nagyon összefüggő tantárgyról van szó. A tanórai keretektől eltérő helyzetekben 
(például délutáni napköziben, családi napok vagy gyerekhittan-foglalkozások keretében végzett kézmű-
ves-foglalkozás formájában) szintén gyakran foglalkozunk a tárgy- és környezetkultúra területeivel. Itt 
jegyezzük meg, hogy a Tematikus tervek című fejezetben számos tárgy- és környezetkultúra tematikájú 
tanulói tevékenységet talál a kedves olvasó, ott rendre más KET-feladatok környezetébe illesztve.

Értelmes tárgyak, forma és funkció témára tervezett feladatok
Mielőtt néhány példafeladatot ajánlanánk a tanulói tevékenységekhez, egy utolsó megjegyzés: a mai 
világunk nagyon kevés olyan értelmes tárgyat igényel, aminek valós használati értéke van, és a máso-
dikosok is el tudják őket készíteni. Később, felső tagozaton is nagyon lecsökken az értelmes, működő 
tárgyak köre. Nyilván ezért készülnek helyette rendre dísztárgyak, de a problémát az első két osztály-
ban még megkerülhetjük azzal, hogy a gyerekek életkorának megfelelően játékfunkcióban értelmes 
tárgyakat készítünk. Figyeljük meg gondosan a KET fejlesztési feladatait: „…dramatikus játék céljára…”, 
„elképzelt mesebeli tárgyak…” és ehhez hasonló megfogalmazásokkal találkozunk, éppen ezért. Ha 
senki nem visel a civil életben tarisznyát, de van bőven időnk, kartonunk, fonalunk arra, hogy a gye-
rekek szőjenek, akkor a szövött anyagból összeöltött kis tarisznya jó lesz mobiltoknak is, de a lányok 
szőhetnek babatarisznyát vagy hálózsákot a Barbie babájuknak, esetleg összevarrás nélkül lehet belőle 
szőnyeg a babaházba. Mindig állítsunk használati célt a tárgykészítés elé, játékosat, valóst, mindegy, a 
lényeg az öncélúság elkerülése.

A technika tantárgy egyértelműen a technológia szempontjából közelíti a témakört, gyakran anyag- és 
eszközismeretet fejleszt gyakorlati munkában, az ajánlott tanulói tevékenységek is erre irányulnak. A 
vizuális kultúra tantárgy felől nézve gyakorlati nehézsége a témakör tanításának az is, hogy egy-egy 
feladat kapcsán eldöntsük a feladat célját: konzervatív módon maga a hagyományőrzés és -átadás 
érdekében végzik a gyerekek a feladatot, vagy önálló ötleteik szabad megvalósításával, vizuális, 
technikai, tervezésbeli problémamegoldás érdekében. A NAT tanulási eredményeinek megfelelően a 
gyerekek tanulás közben játékos, szabad konstruálásos feladatokat oldanak meg, így nemcsak techni-
kai megoldásokat tanulnak, de hagyományt is. A feladatok tervezésekor vagy adaptálásakor érdemes 
átgondolni ezek kevert arányát is, miben hagyomány, miben innováció. 

Általában fontos, hogy tárgyalkotás kapcsán újra és újra előkerüljön a kérdés második osztályban is: 
Mire használható? Hogyan segíti a tárgy formája a használatot? Ha díszítmény van a tárgyon, annak mi 
köze a használathoz? Majd ezek a kérdések magasabb évfolyamokon az épített környezetre és az egész 
ember alkotta környezetre is érvényesek lesznek. 

Ebben a fejezetben kiemelt figyelmet fordítunk a hagyományos kézműves technikákra utaló fejlesztési 
feladatokra, emellé rendeljük az értelmesen kapcsolódó egyéb fejlesztési feladatokat. A kisiskoláskori 
tárgykészítés hagyományos terepe a szülőknek készülő ajándékok világa. A produktumok emléket hor-
doznak majd, és a kis kezek nyomát viselik. Ilyen szempontból biztosan jók a dísztárgyak is, ha eleget 
tesznek a KET fejlesztési feladatrendszerének. A sokak által ismert feladatötleteket az alábbiakban nem 
sorolnánk fel, inkább a tárgykultúra és díszítőművészet viszonyát hangsúlyozó témákat hangsúlyozzuk. 
Némelyik feladat szervesen illeszthető a két tematikus tervhez is (lásd később).
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 Tanulási eredmények (NAT)

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

• elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű eszközöket: bá-
bot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, és élményeit szövegesen 
megfogalmazza;

• alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, tűz, varr, kötöz, fűz, 
mintáz;

• gyűjtött természeti vagy mesterséges formák egyszerűsítésével vagy a magyar díszítőművészet 
általa megismert mintakincsének felhasználásával mintát tervez;

• adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg és csoport-
munkában;

• különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében konstruál.

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)

Egyszerű tárgy készítése hagyományos kézműves technikák alkalmazásával (pl. fonás, szövés, ne-
mezelés, gyöngyfűzés, agyagozás).

Megadott szempontok alapján természeti és mesterséges tárgyak gyűjtése, megfigyelése, és a meg-
figyelések alapján a tárgyak pontos leírása és változatos vizuális megjelenítése játékos feladatokban.

Magyar népi díszítőművészet jelkészletének gyűjtése, kísérletezés a szimbólumok értelmezésével 
(tulipán, nap, madármotívum, kígyó stb.), tanítói segítséggel, egyénileg vagy csoportban.

VIRÁGKARÓ

Egyéni munka

Előzetes gyűjtőmunkaként adjuk ki a következő feladatot:

• Gyűjtsetek a természetben, az iskolaudvaron ujjnyi vastag faágakat, amik képesek megtámaszta-
ni a fejlődő, csíráztatott növényt! Több helyen elágazó botot gyűjtsetek, amin a növény létrasze-
rűen tud felkapaszkodni!

Mutassunk karcolozott vagy faragott növényi motívumos pásztorbotokat, hosszú furuglákat (Dél-Du-
nántúlon autentikus elnevezéssel), székelykapuk indás díszítményeit, miskakancsót!

• Figyeljétek meg a képeket, gondolkozzatok, milyen kapcsolatot szeretnék nektek megmutatni a 
tárgyak és a díszítmény között! Miért tekeredik az inda a székelykapun, és mit szeretne elérni? 
Mit jelezhet a kígyó a miskakancsó hasán? Mire emlékeztet a kancsó formája? 

• Fogalmazzátok meg, mit szeretnénk jelezni a kis növénynek, ha a látottakhoz hasonló díszítményt 
teszünk a növényt megtámasztó botra!

• Csiszoljátok le csiszolóvászonnal a gyűjtött botot szép simára! Csíkra tépett vászonnal a kis ágak 
könyökét is meg tudjátok tisztítani. Segítsetek egymásnak a botok megtartásában!

• Szigetelőszalagból tekerjetek a botra egy spirálvonalat! Ollóval levelet is vághattok, illetve kacs-
karingókat is ragaszthattok rá, szabadon!

• Fessétek le diópáccal a virágkarót! 
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• Gondolkozzatok azon, hogy mivel lehetne díszíteni a virágkaró végét! Miért érdemes valamivel 
eltakarnunk a hegyes botvéget?

• Vastag kartonból vágjatok ki díszítményt, olyat, amilyet a virágkaró használatához illőnek éreztek!

Itt segíthetünk a nap és hold képének bemutatásával, de mutathatunk tulipános végű kopjafát is, amely-
nek nem fontos elmesélnünk a szimbolikus jelentését. A bot végére a díszítés felhelyezésében biztosan 
segítenünk kell. Legjobb bevágni a karó végét, és beleszorítani a faragasztóval bekent kartonformát.

• A kész tárgyról szedjétek le a ragasztócsíkokat, és lakkozzátok le vastagon!

Használjanak a gyerekek vízbázisú lakkot, véletlenül se oldószerest!

REGŐSSÍP

Egyéni munka

A regössíp nagyon speciális tárgy, amely igazi értelmet csak akkor nyer, ha a gyerekek regösénekekkel 
és az ahhoz nélkülözhetetlen zajkeltéssel készülnek az újévköszöntésre. Ebben a helyzetben lénye-
gében kelléknek tekinthető a tárgy, díszítése pedig hasonló a már megismert tárgyak díszítéséhez. 
A hosszú, indaszerű díszítmények az élet folyásának vizuális megjelenítői, de a tölcsérszerű végződés 
arra is alkalmat ad, hogy körbezáruló sorminta kerüljön a tárgyra. A hosszú szárú lopótök felhasználása 
lenne a legjobb, de ennek beszerzése problémát okozhat, így pótmegoldásként a tárgy elkészítéséhez 
használhatunk szívószálat, ami, reméljük, még innen van a giccshatáron. Az ellaposított szívószál szól, 
ha fújják, egyébként a töklevélszár oboa vagy a pitypang megszólaltatási módját idézi. Működési elve 
megegyezik a keleten használt zurnafélék vagy töröksípok sípjának működésével, amelyek az európai 
dupla nádas hangszerek sípjának is elődjei. A lopótök jól díszíthető hegyes szöggel, hegyes csavarral, 
és a karcolozott mintát bekenhetik a gyerekek korommal (rajzszén és étolaj keverékével), fekete cipők-
rémmel. A papírból készült regössíp pedig filctollal díszíthető. 

Itt jegyzem meg, hogy a regöléshez használt botok a megelőzőkhöz hasonlóan díszíthetők, viszont azt 
az elterjedt gyakorlatot, hogy sörösüvegek koronazárjait szögeljük a botok végébe csörgőnek, baleset-
védelmi szempontból nem javasoljuk, még akkor sem, ha funkcionálisan egyetértünk vele. 

• Egy darab műanyag vagy gumicsövet illesszetek bele egy tölcsérszerűen levágott PET-palack szá-
jába, és rögzítsétek ragasztószalaggal! Igyekezzetek, hogy annyi ragasztót tegyetek a találkozási 
pontra, hogy sima felületet kapjatok, semmiféle perem, dudor ne maradjon, mert akkor nem 
tudjátok levenni a papírformát a műanyagokról!

• Tapétaragasztós barna csomagolópapírral jó erősen rásimítva fedjétek be a formát, majd helyez-
zetek fel további 10 réteget a tapétaragasztós anyagból!

Téli időben, fűtés mellett néhány nap alatt keményre szárad a tárgy, ekkor le lehet húzni a csőről, töl-
csérről.

• 3-4 cm-es vastagabb szívószálat tekerjetek nedves papír zsebkendőbe úgy, hogy az egyik oldalon 
egyujjnyi rész kilátszódjon, a másik oldalon pedig belelássatok a kis csőbe!

• A bevont szívószálat szorítsátok erősen a korábban elkészített papírcső megfelelő végébe, majd a 
fogatokkal lapítsátok el a végét! A két ajkatok között puhán szorítsátok össze, és próbálgassátok, 
mikor szólal meg!

A tárgy díszítését az előző feladatban leírtak szerint végezhetjük. 

Vagy:

Mutassunk háromszögekből, ívekből álló lőporszaru- vagy kanásztülök-díszítményt!

• Figyeljétek meg a mintát! Mire emlékeztet benneteket? 
• A minta felhasználásával és egyéb, a formához illeszkedő, körbefutó sormintákkal díszítsétek a 

sípot! 
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Mutathatunk körzővel szerkesztett hatos rozettát is, bár nagyon nehéz íves felületen szépen elkészíteni, 
és a körzőhasználat miatt eléggé balesetveszélyes is. Fokozott személyes figyelemmel, esetleg szakköri 
keretek között kipróbálhatjuk, hiszen a napmotívumnak igencsak helye lehet egy télbúcsúztató zajkeltő 
eszközön. 

CSENGŐ ANGYAL

Egyéni munka

Előzetes gyűjtőmunkaként adjuk ki:

• Gyűjtsetek olyan lapos kavicsot, ami éppen belefér a kezetekbe! Az egyik oldala olyan hajlott 
legyen, mint egy harang.

Adjunk minden gyereknek egy marék agyagot!

• Dugjátok bele a hüvelykujjatokat az agyagtömbbe, és a tenyeretek gödrében tágítsátok addig, 
amíg egy kis harangot kaptok!

• Vizezzétek be a lapos kavicsotokat, és forgassátok körbe-körbe a harang belső felületén! A harang 
fala legyen vékonyabb, mint a kisujjatok.

• A harang tetejét gömbölyítsétek le, mintha fej lenne!

Mutassunk Kovács Margit szobrait, inkább a keramikus énjéből, mintsem a komolyabb szobrászati 
munkákat!

