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BEVEZETŐ

Kedves, harmadik osztályban tanító kolléga!

Az utóbbi nyolc évben mind az oktatási szükségleteket, mind az oktatási környezetet tekintve gyors vál-
tozásoknak vagyunk tanúi, amelyekre 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 
miatt 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. 
Lehetnek már tapasztalataink arról, hogy a mai harmadikosok (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 
lehetőségeiről. A technológiát motiváló eszközként is használhatjuk annak érdekében, hogy tantár-
gyunk hagyományos (és többünk számára inkább szerethető, kézzel, anyaggal, hagyományos eszközzel 
végzett) képalakító technikák 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 harmadik 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 „fel-
szabadítja a tárhely egy részét”, hanem mindig alkotómunkához kapcsolt vizuális ismeretszerzését sze-
retnénk segíteni. Az ismeretszerzés vizuális ismeretekre vonatkozik, ezek pedig érzelmi és értelmi (pél-
dául 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 kézzel 
fogható, 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 találkozhatnak azokkal 
a tartalmakkal, amelyeket nem szeretnénk közel engedni hozzájuk. Vizuális formában, médiaanyagok-
ban, 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 
témakört nem alkotnak, hanem át-átszövik a KET fejlesztési feladatait és ismereteit, gyakran illuszt-
rációs célú képi alapanyagként jelennek meg: hol a díszítőművészet mintakincsét mutatják be, hol a 
hagyományos tárgy- és környezetkultúra területének feldolgozását segítik. A néprajzi, népművészeti 
tartalmak minden esetben az alkotómunkát segítik és motiválják a kerettanterv feladatrendszerében. 
A néprajzi tartalmak szerepéről külön fejezetrészben írunk, hisz a 3–4. osztályos KET fejlesztési felada-
tainak megfelelően folytatjuk az 1–2. osztályban elindított folyamatot.

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 harma-
dik évfolyam számára a tanórán felhasználható feladatok bemutatásával. A NAT-koncepció megfogal-
mazásából kiderül az az újszerűség, hogy az elvárt fejlesztési követelményeket tanulási eredmények-
ként fogalmaztuk meg. A megfogalmazás nem a tanár fejlesztő aktivitását sugallja, hanem a tanulók 
aktivitását 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 
jelzik, amelyek a kerettantervi szinten képesek tovább konkretizálódni, illetve a fejlesztés elvárt ered-
ményei (iskolaszakaszonként) úgynevezett fejlesztési területekre bontva jelennek meg.
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 A vizuális kultúra tantárgy témakörei és a javasolt óraszámkeret (3. évfolyamban): 

Témakör neve Javasolt óraszám

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények 24

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 8

Médiahasználat – Valós és virtuális információk 8

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 6

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak 11

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 11

Összes óraszám: 68

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 jelölünk, 
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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Csoportos alkotás – személyes és társas kulcskompetencia
A harmadik osztályba lépő gyerekek a NAT és a kerettantervek feladatajánlásai alapján vélhetően az 
első két iskolai évük alatt elegendő gyakorlatot szereztek a csoportban végzett alkotásban. Szerveznünk 
továbbra is kell a csoportos alkotás szituációját, de a gyerekek már nehezebben fogadják el a tanító 
által megtervezett csoportokat, mint ahogyan megvan a véleményük a pedagógiai tudatosságot sejte-
tő ültetési rendek világáról is, sőt sajátos módszereik is kialakulnak arra, hogy a gondos ültetési rend 
ellenére is fenntarthassák a barátságokon alapuló társas kapcsolataikat még a tanóra alatt is. 

A tanulók életkori sajátosságaik és társas kapcsolataik alakulása mentén kialakult csoportjai való-
színűleg tantárgyanként eltérő módon alkalmasak sikeres, esetleg a rájuk jellemző versenyszemlélettől 
áthatottan „győztes” munkafolyamatok megvalósítására. Szükséges felismerniük azt, hogy a barátsá-
gon túl más érdekek is befolyásolják az életünket, hogy a siker érdekében időlegesen el kell engedni a 
barátok kezét, és egy-egy feladatban érdemes másokkal is együtt dolgozniuk. A kompetenciafejlesztés 
alapján tervezett tanulás azt is jelenti, hogy a gyerekek egymással és a tanárral is kommunikálnak, a 
tantárgy sajátossága szerint a kommunikációra felhasználják a vizuális lehetőségeket is, valamint az 
egyén a csoport tagjaként építi fel személyiségét, míg a csoport az egyének összecsiszolódásával épül, 
az osztály pedig a csoportok változatos rendszerében fejlődik közösséggé. 

Vizuális kommunikáció – Verbális kommunikáció
A tantárgyi karakter vizuális jellemzője önmagában egy kommunikációs formára utal, ami a vizuális 
jellegű kommunikáció. Bizonyára kedves kollégáink egy része főiskolai tanulmányai alatt találkozott a 
vizuális kommunikáció tágabb, illetve manapság szűkebb értelmezésével is, ahol a személyes közlés, 
de a „kollektív személy” közlése is szokásos elnevezés volt, mindaz, amit a kulturális egység mond vagy 
megmutat magáról, tehát a népművészet, népi díszítőművészet, de még a tárgykultúra is vizuális kom-
munikációs jelenségnek számított. A modern tantervek (2012-es NAT, 2020-as NAT) szűkebben értel-
mezik a vizuális kommunikációt: nevesített a témakör a tantervek szövegében. A NAT kommunikációs 
kulcskompetenciát tehát nekünk, vizuális kultúrát tanítóknak többféle formában kell fejlesztenünk: a 
vizualitás, a szövegalkotás és -értés fejlesztése vagy a nonverbális kommunikáció tudatosítása mind-
mind olyan feladat, ami a vizuális kultúra órán is feladat. 