• A látott figurák alapján alakítsatok ki szemet, szájat a harang fejrészén!

Javasoljuk inkább a kedvesen kilógó orrok készítését, mint a hóemberszerűen bekarcoltakét, mert azok 
nagyon félelmetesek szoktak lenni a karácsonyfa alatt!

• Készítsetek kisebb darab agyagból szárnyat, esetleg karokat az angyalnak! Gondolkodjatok, mi 
szokott történni, ha egy vékony kis agyagkarocska messzire kilóg egy testből!

• Filctollkupakkal vagy sorozatos nyomhagyással díszítsétek a harangot! Milyen díszítmény illik a 
karácsonyi angyalhoz?

A fejezet folytatásában nagyon hagyományos rajzórai feladatot írunk le: megfigyelő- redukáló, illetve 
díszítő jellegű feladatot, ami valós tárgy díszítményeként kapja meg értelmét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)

Egyszerű természeti és mesterséges formák elemző-értelmező rajzolása.

TERMÉSZETI FORMA RAJZOLÁSA KÉP ALAPJÁN

Egyéni munka

Természeti forma esetében modellként a valós tárgy helyett képeket is használhatunk, ami megköny-
nyíti a megfigyelést és az azt követő formaredukciót. Napjainkban a megnövekedett képi információk 
és az azokat közvetítő eszközök korában a síkkép modellként jelenik meg, ami könnyen elérhetővé teszi 
az olyan tárgyak és jelenségek bemutatását, így megfigyelését és lerajzolását is, amik egyébként nem 
vihetők be az osztályterembe. Az első megfigyelésalapú motívumalakítások tárgyát klasszikus módon 
levél- és virágformák szolgáltatják. A falevél sík jellege miatt egyszerűbbnek tűnik, ugyanakkor nagyon 
szokványos. (Falevelek megfigyelésére és vizuális megjelenítésére ajánlottunk feladatot a kézikönyv-
ben, lásd Hulló levelek feladat.)
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A könnyítés érdekében a modellként szolgáló kép lehet ugyanolyan méretű, mint a készülő rajz, vala-
mint a választott kép mutassa a természeti forma jellemző nézetét. A megfigyelés során hívjuk fel a 
gyerekek figyelmét a látvány egyéni vonásaira, mivel a gyerekekben élő sematikus képzetek (különösen 
egy virág esetében) igen erősek.

• Figyeljétek meg és hasonlítsátok össze a különböző virágformákat! Nevezzétek meg a különböző 
fajta virágokat!

• Képzeljétek el a látható virágokat felülről! Hány sziromlevélből áll a virágzatuk? Rajzoljátok meg 
a virágzatot egy kör osztásaival!

Ezt a lépést biztosan szemléltetnünk és magyaráznunk kell. Javasoljuk részletgazdag, botanikai szemlél-
tetést célzó illusztráció felhasználását. 

• Adott képmezőben rajzoljátok le grafittal a virágot úgy, hogy először a fő formákat vázoljátok, 
utána rajzoljátok meg a belső részleteket!

• Folyamatosan figyeljétek a modell és a rajzotok közti hasonlóságot, különbségeket!

Az egyes rajzok arányossága, részletgazdagsága nagyban függ az egyéni érettségtől. A rajzok megmu-
tatják a megismerő funkciók aktuális állását, és segítik annak fejlesztését. 

Nagy szerepe van a tanítónak abban, hogy a megfigyelés utáni rajzok elfogadó, segítő korrekciójának 
következtében a gyerekek ábrázolókedve megmaradjon. Mondhatjuk a saját rajzával elégedetlen gye-
reknek, hogy: „Szépen fejlődsz az évek alatt, egyre több részletet meg tudsz majd figyelni, és akkor a 
rajzod is jobban fog hasonlítani a valóságosra.” Emeljünk ki ilyen kudarcra álló pedagógiai helyzetben 
olyan rajzi részleteket, amik (bár sematikus megoldásnak számítanak, mégis) részeiben hasonlítanak a 
modellre. 

A gyerekek számára segítség lehet az is, ha megmutatjuk a munka folytatását, azaz a mintaelem-ter-
vezést, amiből látni fogják, hogy a nagyon leegyszerűsítve megoldott feladat is közelebb viszi őket a 
feladatsor eredményes megoldásához.

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

A készült rajzok leegyszerűsítésével sor- és terülődísz alkotása (megfigyelés utáni értelmező rajz 
készítése, részletkiemelés, nagyítás, átíró, redukáló motívumtervezés, sablonalakítás kivágással, 
ismétlés sordíszalkotással, terülődísz alakzatba rendezéssel, technika: stencilezés, átrajzolás, szí-
nezés, nyomat).

VIRÁG EGYSZERŰSÍTÉSE

Egyéni munka

Ez a feladat az ábrázolásigényű és részletező tanulmányrajz a vizuális redukció felé vezető feladat első 
példája. Érdemes olyan képsorozatokat keresnünk a feladathoz, amelyek egy-egy természeti forma 
grafikai egyszerűsítését mutatják (például természeti forma fotója, rajza és annak egyszerűsítése emb-
lémává vagy díszítőmotívummá). 

• Figyeljétek meg, mit hagyott meg, mit alakított át, illetve mit hagyott el a rajzoló az eredeti kép-
ből! Hasonlítsátok össze a forma képét az árnyképével! Miben különbözik az árnykép a rajzban 
egyszerűsített formától?

Mutassunk dekorgumiból kivágott pecsételőket, de más természeti forma redukciójával (például ta-
nítói munka vagy korábban készült gyerekmunka bemutatása is lehetséges). Készítsünk elő négyzet 
formájú vázlatlapot a rajzoláshoz! (Ez például nyomdai vágási hulladék is lehet, de a környezettudatos-
ságot erősíthetjük irodai hulladék papírok, rontott dolgozatok felhasználásával is.)
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• Adott képformátumban rajzoljátok le a virágformát csak a körvonalával, és csak néhány jellemző 
részlet kiemelésével! Rajzolás közben arra is gondoljatok, hogyan lehet a formát ollóval könnyen 
kivágni! Vágjátok ki a papíron megrajzolt formát, majd ezt sablonként használva rajzoljátok át 
ugyanolyan méretű dekorgumira!

A dekorgumiból kivágott formát egy a rajz képmezőjének megfelelő nagyságú kemény kartonra kell 
felragasztanunk, amiben segíthetjük a gyerekeket. A karton másik oldalára akár dugót, kupakot ra-
gasztva a használatot megkönnyítő valós pecsételőt készíthetünk. Ez a technika a későbbiekben, más 
díszítőfeladatoknál is használható lesz, a használatát pedig a következő feladat közben próbálgathatják 
a gyerekek.

SAJÁT TERÍTŐ

Egyéni munka

A vizuális ritmus bemutatására több lehetőség is kínálkozik (például népművészeti díszítősorok, tex- 
tileken vagy csomagolópapírokon megjelenő dekoratív felületek). Vigyáznunk kell, hogy a bemutatott 
minták (például sor- és terülődísz) ne legyen bonyolult (például túl sok elemből álló), így az ismétlődés 
és variálás szabálya könnyen felismerhető legyen. Érdemes az alkotómunka előtt rendezgetőpróbát 
tenni, azaz osszunk ki geometrikus elemeket, amelyekből a gyerekek készítsenek, rendezzenek ritmi-
kus sordíszeket! Ha első próbálkozásról van szó, akkor elégedjünk meg egy kis terítő szegélydíszének 
elkészítésével. A KET fejlesztési feladatnak megfelelően a feladat fő célja maga a sordísz, terülődísz 
mintakincsének évezredek alatt kialakult kultúrájának továbbvitele, egyben funkciót kap a reduktív 
tervezéssel előálló motívum. A probléma, mint a tárgykultúra összes feladatában, a használható tárgy 
mibenléte. Életszerű alkalmazási terület az iskolapadban tízóraizó, uzsonnázó alsó tagozatosok világá-
ban a saját asztalkendő, ami díszítésében egyedi, mosható, és tisztán tartható. Ehhez a feladatmeg-
oldáshoz viszonylag drága, bevasalható textilfestéket kell használni, ami vasalás után nem pereg le 
a textíliáról. Ugyanez a feladat papíron giccs, temperával funkciótlan gyakorlása valaminek, aminek 
tényleg nincs semmi haszna. A virágsorral díszített miniatűr terítőnek akkor van értelme, ha a gyerekek 
használják az elkészült tárgyat. 

Itt jegyezzük meg, hogy a kis terítők akkor igazán funkcionálisak, ha szélük le van szegve vagy ki van 
rojtozva olyan hosszan, ami már a napi használattól nem rojtosodik tovább. Egyszerű kézműves tech-
nikának tekinthető a varrás (például a pelenkaöltés), ami érvényessé teheti az alábbi KET feladatot is:

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Egyszerű tárgy készítése hagyományos kézműves technikák alkalmazásával (pl. fonás, szövés, ne-
mezelés, gyöngyfűzés, agyagozás).

Mutassunk abroszokon, terítőkön, keszkenőkön alkalmazott sor- és terülődíszeket! 

• Milyen törvényt fedeztek fel a sordísz elemei között? Mi ismétlődik a sordíszen? Hogyan folytat-
nátok a mintát?

Készítsünk elő akkora vászonfelületet, ami elfér az asztalukon, padjukon! Erre pecsételjenek a már el-
készített pecsételőikkel, bevasalható sűrű textilfestékkel! A festéket elő kell készítenünk tálkákba, és a 
hígítás, pecsételés módját is meg kell mutatnunk. Kezdetben csak két színt használjanak.

• Az előkészített vászonfelületet díszítsétek a saját pecsételőtök mintájának ismételt nyomtatá-
sával! Próbapapírt használjatok az első nyomtatásnál! Figyeljetek a festéksűrűségre (ha túl híg, 
elfolyik, ha túl sűrű, nem tölti ki a nyomatot)!

• Pecsételésnél figyeljetek a sor tartására! (Ha csak szegélydíszről van szó, ebben segít a textil szé-
le.) 

• Színváltásnál a nyomófelületről töröljétek le a korábbi festéket!
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• A kis terítő szélét vagy rojtozzátok ki, vagy szegjétek körbe pelenkaöltéssel!

Ha bonyolultabb sorokat vagy terülődíszt szeretnénk készíttetni, akkor mindenképp sorvezetőt kell 
használnunk (például vékony textil alá csúsztatott vonalazott papírfelület segítségével).

A feladathoz használt bevasalható festékkel nyomtatva egyedivé lehet tenni a vizuális kultúra órán vi-
selhető védőruhát is. Kérjünk a szülőktől használaton kívüli felnőttméretű pólókat, amelyeket a gyere-
kek sajátos mintával díszíthetnek, így felismerhetővé téve a saját védőruhájukat. Ha saját monogram-
jukat hozzák létre kisebb dekorgumielemek sorozatos pecsételésével, egy szokványostól eltérő sordíszt 
hozhatnak létre. 

A fenti feladat változata belekapcsolható az Emberként viselkedő állatok című tematikus terv anyagába, 
ha a gyerekek a kismalac vagy a farkas abroszát készítik el. 
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TEMATIKUS TERVEK, ÖSSZETETT TANULÓI 
TEVÉKENYSÉGEK

Ebben a fejezetrészben, mint erre korábban utaltunk, a KET fejlesztési feladatait és ismereteit olyan 
„feladatsorokba”, azaz tematikus tervekbe rendeztük össze, ami példát mutat arra, hogy a másodikos 
kisgyerekekkel hogyan lehet hetekre elnyúló, az adott osztály számára bevezetett, saját témán haladó 
vizuális-fejlesztési folyamatban értelmes tanulói tevékenységeket egységbe szervezni. A saját téma ki-
jelölése azt jelenti, hogy a gyerekek tanulói tevékenységét szervezzük egy választott, számukra érdekes 
téma köré. 

Egy megszeretett saját téma továbbterjedhet a szokásrend, iskolai magatartás, szorgalom fejlesztésé-
re általában használt külső motiváció aktuális formáira is, amikor a gyerekek jó cselekedettel, maga-
tartási és szorgalmi jellemzőikkel kapcsolatos visszajelzést kapnak. Az első témakörben például koro-
nákat gyűjthetnének. Bekapcsolhatjuk a folyamatot a gyerekek iskolai életének minden motiválandó 
mozzanatába. 

Itt a második osztályos tanári kézikönyvben három tematikus tervet közlünk, amelyek közül kettő is-
mert mesékhez, a harmadik pedig magához az iskolai élethez kapcsolódik. 

Arra bátorítanánk a kedves olvasóinkat, hogy a közölt tematikus tervek szellemisége alapján nyugodtan 
készítsenek újabb, eltérő változatokat a saját tanítványaik érdeklődésének ismeretében. Érdeklődés és 
élmény, továbbá a motiváció tarthat fenn hosszabb folyamatokat. Az élmény pedig lehet sokféle és vál-
tozatos (például egy jól választott, gyerekek által kedvelt mese a napköziből, ami esetleg nem is része a 
magyar nyelv és irodalom tananyagnak).

Tematikus terv: Az égig érő paszuly című népmese témájára

 Tanulási eredmények (NAT)

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

• saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere, szín-, fény-
hatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez, összehasonlít;

• adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít;
• valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest, formáz, 

nyomtat, eljátszik, elmesél;
• a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés segítségé-

vel magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában;
• a vizuális nyelv elemeinek értelmezésével és használatával kísérletezik;
• a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés segítségé-

vel magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában;
• saját és mások érzelmeit, hangulatait segítséggel megfogalmazza, és egyszerű dramatikus eszkö-

zökkel eljátssza, vizuális eszközökkel megjeleníti;
• korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző vizuális eszközökkel, él-

ményszerűen megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, formáz, épít, fotóz, és magyarázza azt;
• azonosítja a nonverbális kommunikáció eszközeit: mimika, gesztus, ezzel kapcsolatos tapasztala-

tait közlési és kifejezési helyzetekben használja;
• valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest, formáz, 

nyomtat, eljátszik, elmesél.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)

Tanult irodalmi, zenei élmények és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, zenemű, animáci-
ós film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése síkban (pl. rajz, festés, vegyes technika) 
és térben egyszerű eszközök felhasználásával (pl. drapéria, kartondoboz, paraván, osztályterem 
átrendezése) csoportmunkában is.

Képek, vizuális műalkotások átértelmezése (emberábrázolás, differenciált arcábrázolás, térábrá-
zolási képesség fejlesztése. Szemléltetésre ajánlott képanyag: Szent Korona zománcképei, Szent 
László-legendák, XI-XII. századi freskók, Csontváry Kosztka Tivadar tájképei.

Különböző érzékszervi tapasztalatok (pl. szaglás, hallás, tapintás, látás) élményszerű feldolgozá-
sa alapján, egyszerű következtetések szóbeli megfogalmazása és az élmények, kialakult érzések 
vizuális megjelenítése különböző eszközökkel síkban és térben (pl. rajz, festés, mintázás, építés/
konstruálás, tárgyalkotás).

A tanulás során felmerülő helyzetekben valós környezeti jellemzők (pl. téli táj, növény részei, osz-
tályterem színei), képek és ábrák (pl. tankönyvi ábra, saját vagy társak rajza) célirányos megfigyelé-
se, és a tapasztalatok szöveges megfogalmazása a látott információk pontos leírása és feldolgozása 
érdekében.

Közvetlen megfigyelések útján szerzett konkrét vizuális tapasztalatok (pl. nagyság, felület, méret, 
irány, mennyiség, anyagszerűség, elhelyezkedés) alapján vizuális jellemzők kiválasztása, csopor-
tosítása, megnevezése (pl. legsötétebb szín, legnagyobb forma, a kép jobb oldalán elhelyezkedő 
figura), és az érzékszervi tapasztalatok következetes felhasználása az alkotómunka során.

Magyar népi díszítőművészet jelkészletének gyűjtése, kísérletezés a szimbólumok értelmezésével 
(tulipán, nap, madármotívum, kígyó stb.), tanítói segítséggel, egyénileg vagy csoportban.

A tematikus terv leírásában feltételezzük a mese alapos ismeretét, ami kötelező olvasmány a magyar 
nyelv és irodalom KET szerint. 

AZ ÓRIÁSI BABNÖVÉNY

Egyéni munkán alapuló közös osztálymunka

Mutassunk képeket babnövényekről! (Mezőgazdasági boltok webshopjaiban gyűjthetünk ilyen képe-
ket nagyon életerős növényekről.)

• Keressetek válaszokat a következő kérdésre: Miért a paszuly, azaz a babnövény a történet égig 
érő szereplője?

Mutassunk fonadékdíszítményeket kelta kereszteken, miniatúrákon! 

• Figyeljétek meg, hogyan érték el a díszítők, hogy az egyik vonalat felső átmenőnek, a másikat alul 
futónak lássuk a díszítményeken! 

Mutassuk Csontváry Kosztka Tivadar: Zarándoklás a cédrusokhoz című képét!

• Figyeljétek meg a képet! Hány fát látunk a képen? Kövessétek az ujjatokkal a fatörzseket! Fo-
galmazzátok meg, hogyan mutatja be a festő, hogy az egyik ág hozzánk közelebb van, a másik 
messzebb! 

• Figyeljétek meg, milyen alakúnak látjátok a fákat, ha a szemeteket résnyire húzzátok össze! Fo-
galmazzátok meg, mit fejez ki ez az alak számotokra a látott fákkal kapcsolatban! Mekkora lehet 
a fa a valóságban? Hány ember érheti körül?
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Mutassunk székelykapu függőleges elemein ábrázolt kacskaringós növényi motívumokat! 

• Keressetek rá választ, mi lehet a kapcsolat a meséből ismert égig érő paszuly és a látott díszítő-
motívumok között! Milyen növényekre ismerhetünk rá a képen?

• Ki mászott már fára, tornatermi rúdra, kötélre?
• Mutassátok be a kapaszkodás és mászás mozdulatait!

Készítsük el az óriási paszulyt osztálymunkában. Az ülésrendnek megfelelően minden gyerek kapjon 
egy sorszámot 1-től azért, hogy a papírok illesztését könnyebb legyen szerveznünk.

• A/4-es méretű rajzlapon rajzold meg a növényt úgy, hogy töltse ki a képet a paszuly egy válasz-
tott részlete, és haladjon át a növény a rajzlapon!

Határozzuk meg a növény törzsének vastagságát, és figyelmeztessük a gyerekeket, hogy a törzs 
vastagsága egyforma legyen minden munkán! Levelek és kacskaringós ágak szabadon rajzolhatók.

• Munka közben illesszétek a rajzlap keskenyebb oldalait a padtársatok vagy az előttetek ülő tár-
satok rajzához! A saját sorszámotok előtti szám legyen az „alattatok lévő szárrész”, az eggyel na-
gyobb szám az, ami a ti rajzotok fölé fog kerülni. A belépő és a kilépő szár helyét, és vastagságát 
jelöljétek be a rajzlapon!

• Rajzoljátok, fessétek magatokat is paszulyra, ti lesztek a főszereplők!

Inspirálhatjuk a gyerekeket az emberi figura szokatlanabb nézőpontú ábrázolására is (például hátulné-
zet). Az osztály azonos technikával dolgozzon, például vázoljanak ecsettel, világos színnel, és töltsék ki a 
formákat vízfestékkel. Egyenletes vonalvastagság elérésére festhetnek a gyerekek megfelelően hígított 
sárga festékkel, ecset helyett használhatnak fültisztító pálcikát is, ahol közös szabály lehet, hogy négy 
pálcikahúzás legyen a szár vastagsága, majd vékony ecsettel, zöldes árnyalatokkal kontúrozhatják a 
vastag vonalakat, indákat, leveleket.

Mutassuk meg az alatta-fölötte viszonyok érzékeltetését! A kész rajzokat állítsuk össze a sorszámok 
figyelembevételével a folyosón, és lassan haladva készítsünk videót a képsorozatról!

Az előző feladat változata eltérő technikai megoldással:

ÉN MÁSZOM A PASZULYON

Egyéni munkán alapuló közös osztálymunka

Izgalmasabb variáció, ha a gyerekek a saját képüket illeszthetik a festett paszulyra. 

A megelőző órán készítsünk mindenkiről mászást imitáló mozdulatban fotókat!

• Csináljatok olyan mozdulatokat, mintha egy nagyon kusza, ágas-bogas növényen másznátok föl!

Az elkészült fotókat nyomtassuk ki elhalványítva (hogy színezhető legyen) és a készülő kompozíció ará-
nyainak megfelelően!

• Vágjátok ki a rólatok készült képeket, és ragasszátok fel a rajzlapra!

Ennél a pontnál az alkotói folyamat instruálása megegyezhet az előző változatban már leírtakkal.

• A paszuly rajzolásánál vegyétek figyelembe a rólatok készült fotó arányait és a figura mozdulatait! 
Rajzoljatok a kezetek, lábatok alá is indákat, szárrészeket, leveleket, nehogy leessetek a paszulyról!

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Gyerekcsoport által ismert mese alapján vár, kastély konstruálása (pl. egyszerű konstruálás papír-
hengerek összeépítésével, festésével, ajtók, ablakok, ajtók kivágásával, rajzolt szereplőkkel való 
kiegészítéssel). Szemléltetésre ajánlott képanyag: Márkus Géza: Cifrapalota, Kecskemét, magyar 
várak képei.
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A SÁRKÁNY VÁRA A PASZULY TETEJÉN

Csoportmunka

A konstruáló feladathoz ezen a szinten még meglehetősen sok segítség kell. Érdemes átgondolni azokat 
a formákat, amelyekkel a gyerekek eredményesen dolgozhatnak. A doboz kézenfekvő lehetőségként 
jelenik meg mint a konstruáló feladatok nyersanyaga, de nyomtatott oldalaik zavaróan hatnak, ezért 
vagy érdemes beborítani őket csomagolópapírral, vagy (és ez az egyszerűbb megoldás) érdemes ki-
fordítani, hogy szürke felületük kerüljön kívülre. Papírhengereket rajzlapból könnyen készíthetünk, de 
gyűjtött vécépapírhengerekkel vagy csomagolófóliák papírhengereivel is dolgozhatnak a gyerekek. Mi-
vel csoportmunkáról van szó, az elemek kiosztását sem bízhatjuk a véletlenre. Érdekes megoldás lehet, 
ha minden csoport ugyanazokat a fő elemeket kapja (majd munka közben készíthetnek kiegészítőket), 
a tapasztalat azt mutatja, hogy mégis eltérő konstrukciók jönnek létre. Az alapot képező papírforma 
szokatlan alakjával dinamikusabb rendszerek alkotására inspirálhatjuk a gyerekeket. (Ne csak a meg-
szokott téglalap legyen a vár alaprajzi kiindulása.) 

Vetítsük magyarországi várak légi felvételeit, amelyek változatos megoldásokat inspirálnak!

• Figyeljétek meg, hányféle alaprajza lehetett régen a váraknak! 
• Keressetek magyarázatot a kör alakú bástyák használatára! Miért volt jó a várvédők számára ez 

az alaprajzi elrendezés?
• Milyen részekből áll egy vár? Milyen különbségeket láttok az egyes várak formai elrendezésében? 

Mire szolgálhattak a tornyok és a csipkézett falak? 
• A kiosztott alapformára építsetek egy várat! Helyezzétek el a vár épületeit megjelenítő formákat, 

és készítsetek összekötő falakat! A falak készítésénél figyeljetek az arányokra! Ha szükséges, to-
vábbi tornyokat is tudtok készíteni papírból.

(Mutassuk be a henger készítésének módját!) Biztosítsunk minél többféle dobozt a felmerülő ötletek 
kivitelezéséhez! A formákat ne rögzítsék véglegesen, mert ha festésre kerül sor, újra kézbe kell venni, 
el kell mozdítani az elemeket. Vetítsünk vagy fénymásolaton osszunk ki ablak- és ajtóformákat (például 
boltíves, csúcsíves, díszes)!

A budapesti Halászbástya formai megoldásai nagyon motiválók lehetnek. 

• Színes papírból kivágott ablakformákat ragasszatok a felületekre!  
• Milyen színűre fessük? Milyen színek lehetnek jellemzők egy sárkányos várra?

Itt a színek minden bizonnyal eltérhetnek a megszokott természetes színektől, hiszen mesebeli várról 
van szó. Az elemeket temperával fessék meg a gyerekek, majd száradás után ragasszák véglegesen össze!

• Rajzoljátok meg a sárkányt is A/5-ös rajzlapra, majd vágjátok ki!
• Gondolkozzatok, hogyan lehet felállítani a kivágott sárkányokat! Mire jó, hogy mindkét oldalát 

meg lehet mutatni a sárkánynak? Mit tudtok kifejezni a sárkány egyik vagy másik oldalával? 

A sárkányt rajzolhatják, színezhetik egyénenként, majd az összes sárkányt felsorakoztathatják a várban 
és a vár környékén, ha egyszerű kihajtós papírtalpakat is készítettek, vagy egy félbevágott dugóba il-
lesztik.

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Tanult irodalmi, zenei élmények és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, zenemű, animáci-
ós film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése síkban (pl. rajz, festés, vegyes technika) 
és térben egyszerű eszközök felhasználásával (pl. drapéria, kartondoboz, paraván, osztályterem 
átrendezése) csoportmunkában is.
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AGYAGSÁRKÁNY

Egyéni munka

Természetesen készíthetünk plasztikus sárkányt is. A sárkány formakarakteréhez mutassunk olyan 
szobrokat, amelyek nem sárkányokat ábrázolnak, de az ívekre, hajlított karakterekre jó példákkal szol-
gálnak az agyag mintázásának anyagszerű tűréshatárán belül.

Mutassuk (Helen) Phillips festményeit, grafikáit, (Henry) Moore: Kompozíció, (Jean) Arp: Csillag vagy 
Ptolemaiosz szobrait!

A mintázást előre porciózott agyaggal kell előkészítenünk, ügyelve arra, hogy a gyerekek két kezében 
mennyi agyag fér el, amellyel még dolgozni tudnak. Mellette kapjanak a kiegészítésekhez is egy agyag-
tömböt. Az agyag minősége, képlékenysége döntő fontosságú, gondoljunk a kicsi kezek erőkifejtési 
korlátaira is.

• Készítsetek egy sárkányt agyagból! A látott képek segítenek ötletet szerezni, milyen formákat 
használjatok fel! Először egy tömbből mintázzátok meg a testet, amelynek figyeljetek a formájá-
ra! Ebből húzzátok ki a nyakat, amelyet agyaghurkákból ráépítve lehet megnövelni, majd csipkéz-
ni. A ráépítéseket jól dolgozzátok rá a formára! Az illesztéseknél az agyagrészeket mintázófával 
dolgozzátok össze, hogy a két agyagrész erősen összetapadjon, és ne váljanak el egymástól a 
sárkány testrészei!

• Mindenki eldöntheti, hogy hány fejű sárkányt készít. A nyakak irányával különböző mozdulatokat 
tudtok érzékeltetni.

Alig nedvesített szivaccsal simítsuk le az elkészült formát.

• Érzékeltessétek a sárkány bőrét az agyag felületén nyomhagyással. A mintázófával, kicsire hegye-
zett ceruzával, kifogyott filctoll kupakjával egyenletes nyomokat lehet az agyag felületére készíteni.

A feladat változata a mintázási fázisban:

• Találjatok ki módszert arra, hogy a sárkány szobra „lefejezhető” legyen, azaz ha akarjuk, akkor 
fejjel látjuk, ha azonban a mesehős lefejezi, akkor könnyen le lehessen szedni a fejét a testéről! 

Érdemes hagyni a gyerekeket kísérletezni a legjobb megoldás megtalálása érdekében. Segítségképpen 
kirakhatunk az asztalunkra egy parafa dugóval bedugott szörpösüveget. Ennek látszólag nem sok szere-
pet szánunk, várjuk meg, hogy a gyerekek megkérdezzék, miért van előkészítve az üveg, vagy várjunk, 
amíg az üveg szájának és dugónak a kapcsolatából a gyerekek maguktól rájönnek a technikai megoldás-
ra. Természetesen nagyon találékony gyerekek is vannak, akik teljesen eltérően is meg tudják oldani a 
felvetett technikai problémát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

A tanulás során felmerülő helyzetekben valós környezeti jellemzők (pl. téli táj, növény részei, osz-
tályterem színei), képek és ábrák (pl. tankönyvi ábra, saját vagy társak rajza) célirányos megfigyelé-
se, és a tapasztalatok szöveges megfogalmazása a látott információk pontos leírása és feldolgozása 
érdekében.

Közvetlen megfigyelések útján szerzett konkrét vizuális tapasztalatok (pl. nagyság, felület, méret, 
irány, mennyiség, anyagszerűség, elhelyezkedés) alapján vizuális jellemzők kiválasztása, csopor-
tosítása, megnevezése (pl. legsötétebb szín, legnagyobb forma, a kép jobb oldalán elhelyezkedő 
figura), és az érzékszervi tapasztalatok következetes felhasználása az alkotómunka során.
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Egyszerű természeti és mesterséges formák elemző-értelmező rajzolása. 

A készült rajzok leegyszerűsítésével sor- és terülődísz alkotása (megfigyelés utáni értelmező rajz 
készítése, részletkiemelés, nagyítás, átíró, redukáló motívumtervezés, sablonalakítás kivágással, 
ismétlés sordíszalkotással, terülődísz alakzatba rendezéssel; technika: stencilezés, átrajzolás, szí-
nezés, nyomat).

SÁRKÁNYOS ZÁSZLÓ

Egyéni munka 

• Válasszon mindenki egy ugrókötelet, és csomózza, fűzze olyan alakúra, mint egy tekergő kígyó!

(Ugrókötél helyett használhatunk kábeldarabot vagy bármely egyéb anyagot, ami éppen van.)

• Tegyétek ki magtok elé az asztalra a csomózott kötéldarabot, és rajzoljátok le úgy, hogy elindulva 
a kötél végéről egyik kezeddel követed a kötél útját, amíg a másikkal (amelyben a krétát tartjátok) 
követitek a papíron a mozdulat útját! Amikor nem látjátok a megfelelő részt, mert az hátrabújik, 
álljatok meg a krétával, majd kezdjétek el azt a kötélrészt követni tovább, amit láttok! Dolgozz 
színes alapon, és használj pasztellkrétát vagy táblakrétát!

• Amikor készen van a rajz, alakítsátok tovább sárkánnyá! A továbbalakításhoz váltsatok színt! Ala-
kítsatok ki fejet, fejeket, ha a gondolatotokban úgy él a sárkány, akkor szárnyat is rajzolhattok! 
Gondolkodjatok azon, hol kellene keresnetek mintát a létező szárnytípusokhoz!

• Állítsátok ki a teremben a kész rajzokat! Mindenki válasszon egyet társai rajzai közül, és rajzolja 
le kisebb méretben, de vastag filctollal! 

Adjunk ki különböző alakú, előre kivágott kis zászlókat! 

• Rajzoljátok rá a sárkányt a zászlóra! Próbáljátok meg úgy módosítani, hogy jól kitöltse a zászló-
formát!

Adjunk ki előre elkészített kicsi gipsztéglákat!

• Rajzoljátok át a sárkányt egy kicsi gipsztéglára is! Használjatok hegyes, kemény ceruzát! 

A nedvesített gipszlapra cseppenthetünk olvasztott gyertyaviaszt, így a sárkány pecsétjét is elkészíthet-
jük. Terülőmintaként, sordíszként a kis méretű gipsztégla pecsételő használatával az alábbi feladatban 
haladhatunk tovább:

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Egyszerű tárgy készítése hagyományos kézműves technikák alkalmazásával (pl. fonás, szövés, ne-
mezelés, gyöngyfűzés, agyagozás).

Dramatikus játék céljára ujjbáb, síkbáb, kellék (pl. varázspálca, „rámás csizma”, „kőleves”) jelme-
zelem (pl. kalap, maszk, kötény), díszlet tervezése és elkészítése természetes vagy mesterséges/
újrahasznosítható anyagokból (pl. textil, fonal, papír vagy műanyag hulladék, természetben talált 
anyagok) csoportmunkában is.

SÁRKÁNYOS KAPU

Csoportmunka

Mutassunk székelykapukat! 

• Figyeljétek meg a képeket! Miért lehet kétféle méretű kapu a székelyeknél? A mi életünkben mire 
lenne jó egy ilyen vagy ehhez hasonló megoldás?
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• Építsetek meg agyaghurkákból egy hasonló kaput, ami a sárkány uradalmának a határán áll!
• Különböző gipsz pecsételőtéglákkal díszítsétek ki az elkészült kaput! Figyeljetek arra, hogy a díszí-

tőelemek logikusan ismétlődjenek a függőleges, vízszintes, illetve félköríves részeken! A kiskapu 
feletti részt töltsétek ki olyan motívummal, ami illeszkedik a díszítményhez!

Az elkészített székelykapu a valós tárgy formai modellje, ami a díszítményalkalmazás hagyományos 
logikájával kapja meg szimbolikus jelentését. A kiégetett agyagkapuk eléggé sérülékenyek, érdemes 
őket magukat is sormintaszerűen felragasztani a terem falára vagy egy fatáblára. A kapuk ekkor már 
nem a sárkány kapui, hanem egy-egy gyerek saját kapujává válnak. Szimbolikus értelmüket megbe-
szélhetjük a csoportban, és motiválóeszközként szolgálhat a továbbiakban (magatartási, tanulmányi 
előmenetelük vizualizációjára fordíthatjuk őket: gyűjthetnek rajtuk például galambokat, amolyan clip-
perrel kivágható madárformákat, amik az eredeti tárgy galambdúc funkciójára reagálnak).   

A következő feladat valós tárgyfunkció mesében történő játékosítását írja le.

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Gyerekcsoport által ismert mese alapján vár, kastély konstruálása (pl. egyszerű konstruálás papír-
hengerek összeépítésével, festésével, ajtók, ablakok, ajtók kivágásával, rajzolt szereplőkkel való 
kiegészítéssel) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Márkus Géza: Cifrapalota, Kecskemét, magyar 
várak képei.

A SÁRKÁNY FELLEGVÁRA – MADÁRETETŐ

Csoportmunka

Mutassunk képeket lombházakról!

• Keressetek hasonlóságokat a sárkány elképzelt vára és a látott valós épületek között! Fedezzetek 
fel olyan épített részleteket, amelyekre a sárkánynak nem volt szüksége a mesében! 

• Az iskolaudvaron vagy közeli természeti környezetben, parkban keressetek olyan elérhető ma-
gasságban lévő ágakat, ami három-négy vékonyabb ág csomópontjában (kinövésében) található! 

• Vékonyabb vesszőkkel, fűszálakkal, alkalmasnak látszó botocskákból készítsetek egy furcsa lomb- 
várat a sárkánynak, ami később alkalmas lesz arra, hogy télen a madaraknak élelmet tudjatok 
benne elhelyezni!

• Beszéljétek meg a csoportban, hogy miért érdemes fedettnek lennie, és mekkora bejárattal kell 
ellátni ahhoz, hogy a madarak számára megfelelő madáretető legyen!

• Beszéljétek meg, hogy az építőanyagot milyen szabályok alapján szabad gyűjteni annak érdeké-
ben, hogy ne károsítsuk a növényzetet, hogy hasznosat alkossunk rombolás helyett!

• A kész lombvárakról készítsetek fotókat!
• Az osztályteremben a fotók alapján rajzoljátok le az építményeket nagyobb papírra, és rajzzal 

mutassátok be a használatát! Gyűjtsetek képeket könyvekből azokról a madarakról, amelyeket 
etetni kell! 

Tematikus terv: Gyerekélet

 Tanulási eredmények (NAT)

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

• élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális eszközökkel 
egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít;
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• rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli vizuális illusztrációt készít kü-
lönböző vizuális eszközökkel: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít, és a képet, tárgyat szöve-
gesen értelmezi;

• egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet készít egyé-
nileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, magyarázza;

• saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza;
• saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti;
• különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében konstruál;
• a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés segítségé-

vel magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában;
• saját és mások érzelmeit, hangulatait segítséggel megfogalmazza és egyszerű dramatikus eszkö-

zökkel eljátssza, vizuális eszközökkel megjeleníti;
• korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző vizuális eszközökkel, él-

ményszerűen megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, formáz, épít, fotóz és magyarázza azt;
• azonosítja a nonverbális kommunikáció eszközeit: mimika, gesztus, ezzel kapcsolatos tapasztala-

tait közlési és kifejezési helyzetekben használja;
• valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest, formáz, 

nyomtat, eljátszik, elmesél;
• adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez.

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)

A tanulás során felmerülő helyzetekben valós környezeti jellemzők (pl. téli táj, növény részei, osz-
tályterem színei), képek és ábrák (pl. tankönyvi ábra, saját vagy társak rajza) célirányos megfigyelé-
se, és a tapasztalatok szöveges megfogalmazása a látott információk pontos leírása és feldolgozása 
érdekében.

Közvetlen megfigyelések útján szerzett konkrét vizuális tapasztalatok (pl. nagyság, felület, méret, 
irány, mennyiség, anyagszerűség, elhelyezkedés) alapján vizuális jellemzők kiválasztása, csopor-
tosítása, megnevezése (pl. legsötétebb szín, legnagyobb forma, a kép jobb oldalán elhelyezkedő 
figura), és az érzékszervi tapasztalatok következetes felhasználása az alkotómunka során.

Korábban átélt események, különböző személyes élmények felidézése és tetszőleges megjelení-
tése különböző eszközökkel síkban és térben (térábrázolási képesség, emberábrázolás, kifejezőké-
pesség fejlesztése). Szemléltetésre ajánlott képanyag: Turner tájképei, Brueghel: Gyermekjátékok, 
Parasztlakodalom.

Saját kitalált történet elmesélése és a történet néhány fontosabb jelenetének többalakos vizuális 
megjelenítése tetszőleges eszközökkel. 

JÁTSSZUNK EGYÜTT A BRUEGEL-GYEREKEKKEL

Egyéni munka

Mindig hálás téma Bruegel: Gyermekjátékok című képét végigböngészve megfigyelni, hogy ki mit csinál 
a képen. Ha információink is vannak a korabeli játékok furcsaságairól, akkor igazán érdekessé tehető a 
beszélgetés.

Mutassuk (Pieter) Bruegel: Gyermekjátékok című képét!

• Melyik játékokat ismeritek fel? Próbáljunk eljátszani néhányat! Ti melyik játszótéri játékot szere-
titek legjobban? A mai gyerekek mivel játszanak a szabadban? Mi lehet a változás oka?
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• Keressetek vidám, felszabadult gyerekeket a képen, és mutassátok meg őket!

(Jó, ha nagyon nagy felbontásban mutatjuk a képet, így egy-egy gyerek megfigyelésére belenagyítha-
tunk a részletekbe.)

• Keressetek szomorkodó vagy üvöltöző gyereket a képen! Meséljetek róla, mi történhetett!

Térjünk át térbeli helyzetek megfigyelésére is!

• Kik vannak közelebb, és kik vannak távolabb a képen? Keressetek a képen olyan részleteket, ami-
kor valaki vagy valami csak félig látszik!

Válasszunk ki néhány gyerekcsoportot a nagy kompozícióból, és a kiválasztott részletekről készítsünk 
A/4-es méretű, megfelelően felnagyított fénymásolatokat! Érdemes több változatot is készíteni, majd 
újrafénymásolni a képeket annyi példányban, hogy a gyerekek válogathassanak közülük.

• Képzeljétek el, hogy ötszáz évvel ezelőtt élt gyerekek hirtelen felbukkannak a játszótéren, isko-
laudvaron! Mutassátok meg nekik, mivel szeretnek játszani a mai gyerekek!

• A kapott képrészletek kiegészítéseként rajzoljátok le magatokat barátaitokkal, amint kedvenc sza-
badtéri játékotokkal vagytok elfoglalva. Figyeljetek a méretekre, viszonyítási alap a fénymásolt 
képrészlet. A már adott figurák arányaihoz is érdemes alkalmazkodni, tehát ha a megkapott kép-
részlet figurái a kép előterében vannak, az általatok rajzolt, hátrébb lévő figuráknak kisebbnek 
kell lenniük. 

• Biztosan volt már, hogy valaki sírdogált a játszótéren; rajzolhattok olyan gyereket is, aki elesett, 
vagy éppen csúfolják valami miatt, és ezért mérgelődik.

Természetesen szeretnénk, ha a festmény figurativitása legalább a jellemző arányok megtartása 
szempontjából fejlesztené a másodikos korosztályra jellemző emberábrázolási sémát, ha sikerülne az 
érzelmek megjelenítése, és ha a rajzon megjelenne a mozgásábrázolás is.

Változat:

Sokalakos kompozíciót eléggé nehéz a kisiskolásokkal létrehozni. Motiválni is nehéz a gyerekeket, mert 
egy-két emberi alak megrajzolása után könnyen beleunnak a tevékenységbe, így befejezettnek akarják 
látni munkájukat. Nem szeretik viszont a félbehagyott rajzot sem, ezért finom motivációs késztetésként 
ajánljuk az alábbi feladatot. (A feladat a Bruegel-képhez kapcsolódó feladatban leírttal azonos előkészí-
tést igényel, azaz beszélgessünk részletesen a képről.)

• Keverjetek ki olyan „bőrszínt” temperából, ami leginkább hasonlít a saját kezetek színére!
• Az ujjatokkal pecsételjétek tele a képet úgy, hogy a rajzlap alján a hüvelykujjatokat, a közepén a 

mutatóujjatokat, a lap felső részén pedig már csak a kisujjatokat használjátok!
• Némelyik pecsételt foltnak ecsettel készítsetek kis orrot!

A festékfolt átalakítását biztosan érdemes megmutatnunk.

• Némelyik kis foltból alakítsatok ki kezet, mintha egyujjas kesztyű lenne!
• Filctollal rajzoljatok ruhákat a gyerekeknek, minden kis fej alatt legyen egy pulóver, vagy ing, blúz! 

Ha már pulóver van, egy kis kéz is bújjon ki az ujjából! 

Érdemes megmutatnunk, milyen finoman lehet az ecset hegyével vonalakat készíteni!

• Találjátok ki, hogyan tudjátok elkerülni, hogy ennyi kis lábat, cipőt meg kelljen rajzolnotok! Em-
lékezzetek vissza a látott képre! Néha valami eltakarja a gyerekek fél testét. Mi lehet ez egy mai 
játszótéren vagy a szabadban? 



47

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Iskolai életében megjelenő szabályok kapcsán piktogramokat, rajzi jeleket alkot. Véleményt formál 
társai piktogramterveinek érthetőségével kapcsolatban.

TÁBLÁK AZ ISKOLÁBAN

Csoportmunka

Második osztályra már begyakorlott szokásrendben zajlanak az osztály hétköznapjai. Ismeretekkel 
rendelkeznek az iskolaépületről, a tantárgyak jellemzőiről, folyosói, ebédlői, tornatermi szabályokról. 
Mindezeket esetleg vizuális jelrendszerek is kommunikálják. Hasonló, az iskolai szabályokat jelölő egy-
szerű vizuális jelek létrehozásával lehetőség nyílik a sűrített tartalmak megértésére a környezetünkben.

Idézzünk fel különböző tiltó és tájékoztató jellegű táblákat játszóterek, parkok, közösségi terek vilá-
gából, és képen mutassunk is ilyeneket! (Például: Ne szemetelj!, Kutyát bevinni tilos!, Maszk hordása 
kötelező!) Formai elemzés, összehasonlítás okán vetíthetjük az elhelyezett jelek, jelzések környezetét 
is (például szeméttárolóról, kutyáról, maszkos emberekről).

• Miért használnak ilyen táblákat?  Hol találkozunk velük? Mi a céljuk? 
• A jelek miben különböznek a valóságos formáktól?
• Te hol helyeznél el figyelmeztető táblákat az iskolában (például folyosón, udvaron, ebédlőben, 

utcán)?

A beszélgetés során előkerülhetnek azok a problémás helyzetek is, amelyeket a gyerekek esetleg nap 
mint nap átélnek. (Például lökdösődés a folyosón, tolakodás az ebédlőben, rendetlenség a teremben, 
csúszós folyosó, kopott lépcső.)

• Készítsetek A/4-es méretű figyelemfelkeltő táblákat, amik az iskolai, udvari, játszótéri szokások 
betartására figyelmeztetnek! Foltfestéssel vagy papírtépéssel dolgozzatok!

• Csak a legegyszerűbb, de jellemző formák visszaadására törekedjetek!

Az elkészült munkák kerüljenek ki a meghatározott helyekre. 

A feladat előzményét már első osztályban is ajánlottuk, ott a funkció az iskolai szokásrend megerősí-
tése volt. Utaltunk az első osztályos tanári kézikönyvben arra is, hogy a gyerekekkel közösen hozott 
szabályokat jelölő kommunikációs célú munkákat időnként érdemes felülvizsgálni, cserélni; nemcsak 
a megjelenő újabb szokások és szempontok miatt, hanem azért is, mert idővel változik a gyerekek 
ábrázolásmódja. Tehát újra és újra előkerülhetnek a vizuális jeltervezést igénylő feladatok. 

Nem utolsósorban az iskolai élet, a délutáni szabad játék újabb és újabb nevelési helyzeteket teremt. 
Az élet változásai is meglepő gyorsasággal jelennek meg az iskolások életében, és az alkotómunka mo-
tivációs beszélgetései éppen e változásokból adódó nevelési szempontok érvényesítésének kedveznek. 
Az alkotómunkához kapcsolódó beszélgetések során valós problémákról beszélgethetünk, de az alkotá-
si folyamattal eltávolítva a személyességtől.

A következő feladat leírásában példát szeretnénk hozni arra, hogy az etika tantárgy bizonyos fejlesztési 
feladatai hogyan kapcsolódhatnak a vizuális kultúra tantárgyhoz. A szóban forgó fejlesztési kapcsolódás 
az etika tantárgy KET, Konfliktusok témakör megfelelő fejlesztési feladatain keresztül lehetséges:

Az elfogadás és az elutasítás jelzéseinek azonosítása.

Vita, veszekedés, harag okainak feltárása, a kibékülés, megbeszélés módjai, a megbocsátás elfogadása.

Az egyenlőtlen és bántó helyzetek felismerése és a rájuk való megfelelő reakció tanulása.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

A tanulás során felmerülő helyzetekben tanítási egységekhez és egyéb tantárgyi tartalmakhoz a 
tanulást vagy megértést segítő egyszerű ábra (pl. számegyenes, betűsablon, szókártya) és eszköz 
(pl. tabló, makett, társasjáték) készítése, személyes célok érvényesítésével.

VALAKI SÍR!

Csoportmunka

Mutassuk Mednyánszky László: Verekedés után című képét!

• Beszéljetek arról a csoportotokban, mi történhetett, mielőtt a festő a villámló szemű fiatal férfit 
lefestette! Találjátok ki az előzmény több változatát is!

• Beszéljetek arról, vajon mi fog történni a képen látható helyzet után! Vajon mi lehet a következő 
jelenet?

Mutassunk folyamatot leíró piktogramalapú figyelmeztető, tájékoztató jeleket (például tűzoltó készülék 
használata, bútor összeszerelése).

• Figyeljétek meg, mik azok a közismert jelzések, amik alapján megértjük az ilyen és ehhez hasonló 
jelzéseket!

• Tervezzetek meg egy olyan plakátot, ami arra a folyamatra hívja fel a figyelmet, hogy mit kell ten-
netek, ha síró gyereket, verekedést, veszekedést, összetűzést láttok! A képsorozat induljon egy 
vagy akár két indulatos gyerek képével, és végződjön a kibékült gyerekek képével!

• Először rajzoljatok vázlatot, nyilakkal és számokkal jelöljétek az általatok ajánlott megoldásokat 
és a folyamat sorrendjét, majd A/3-as méretben készítsétek el a végleges plakátot! 

• Figyeljétek meg más csoportok megoldásait! Olvassátok le az ábráról, hogy melyik csoport mi-
lyen megoldást ajánl! 

• Beszéljétek meg, hogy miben gondolkodtok hasonlóan, mit láttok másképpen!

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

A közvetlen környezet különböző méretű tereinek (pl. utca, játszótér, buszmegálló, saját szoba, 
éléskamra, fiók) megfigyelése és leírása különböző szempontok szerint (pl. zajok, szagok, színek, 
funkciók, rendezettség) és a tapasztalatok felhasználásával a tér áttervezése a tér jellemzőinek, 
stílusának vagy hangulatának megváltoztatása érdekében, csoportmunkában is. A tervezés érde-
kében egyszerű rajzok készítése és szöveges magyarázata.

Megadott szempontok alapján természeti és mesterséges tárgyak gyűjtése, megfigyelése, és a meg-
figyelések alapján a tárgyak pontos leírása és változatos vizuális megjelenítése játékos feladatokban.

TERVEZZETEK ISKOLAUDVART!

Csoportmunka

• Beszéljétek meg a csoportotokban, hogy ha egyetlen udvari játékot, kis házat, kuckót építhetné-
tek az udvarra, az milyen lenne, és mire használnátok! Van-e a kitalált funkcióhoz hasonló dolog 
az udvaron? 

• Gyűjtsétek össze minden olyan dolgot, amire a mostani udvar még nem alkalmas! Írjatok listát 
azokról a dolgokról, amiken változtatni szeretnétek! Gondoljatok olyan jó játszóterekre, amelyek-
nek épített játékai hasznosak lennének számotokra az iskolai szabadidő eltöltésére is. 



49

• Gyűjtsetek botokat az udvaron vagy a természetben, és kezdjétek el megépíteni közösen egy 
mászóka, kuckó vagy a kettő keverékének makettjét. Közben az elkészített listán pipáljátok ki 
mindazt, amire az építmény megoldást ad! Folytassátok az építést addig, amíg a listán szereplő 
minden kívánságotokat teljesíti az építmény. 

A botokat egynemű kötözőanyaggal rögzítsék, ekkor nyilván fellépnek olyan statikai problémák, amiket 
meg kell oldaniuk. Az is megoldás, ha segítséget kérnek a felnőttől, hiszen még kis gyerekek.

A csoportok a modellek elkészültével és saját listájuk segítségével vizsgálják meg a többi csoport mo-
delljét! Hasonlítsák össze, mi az, amire ők is vágynak, és mi az, amire csak ők! 

• Pipáljátok ki a saját listátokon más színnel mindazt, amire a másik csoport is megoldást akart 
találni!

• Üljétek körbe a maketteket, és rajzoljátok le úgy és onnan, ahonnan éppen látjátok!
• Rajzoljátok meg (mintha igazi épületek, udvari játékok lennének az építmények), hogy hogyan 

mutatjátok meg más gyerekeknek a megtervezett épület, játék működését!

Amíg a gyerekek rajzolnak, összesítsük az igényeket, majd beszélgessünk a gyerekekkel egy-egy felme-
rülő igényük realitástartalmáról! Figyeljünk oda a gyerekek elbújás, titkos hely, magánkuckó iránti igé-
nyére, és keressünk nekik ténylegesen használható valódi megoldást az igényük kielégítésére! (Például 
zártabb bokor, szobor mögötti terület. Ekkor legalább tudjuk, hol keressük őket.)

Változat a feladat előkészítésére, hasonló kivitelezéssel:

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Gyerekcsoport által ismert mese alapján vár, kastély konstruálása (pl. egyszerű konstruálás papír-
hengerek összeépítésével, festésével, ajtók, ablakok, ajtók kivágásával, rajzolt szereplőkkel való 
kiegészítéssel). Szemléltetésre ajánlott képanyag: Márkus Géza: Cifrapalota, Kecskemét, magyar 
várak képei.

A közvetlen környezet épített/tervezett elemeinek és épülettípusainak összegyűjtése (pl. park, is-
kola, vegyesbolt, templom, bisztró, víztorony, szemétgyűjtő sziget) és vizuális megjelenítése külön-
böző eszközökkel síkban és térben (pl. rajz, festés, montázs, talált tárgy átalakítása, makett). A gyűj-
tés segítségével a szűkebb lakóhely választott részletének makettezése vagy megépítése egyszerű 
anyagokból, a tér játékos bemutatása érdekében, csoportmunkában is.

MESETÉR

Csoportmunka 

A feladat építő-tervező jellegű tevékenységének megalapozására javasoljuk a tematikus játszótérter-
vezés példáinak bemutatását. (Például Kő Boldizsár és munkatársai játszóterei: Zöld Péter játszótér, 
Budapest, Millenáris Park; Mátyás király játszótér, Visegrád.)  

Szabadidőben olvassuk a Zöld Péter című magyar népmesét a gyerekeknek! Mutassuk a Kő Boldizsár és 
munkatársai által készített Zöld Péter játszótér elemeit fotókon!

• Figyeljétek meg a játékot! Hogyan kell vagy hogyan lehet vele játszani? Az olvasott mesében mi 
volt a szerepe a játék formájában megépített mesei helyszínnek? (Például a napnak, ami a játszó-
téren napmotívummal díszített mászókaházként jelenik meg, amibe el lehet bújni, mint ahogyan 
Zöld Péter is elbújt a nap mögé.) 

A feldolgozott mese tapasztalatait vigyük át egy a gyerekcsoport által jól ismert, friss élményeket hor-
dozó „királyos-királyfis-királylányos” magyar népmesére vagy mesére! Olvassuk fel a választott mesét 
a gyerekeknek!
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• Csoportonként válasszatok ki egy jelenetet a meséből, és papírhulladékból, vécépapír-gurigából, 
botok és madzagok felhasználásával készítsétek el a mese választott jelenetét visszaadó játszótéri 
nagy játék modelljét!

• A kész játékhoz készítsetek rajzos használati utasítást, hogyan kell balesetmentesen játszani rajta! 
• Készítsetek figyelmeztető, tiltó táblákat olyan pici méretben, amit el is tudtok helyezni a maketten!

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

A közvetlen környezet különböző méretű tereinek (pl. utca, játszótér, buszmegálló, saját szoba, 
éléskamra, fiók) megfigyelése és leírása különböző szempontok szerint (pl. zajok, szagok, színek, 
funkciók, rendezettség) és a tapasztalatok felhasználásával a tér áttervezése a tér jellemzőinek, 
stílusának vagy hangulatának megváltoztatása érdekében, csoportmunkában is. A tervezés érde-
kében egyszerű rajzok készítése és szöveges magyarázata.

TERVEZZETEK ISKOLÁT!

Csoportmunka

Mivel már sok mindent tudunk az iskoláról, próbáljuk meg felfedezni az egyes épületrészleteket, funk-
ciókat az iskolaépület alaprajza szerint is. Érdekes játék lehet, ha az alaprajz mellé fotókat vetítünk az 
épület külső és belső jellemzőiről, és megpróbáljuk közösen megkeresni helyüket az alaprajzon. Hívjuk 
fel a gyerekek figyelmét a méretek, formátumok és a funkció kapcsolatára! 

• Beszéljétek meg a csoportotokban az alábbi kérdéseket: Mekkora a tornaterem az osztályterem-
hez viszonyítva? Mi indokolja a méretét? Hogyan kötik össze az iskola folyosói az egyes helyisé-
geket? Hol láthatunk az iskolában kisebb helyiségeket? Mi a rendeltetése az aulának? Hogyan 
jelölte a rajzoló a lépcsőket, falvastagságot, ablakok helyét? 

Mutassunk néhány érdekes iskolaalaprajzot (például Csetény, Budaörs, Pellérd)!

• Tervezzetek iskolát a fontosnak gondolt helyiségekkel!
• Egészítsétek ki a rajzotokat szöveges információkkal! Jelöljétek az ajtók, ablakok helyét! Szokat-

lan új funkciókat is ki lehet találni, ami jelenleg a mi iskolánkból hiányzik. (Például madárház az 
udvaron, uszoda, pingpongterem.)

• Használjatok különböző magyarázó jelzéseket, jelentéssel bíró színeket a terven!

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Egyszerű tárgy készítése hagyományos kézműves technikák alkalmazásával (pl. fonás, szövés, ne-
mezelés, gyöngyfűzés, agyagozás).

TÁRGYAK AZ ISKOLAPADON

Egyéni munka

Az iskolai élet szerves része azoknak a tárgyaknak a köre, melyek történetisége is tetten érhető, és 
anyaguk, formájuk jól tükrözi a tárgy korát. Érdemes megnézni, hogy mit használtak 100 évvel ezelőtt 
az iskolások például tollak, könyvek tárolására. Nézzük meg, milyen padokat használtak, hogyan ültek 
bennük! Beszélgessünk a szokásokról is! Miért kellett vajon a gyerekeknek hátratenniük a kezüket?

Mutassunk képeket régi iskolai tárgyakról!

• Figyeljétek meg a tolltartókat! Hogyan működött a régi fa tolltartó és a redőnyös tolltartó?
• Milyen tollakkal írtak régen?
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Valószínűleg a mai gyerekeknek már kevés fogalmuk van a mártogatós toll és a töltőtoll működési elvé-
ről. Ezeket valós tárgyakon be is lehet mutatni, és a gyerekek ki is próbálhatják azokat.

• Készítsetek asztali toll- vagy ceruzatartót agyagból! Milyen méreteket kell figyelembe venni a 
tárgy elkészítéséhez?

Az agyagból készülő tolltartóhoz két technikai megoldást ajánlunk:

Kivájásos technika:

A gyerekek agyagtömbből hosszúkás hasábformát készítenek (emlékeztet a korai fa tolltartók formá-
jára). Az elkészült hasábot kivájják görbe dróttal, a kialakult mélyedést simítják, egyengetik. A felület 
nyomhagyásos díszítésre is alkalmat ad, vagy egy korábban előkészített karcolt gipsz pecsételővel jelet, 
monogramot is nyomtathatnak az agyagba. Kiégetés után, az osztályterem padjain töltheti be a tárgy 
a funkcióját.

Lapokból épített:

(A feladat sikeres végigvitele leginkább ott képzelhető el, ahol már vannak tárgykészítési előzmények és 
tapasztalatok az agyag alakításában, ragasztásában.) 

A tárgy hálózatát mi határozzuk meg, és kiosztott papírsablonok segítségével biztosíthatjuk a szükséges 
méret megtartását. A gyerekek a sablonok segítségével kinyújtott agyaglapból vágják ki az oldallapo-
kat, amiket aztán összeépítenek. Sok segítséget igénylő munka. A padtársaknak egymást is segíteniük 
kell az oldallapok ellentartásánál.

Változat:

ÍRÁSÓRA 100 ÉVE

Egyéni munka

Beszélgessünk a régi idők íróeszközeiről! Szerencsés esetben találhatunk az iskolában mártogatós tollal 
írt dokumentumokat, bizonyítványokat. Vigyük be a régi dokumentumokat megmutatni a gyerekeknek!

• Figyeljétek meg a régi írásokat! Miért más, mint a mai golyóstollal készülő írásunk képe? Hogyan 
írtak a régi gyerekek az iskolában?

Érdekes ismeret lehet a gyerekek számára a tinta és a tus anyagának bemutatása, a festékanyagok ere-
detének magyarázata (például növényi és ásványi anyagok jellemzői). 

• Mondjatok ötleteket arra, hogyan lehet házilag festékanyagokat készíteni! Gondoljatok olyan 
egyszerű dolgokra, mint például a tea vagy a kávé! 

Mutassuk be a mártogatós íróeszközt! Meséljük el, miért volt a régi padok közepén lyuk!

Készítsünk madártollból vagy nádból íróeszközt! Ha a gyerekek hoznak gyűjtött tollakat, azokból elké-
szíthetjük nekik az íróeszközt. A faragást még ne bízzuk rájuk. Készítsünk elő páronként egy kis műanyag 
pohárnyi diópácot! Másodikos vonalazású írásfüzetből osszunk lapokat a gyerekeknek!

● Játsszunk olyat, hogy visszarepültünk 100 évet a múltba! Üljetek egyenes derékkal a padban! 
Kezeteket tegyétek hátra! Írjatok sorokat egy-egy választott betűből!

Karikírozva vezényeljünk le egy írásórát! Mondjuk el a régi szabályokat, meséljünk a rend és fegyelem 
fenntartásának eszközeiről! Magunk is tanuljunk be egy-két régi, kalligrafikus nagybetűt, amit mutas-
sunk be a táblán! Írjanak sorokat a betűkből, közben nagyon játékosan (a régi idők iskolájára jellem-
zően) mi is változzunk át szabálykövető és maximalista tanítóvá! (Például: Jaj annak, aki lepacázza a 
füzetet! Találjunk ki büntetéseket a pacákért!)

Változat: 

Kihasználhatjuk a feladatot a violinkulcs írásának tanítására is, hiszen szinte egy régies nagy írott G be-
tűt kell a második vonal alól indítva írnunk. Mutassuk Beethoven egy választott művének a kottaképét 
is! A kottáin ma is felismerhetően jelezte a G hangot a vonalrendszeren. 
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• Figyeljétek meg, hogyan írta Beethoven a violinkulcsot! Milyen betűt írt a vonalra?

Mutassuk be a mai violinkulcs összefüggését a G betűvel!

• Vázoljátok velem nagyban a violinkulcsot!

Az előző változatban ajánlott játékossággal idézhetjük fel a régi iskolai fegyelmet. Biztosak lehetünk 
abban, hogy kiborítja néhány gyerek a diópácot, ami e feladatot összekapcsolhatja a következő feladat-
tal, a kalamáris vagy tintatartó elkészítésével.

KALAMÁRIS

Egyéni munka

Osszunk a gyerekeknek agyagot!

• Kísérletezzetek agyagból olyan forma létrehozásával, ami nagyon nehezen tud felborulni! Sokféle 
alakja lehet, készíts szögletes, ívelt, hengeres formát! Próbáld meg felborítani! 

•  A kísérletek során a legstabilabb alakú agyagtömböt alakítsátok tovább tintatartóvá! Dróthu-
rokkal mélyítsétek ki az üreget az agyagtömbből! Ügyeljetek arra, hogy ne szakítsátok át a lassan 
formálódó tárgy falát! 

• Ha elkészült a mélyedés, a tetején agyaggyűrűből építsétek meg a tintatartó száját! Benedvesített 
parafa dugó forgatásával készítsétek el a tökéletes lyukat, amibe szépen illeszkedik majd a dugó! 

Mutassunk a magyar népművészet témaköréből olyan pecsételt díszítőelemeket, amelyek egyben 
„csúszásgátló” funkciót is ellátnak (például gyertyaöntő edény, kivágott levélminta pohárról, pontozott 
hátterű faragott ivócsanak)!

• A tárgy oldalát díszítsétek a látott motívumok felhasználásával!

Égetés után lakkal vízhatlanná tehetjük a tárgy belsejét. (A lakkozás egyszerű, hisz csak beleöntjük a 
lakkot a mélyedésbe, majd a felesleget kiöntjük belőle.)

Próbáljuk ki alkalmi íróeszközünket tintával, diófapáccal. A tárgykészítés ebben a formában egyrészt a 
funkcióval kísérletezik, másrészt múzeumi tárgy másolata. E feladat két nagyon motiváló (második osz-
tályban magyarázat nélküli érdekességként végezhető) természettudományi kísérlethez is kapcsolódhat. 

TITKOSÍRÁS – TITKOSRAJZ

Egyéni munka

• Citromlébe mártogatott tollal írjatok, rajzoljatok szüleiteknek titkos üzenetet, ami akkor válik lát-
hatóvá, ha kivasaljuk a papírt forró vasalóval!

• Az üzenetet hajtsátok félbe, és kívülre rajzoljátok rá a titkosírás megoldását magyarázó „haszná-
lati utasítást”, hiszen a szüleitek enélkül nem értik, mit akartok egy üres rajzlappal közölni velük!

CÉKLALÉ

Egyéni munka

A cékla antociántartalma miatt természetes sav-bázis indikátor. Nyilvánvalóan nem kell második osz-
tályban tudatosítani ilyesféle tartalmakat, de az alábbi játékkal érdeklődést kelthetünk a gyerekekben 
a természettudományos jelenséggel kapcsolatban.

Adjunk két kupakban céklalevet a gyerekeknek!

• Mártsátok a tollatokat céklalébe, és kezdjetek el rajzolni vele egy Céklamanót! Munka közben 
cseppentsetek ecetet az egyik kupak céklalébe! Figyeljétek meg, hogyan változik a folyadék színe! 

A másik kupakba mi segítsünk lúgos mosogatószert vagy szódabikarbóna-oldatot cseppenteni! 
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• Figyeljétek meg, hogyan változik az eredeti szín egy másik anyag hozzáadásával! Használjátok a 
festékeket tovább a Céklamanó megrajzolásához!

A jelenséghez kapcsolatot találhatunk természeti sétán is, hisz a katángkóró ugyanezt a színanyagot 
tartalmazza, savas vagy bázikus talaj esetén a virág színe jelzi a talaj kémhatását.

Tematikus terv: Emberként viselkedő állatok

A három kismalac

 Tanulási eredmények (NAT)

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

• élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális eszközökkel 
egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít;

• rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli vizuális illusztrációt készít kü-
lönböző vizuális eszközökkel: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít, és a képet, tárgyat szöve-
gesen értelmezi;

• egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet készít egyé-
nileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, magyarázza;

• saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza;
• saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti;
• különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében konstruál;
• azonosítja a nonverbális kommunikáció eszközeit: mimika, gesztus, ezzel kapcsolatos tapasztala-

tait közlési és kifejezési helyzetekben használja;
• a vizuális nyelv elemeinek értelmezésével és használatával kísérletezik;
• az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan 

kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;
• egyszerű, a mindennapok során használt jeleket felismer;
• adott cél érdekében egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket – jel, meghívó, 

plakát – készít egyénileg vagy csoportmunkában;
• gyűjtött természeti vagy mesterséges formák egyszerűsítésével vagy a magyar díszítőművészet 

általa megismert mintakincsének felhasználásával mintát tervez;
• adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg és csoport-

munkában.

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Közvetlen megfigyelések útján szerzett konkrét vizuális tapasztalatok (pl. nagyság, felület, méret, 
irány, mennyiség, anyagszerűség, elhelyezkedés) alapján vizuális jellemzők kiválasztása, csopor-
tosítása, megnevezése (pl. legsötétebb szín, legnagyobb forma, a kép jobb oldalán elhelyezkedő 
figura), és az érzékszervi tapasztalatok következetes felhasználása az alkotómunka során.

Egyszerű természeti és mesterséges formák elemző-értelmező rajzolása.
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ÁLLATKÉPEK

Egyéni munka

Mutassuk vadon élő és háziasított állatok oldalnézeti képeit, illetve A/5-ös méretben kinyomtatva osz-
szuk ki a képeket! Mutassunk képpárokat formakaraktert érintő összehasonlításokhoz (például medve 
és malac, róka és farkas)!

• Figyeljétek meg a képeket, és különböztessétek meg a háziállatokat a vadon élő állatoktól! Ne-
vezzétek meg, milyen formákkal lehet leírni a testrészeik alakját! Hasonlítsátok össze a testrészek 
méreteit!

Természetesen a beszélgetés során az életmódra utaló információk is hangozzanak el!

• Válasszatok ki egy állatot, és papírtépés technikájával készítsétek el a képét!

Mutassuk be a papírtépés technikáját! 

• Keressetek egy mesét, amelyikben az általatok választott és elkészített állat szerepel! A mese 
történetének megfelelően alakítsátok tovább a képet, mindvégig papírtépéssel! 

Iskolai papírgyűjtés hozadékaként vagy régi folyosó- vagy teremdíszek felszámolásakor rengeteg állat-
képhez juthatunk. Szőrös állatok képeiből tépett szőrös felületek érdekesen bizarrá teszik a képalakí-
tást (például vörös szőrű kiscicák bundájából róka komát varázsolhatnak a gyerekek). 

Az egyes részformák tépésére hívjuk fel a figyelmet. Érdemes magát a finom tépés technikáját is újra és 
újra megmutatnunk, egyébként pedig a papír tépésirányát is érdemes minél többször megtapasztalni-
uk a gyerekeknek. Ennek a technikának az alkalmazásával támogatjuk a technika és tervezés tantárgy 
papírtulajdonságokra irányuló fejlesztési feladatait is. A tépett formákat (például végtagok, test, fej) el-
lenőrzésként ráhelyezhetik a képre, és folyamatosan továbbfejleszthetik a részformákat. Ugyanezzel a 
technikával tájképi jellemzőket is megjeleníthetnek, ekkor többé-kevésbé montázsmegoldások fogják 
segíteni a kifejezést. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Tanult irodalmi, zenei élmények és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, zenemű, animáci-
ós film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése síkban (pl. rajz, festés, vegyes technika) 
és térben egyszerű eszközök felhasználásával (pl. drapéria, kartondoboz, paraván, osztályterem 
átrendezése) csoportmunkában is.

Adott érzelmi állapot (pl. boldogság, rémület, tanácstalanság) kifejezése arcjátékkal és gesztusok-
kal, az érzelmek kifejezési lehetőségeinek tudatosítása érdekében. A tapasztalatok felhasználása 
egyszerű vizuális megjelenítés során (emberábrázolás, differenciált arcábrázolás, kézábrázolás).

A VALÓSÁGOS ÉS A MESEI ÁLLATFIGURA

Egyéni munka

Elevenítsük fel A három kismalac és A kismalac és a farkasok című mesék történeteit, a szereplők 
jellem- és karaktervonásait és a helyszínt kiemelve. Mutassunk be kifejező, minőségi illusztrációkat 
állatfigurákról a (például a három kismalacról, illetve különböző kiadású állatmesék köteteiből). Kivé-
telesen azt javasoljuk, hogy ne nézzük meg a Magyar népmesék című mesefilmsorozatban A kismalac 
és a farkasok animációját, mert túlzottan megkötné a gyerekek kifejezését. A változatos illusztrációkon 
megfigyelt jellegzetességek másolására nem képesek a gyerekek, de szemléletüket irányítja. Minden 
ismert mese, mint kifejezést hordozó alapanyag, magában rejti a sematikus megoldások követését, ami 
nem lehet célunk.
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Mutassuk állatmesék illusztrációit!

• Figyeljétek meg a képek állatszereplőit! Mi utal az állatszereplők emberi vonásaira (például 
öltözék, arckifejezés, gesztusok)? Miért ábrázolják így a rajzfilmekben az állatszereplőket?

• Utánozzatok érzelmeket arckifejezéssel, gesztusokkal! Mutassátok a félelem, öröm, meglepetés, 
düh, fenyegetés gesztusait!

• Válasszatok a két hasonló, korábban felidézett kismalacos mese közül, és A/5-ös méretben 
rajzoljátok le a szereplőket! Használjatok színes rajzeszközöket! Próbáljátok kifejezni a figurák 
érzelmi állapotát, jellemvonásait!

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Mozgásélmények (pl. tánc, csoportos játék, körjáték, körtánc) vizuális átírása (pl. vonalakkal, fol-
tokkal, színekkel).

FARKAS A ZSÁKBAN

Egyéni munka

Feladatváltozat A kismalac és a farkasok mesetémához a kifejező arc- és mozdulatábrázolás fejlesztési 
feladat irányával:

• Szőnyegen vagy a terem tiszta padlóján játsszátok el, milyen lehetett, amikor a farkas ki akart 
szabadulni a zsákból!

• Üvöltsetek is hozzá, mint a farkas! Ha felemelem a kezem, erősödjön a farkasüvöltés, de ha leen-
gedem a kezem, el kell hallgatnia a farkasnak!

Nem javasoljuk a feladatot minősítési eljárás bemutató tanításaként felhasználni, de feszültségoldó 
hatása biztosan van, amire néha szükség lehet a második évfolyamon is. 

Osszunk ki rajzlapokat, amelyeken előre, különböző körvonallal megrajzoltunk furcsa formájú zsákokat!

Mutassunk zárt formában komponált állatábrázolásokat! (Például szkíta aranyszarvas, bölény 
kőkorszaki csontfaragásról.)

• Figyeljétek meg a képeket, és kövessétek az állatok körvonalát a kezetekkel! Miért tudjuk egy 
vonallal körülrajzolni az állatábrázolásokat? 

• Az előre megrajzolt zsákot teljesen kitöltve rajzoljátok meg a zsákba dugott, kapálódzó farkast! 
Figyeljetek rá, hogy kövessétek a másik állaton kipróbált vonalvezetést! 

• A zsákon kívül foltokkal, egyszerű geometrikus formákkal mutassátok meg, hol rugdalja a zsákot 
a farkas, hol mozogna az a legjobban! Érzékeltessétek az üvöltését is hasonló jelekkel!

• Rajzoljátok meg a farkast szőrét, mielőtt még ráöntötte volna a kismalac a forró vizet!

Használjuk ki az alkalmat arra is, hogy megbeszéljük a forró víz veszélyeit! Beszéljük meg, mit kell tenni 
elsősegélynyújtáskor!

A földön történő vidám hempergés megteremti a hangulatot a kifejező túlzásokkal teli képalkotás-
hoz, de olykor figyelmeztessük a gyerekeket az állatfigura jellemző karakterének megjelenítésére is. A 
zsákkörvonal előrajzolásában se a véletlen működjön, amikor előkészítjük ezeket a formákat, vegyünk 
figyelembe különböző elhelyezési lehetőségeket!

A MESEI KÖRNYEZET VALÓS ELEMEI – A HÁROM KISMALAC

Egyéni munka

Beszélgessünk A három kismalac című történet tárgyi világáról, környezetéről!

• Milyen házakat épített a három kismalac?
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Itt utaljunk vissza az eddigi népművészeti ismeretekre (például látogatás a skanzenben, korábbi vetített 
képek a falusi portáról, vidéki nyaralások emlékei)!

Vetítsünk jellegzetes magyar népi építészeti példákat (például kontyos ház, cserény)!

• Milyen anyagokat használtak a házak építéséhez? 

Fénymásolatban osszunk változatos és a történethez illeszkedő textúrákat megjelenítő képeket (pél-
dául nádtető, szalma, vályogfal, faház, szerek, paticsfal, kőfal, téglafal)!

• Fessétek le a három kismalac házikóját! Érzékeltessétek a képen az épület anyagait, felületeit 
(például szalma, tégla)! Rajzold meg a ház mellé a szereplőket is! Vegyétek figyelembe a méret-
arányokat! A ház mérete illeszkedjen a megrajzolt figurák méretarányához!

A/3-es méretben dolgozunk. Először olajpasztellel rajzoljuk a fő formákat, vonalakkal érzékeltetjük a 
deszkák erezetét, a szalma halmazát, a tégla rendjét, irányát. Majd fessük át világos színnel, vízfesték-
kel! (A texturális hatások előállításához kísérletezhetnek is a gyerekek, a festéshez használhatnak fésűt, 
szivacsot. Használhatunk frottázstechnikát is; durva felületű deszka, rafiafonat mind-mind átsatírozha-
tó, akár előre festett felületen is, ha keményebb olajpasztellt vagy vastag ceruzát használunk.)

TÉRALKOTÁS SÍKBAN

Csoportmunka

A különböző házakat rajzoló gyerekek alkossanak csoportokat egy-egy közös, nagy méretű kép készíté-
séhez! Használjunk A/2-es méretű rajzlapot!

• Vágjátok ki a házakat, a figurákat, és rendezzétek el azokat közösen a hatalmas képfelületen!
•  Gondoljátok végig, hogyan lehet érzékeltetni a képen a távolságot! Kísérletezzetek a képelemek 

lejjebb-feljebb csúsztatásával!
•  Milyen kiegészítő elemekkel érzékeltethetnénk a képen a térbeliséget? Próbáljátok ennek megfe-

lelően az utakat, fákat és egyéb elemeket is rajzolni úgy, hogy a képelemek eltakarhatják egymást! 
• Amikor megtaláltátok a házak és a figurák helyét a képen, ragasszátok le őket, vigyázva a taka-

rásokra, majd olajpasztellal dolgozzátok össze a képfelületen úgy, hogy a nézőnek egységesnek 
tűnjön a kép!

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Tanult irodalmi, zenei élmények, és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, zenemű, animáci-
ós film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése síkban (pl. rajz, festés, vegyes technika) 
és térben egyszerű eszközök felhasználásával (pl. drapéria, kartondoboz, paraván, osztályterem 
átrendezése) csoportmunkában is.

Gyerekcsoport által ismert mese alapján vár, kastély konstruálása (pl. egyszerű konstruálás papír-
hengerek összeépítésével, festésével, ajtók, ablakok, kivágásával, rajzolt szereplőkkel való kiegé-
szítéssel). Szemléltetésre ajánlott képanyag: Márkus Géza: Cifrapalota, Kecskemét, magyar várak 
képei.

MALACHÁZ

Csoportmunka

A téma folytatása ugyan nem várépítés, de olyan dobozkonstrukció készítése, amelyben az anyaghasz-
nálatnak és texturális imitációknak lehet szerepe. Készítsünk elő egyforma dobozokat, és a doboz fe-
lületére ragasztható különböző anyagokat (például szalma, különböző színű és mintájú karton, vékony 
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fakéreg). Előzőleg próbáljuk ki az anyagok ragaszthatóságát! A dobozon az ajtóként és ablakként meg-
jelenő rések biztonságos kivágását elő kell készítenünk, és segítenünk kell. Egyszerűbb azonban, ha 
ezeket ragasztott formákkal helyettesítjük.

• A rendelkezésre álló anyagok felhasználásával készítsétek el a kismalacok házikóit csoportmun-
kában!

• Gondoljátok át, hogy a rendelkezésre álló anyagokat hogyan lehet felhasználni! Beszéljétek meg 
az ötleteket! Dolgozzatok „ötletkörökkel”, tehát addig ne döntsetek semmiről, amíg minden 
csapattag el nem mondta a véleményét, az ötletét! 

• Festéssel érzékeltessétek a ház különböző felületeit (például tégla, meszelt fal, vakolat)! Hasz-
náljatok temperát, miközben ügyeljetek a festék hígítására! Legyen krémszerű, mint a joghurt! A 
tempera felületét szivaccsal, ronggyal is kialakíthatjátok. 

A korábban elkészített állatfigurákat egy térben rendezett kompozíció kedvéért itt is felhasználhatjuk, 
illetve további elemekkel kiegészítve teljes téri rendszert lehet létrehozni (például papírutak, papírfák), 
ha a tevékenység motivációs szintje ezt indokolja. Ezzel például összeköthetők a gyerekek délelőtti, 
tanórai és délutáni, szabadidős tevékenységei is. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Kisgyerekeknek szóló könyvborítók, füzetek, hirdetések üzenetének elemzése tanári segítséggel, 
és a tapasztalatok felhasználása egyszerű tervezési feladatokban (pl. plakát, névtábla, utcatábla, 
házszámtábla készítése, füzetborító, csomagolópapír, meghívó tervezése).

Különböző médiumok (pl. könyv, televízió, film, internet, videójáték) egyszerű példáinak elemzése 
tanári segítséggel, a valóságos és az elképzelt helyzetek azonosítása céljából.

PLAKÁT

Csoportmunka

Mutassuk mesekönyvborítók vizuális jó példáit! (Nem kell, hogy malacos-farkasos meséhez mutasson 
mintákat.)

• Figyeljétek meg a könyvborítókat! Hogyan helyezik el a szöveget rajtuk? Mit láttok fontosnak, a 
címet, vagy a szerzőt? Kitölti-e a kép az egész oldalt, vagy csak néhány elemet látunk?

• Beszéljétek meg egymás között, hogy szerintetek mennyire kell figyelemfelhívónak lennie a bo-
rítónak! Egyáltalán mire való a könyvborító? Beszéljétek meg, hogy kinek csinálják valójában a 
gyerekkönyvek borítóit! Hogyan választ könyvet anyukátok, hogyan választ a nagypapa?

A könyvborítók elemzésében szerzett tapasztalatokat a feladat folytatásában más jellegű vizuális kom-
munikációs formára alkalmazzuk. Plakátot készítünk csoportmunkában a kismalac és a farkasok bábe-
lőadáshoz. Határozzuk meg a méretet és a kinyomtatott szövegfoltokat is, amelyeket a gyerekek tovább 
tagolhatnak a kompozícióban. 

• Soroljátok fel a mese legfontosabb jeleneteit a szereplőkkel, jellemző tárgyakkal, jellemző kör-
nyezettel együtt!

• A végiggondolt képelemek felhasználásával tervezzetek plakátot A kismalac és a farkasok című 
mese bábelőadásához!

A csoportok döntsék el, hogy kik mit jelenítenek meg a történet elemeiből, milyen lesz a képi rend, és 
leginkább hogy mely jelenethez kapcsolódjon a kompozíció! Inspiráljunk a gyerekeket nem megszokott 
kompozíciós megoldásokra is! Például a ház belseje tárgyakkal és a malaccal, továbbá a farkassal, a far-
kas az üstben, a fa, a ház és a farkasok a malaccal. Mindezekhez táblán gyors vázlatokat is készíthetnek 
a gyerekek.
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• Vágjátok ki a figurákat, tárgyakat, színes papírból! Az elrendezést közösen készítsétek el! Tervez-
zétek meg a plakáton a szövegfolt helyét is. 

GYERTEK A BÁBSZÍNHÁZBA!

Egyéni munka

Mutassunk szürreális kompozíciókat, amelyek a hagyományos tér felbontásával, szubjektív kiemelé-
sekkel élnek! Például (Marc) Chagall: Kék falu vagy Én és a falum. 

Beszélgessünk a bemutatott képek hatásáról, kompozíciós jellemzőikről! Nézzünk korai plakátokat, 
amelyeken mérettel, színnel hívják fel a néző figyelmét a szövegfoltra! 

• Mi lehet a kép témája? Mit gondolt fontosnak a kép készítője? Hogyan emelte ki a lényeges ele-
meket?

• Nézzétek meg a plakátot résnyire összehúzott szemmel, hogy a szöveg összefolyjon előttetek! 
Milyen alakúnak, milyen színűnek látjátok a szöveget a plakáton? A terv készítésekor nektek sem 
kell feltétlenül megírni a szöveget, ti is dolgozhattok egy „szövegfolttal”, ami csak a szöveg helyét 
és méretét fogja kijelölni a plakáton.

• Gyűjtsétek össze A kismalac és a farkasok történetének minél több számításba jöhető elemét 
(például szereplők, tárgyak, természeti formák)! 

• A végiggondolt képelemek felhasználásával tervezzetek plakátot A kismalac és a farkasok című 
mese bábelőadásához! Készítsétek el papírkivágással és belerajzolással a plakát képi elemeit, 
majd rendezzétek el a papír felületén a szövegfolttal együtt! Emeljétek ki mérettel, elhelyezéssel, 
színnel a legfontosabbnak ítélt mesei elemet!

Ebben az esetben a téma felvezetéseként más elemekkel, figurákkal szemléltethetünk szabad (nem 
teret érzékeltető) rendezési lehetőségeket. (Például kiemelés mérettel: nagyobb méretű malac elhe-
lyezése a felületen; kiemelés részletekkel: túlzó méretű farkasfej megjelenítése a képen.)
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BEFEJEZÉSÜL

A kézikönyv végén szeretnénk néhány általunk fontosnak ítélt szempontot ismét megjeleníteni, amik 
a bevezetőben még általánosnak hathattak, de most már talán értelmet nyertek. A szöveg főként fel-
adatokból áll, a feladatok a KET fejlesztési feladatait konkretizálják, néhol nagyon is. A fejlesztési fel-
adatok a NAT tanulási eredményeire mutatnak, azok pedig a NAT által konkretizált kulcskompetenciák 
fejlesztését támogatják, amelyek leírják azt a gyereket, akivel majd felnőttként szeretnénk találkozni. 
A tantervek bevezetői is ezt teszik, ugyanazt az emberképet jelenítik meg. Szemléletünk meghatározó 
eleme, hogy a művészettel mint eszközzel járulunk hozzá a tantervek által leírt személyiségfejlesztés-
hez, a tantárgy alapelvét, az alkotva befogadás elvét következetesen betartva. Ebből adódóan a tantár-
gyat alkotó, produktív, aktív tanulói alkotómunka folyamatában látjuk. 

A tantervi változás a tanítás-tanulás újfajta szemléletével gyakorlati változásokat vár el az iskolai élet 
szereplőitől. A tanulóközpontúság szemléleti alapállást jelent, aminek korszerű módszertanban kell 
megjelennie az iskolában, a korszerű módszertan pedig jelenkorunk kihívásaival kell hogy szembesül-
jön, a megváltozott képírási szokásokkal, médiahasználati és digitáliseszköz-használati változásokkal, 
illetve mai társadalmunk problémamegoldó tudásával. Ezeket az alsó tagozatban kell megalapoznunk, 
így már első két, egyébként korszerű módszertanunkban egységnek tekintett osztályban is más célok 
mozgatják a vizuális kultúra tárgy tanulói tevékenységeit, mint akár nyolc éve, a legutóbbi NAT életbe-
lépésének idején. 

A kézikönyvet azért írtuk, hogy segítséget nyújtsunk a tantervi megújulás eszméinek gyakorlatba tör-
ténő átfordításában. Nem úgy képzeltük el a gyakorlat segítését, hogy tanmenetszerűen közöljük, mit, 
hogyan, hányszor csináljon a második osztályos gyerek, inkább a miértekre szándékoztunk a könyvet 
hangolni. Ha minden, vizuális kultúra órára szánt ötletünkkel szemben feltesszük a „Miért?” kérdést, 
azaz tudatosan állunk a tanuló tevékenységének tervezéséhez, akkor ismét a tanterv szövegével szem-
besülünk. A tanterv szövege pedig nem időben egymás után „letanítható” (!) témakörökben gondol-
kodik, hanem a vizuális részterületeinek megfelelően határozza meg a fejlesztési feladatokat, amelyek 
közül egyetlen feladatban (és itt nem tanórát írunk) több is érvényesül közülük. Ezt a gondolkodásmó-
dot próbáltuk a szerkezettel vizuálisan is segíteni. A feladatok egy része persze majd az alsó tagozat 
folyamán még visszaköszön; van olyan, aminek a változata majd még 10. osztályban is megjelenik, 
mégsem látszik értelmesnek a spiralitás elvét emlegetni, hiszen más célokkal, máshogyan, más megol-
dási módokkal fognak hasonló témák visszatérni. Mert fejlődik és érik az évek alatt. Ehhez kívánunk sok 
sikert, hogy tevékenységeiben lássák a második osztályosok fejlődését az iskolai évek alatt, és boldog, 
kiteljesedett felnőttekkel találkozzanak majd, amikor ezek a mai kisgyerekek egyszer személyesen vagy 
digitális eszközhasználattal, egyénileg vagy csoportban meglátogatják egykori tanítóikat.