A kézikönyvben szereplő feladatok megfogalmazása során gyakran olvasható felszólítás: „Fogalmazd 
meg…!” vagy „Beszéljétek meg…!” Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a feldolgozás során a válaszok 
rögzítésére, továbbá nyelvi korrigálására és újrafogalmazására kellene a hangsúlyt helyeznünk a munka 
során. Fontos, hogy a gyerekek törekedjenek rá, hogy kommunikációs helyzetekben képesek legyenek 
minél pontosabban megértetni magukat és megérteni másokat. Ki kell alakítani a beszélgetések meg-
felelő kereteit, ami nem feltétlenül a jelentkezés és felszólítás jól bevált rendszere. Sokkal élőbb és 
összetettebb kommunikációfejlesztő hatása van a gyerekek egymás közötti beszélgetéseinek, amibe 
természetesen időnként be kell csatlakoznunk. Örök félelme a tanártársadalomnak az, hogy mi van 
akkor, ha a gyerekek nem a témáról beszélgetnek. Láttunk-e olyat, hogy mindig, mindenki a szájába 
adott témáról beszél a tanítási óra folyamán? Mi magunk sem így működünk. Ha sikerül elég érdekes, 
vicces, életszerű, élményt nyújtó témát adnunk, akkor bizonyára elsősorban arról fognak beszélgetni. 
Asszociációs úton aztán sokfelé elágazhat a beszélgetés, aminek azonban örülnünk kell, hiszen a kreatív 
feladatmegoldás feltételezi egy-egy adott téma nagyon sokszínű megközelítését, amiben éppen az újra 
és újra előjövő kapcsolódó képzetek segíthetik a gyerekeket. Ötletek születhetnek, és valójában na-
gyon egyéni csoportos feladatmegoldások jöhetnek létre. Szabadabb keretek között jobb hangulatú a 
feladatmegoldás, könnyebb a kreativitásfejlesztés, mint – bár talán túlzóan hangzik – a vigyázzban álló, 
túlzottan megfelelni akaró gyerekekkel. Talán a személyességgel együtt fontos a bizalmi kapcsolat. Úgy 
legyünk a gyerekek kommunikációs partnerei az órán, hogy a csoportos beszélgetésekbe bekapcso-
lódva ne feszélyezzük a gyerekek kommunikációját. Itt jegyezzük meg, hogy ezekben a kommunikációs 
helyzetekben lehetőség van a lentebb többször hivatkozott etika KET megfelelő fejlesztési követelmé-
nyeinek érvényesítésére is. 
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Differenciálás, differenciálódás
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 művészeti tárgyak gyakori problémája lehet a motivációhiány, amit gyakran a gyerekek vélt vagy 
valós sikertelensége okoz. A Mátyás király okos katonája című tematikus tervben arra is ajánlunk majd 
módszertani fogást, hogyan lehet az alkotó gyerekek közé visszatéríteni azokat, akik általában kevéssé 
aktívan vesznek részt a vizuális alkotómunkában. Vannak gyerekek, akiknek elég jó szemük van arra, 
hogy ügyetlenül sikerült munkáik minőségét akkor is lássák, ha a pedagógus a legfinomabb segítő sza-
vakkal, támogatva próbálja meg alkotásra bírni őket, másrészt vannak olyan gyerekek is, akik az ismét-
lődő, gyakori feladattípusokat utasítják el, akik változatos munkára vágynak. Biztosan számos egyéb 
oka is lehet a vizuális kultúra tevékenységeitől való menekülési vágynak, amelyek között említésre mél-
tók lehetnek még – a más tantárgyakat is érintő – sajátos általános viselkedési jellemzőkből vagy ma-
gatartási-beilleszkedési problémákból következő problémák. Ezek a gyerekek az egyéni bánásmódot 
nemhogy elfogadják, de meg is követelik, amire jó megoldás lehet az egyéni igényeket is mérlegelő 
manuális tevékenység gyakorlása.

A differenciáló szemléletű tanulásszervezésnek természetes következménye az egyéni értékelés al-
kalmazása. Biztosan nem vezet semmi jóra az óra végi frontális értékelés, a nagyon általános: „Ügyesek 
voltatok, szépen rajzoltatok!” típusú összegző értékelés. A hatékony értékelés személyes, főleg segítő, 
ami a munka továbblendítését, végeredményben a továbbfejlődést segíti. Érdemes konkrét szituációk-
ban konkrét észrevételeket tenni a munkával kapcsolatban.

Megújuló gyakorlat, új szemléletű fejlesztés
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 
harmadik osztályos tanári kézikönyv szorosan kapcsolódik a mintatantervhez, ezzel is erősítve a taní-
tást segítő különböző dokumentumok megfelelő használatát. Az elmúlt évtizedekben a központi tarta-
lomszabályozás fontos üzenete a kulcskompetenciákhoz való kapcsolódás, ezért érdemes a pedagógiai 
munkánk során újra és újra értelmeznünk, hogyan függ össze a vizuális kultúrára egy-egy jellemző 
feladata a kulcskompetenciák fejlesztésével. Pedagógus kollégáink tudatosságát a kompetenciafejlesz-
tés érdekében az oktatásirányítás több rendszerszintű támogatóelemmel segíti: például a minősítési 
rendszer önreflektív szándékú szempontjai a tanfelügyeleti és önértékelési rendszer hasonló célú do-
kumentumaival. A pedagógiai tudatosság fontos alapja a változó keretrendszer ismerete, azoknak a 
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dokumentumoknak az ismerete, ami alapján 2021 szeptembere óta felmenő rendszerben az új NAT 
szerint tanuló gyerekek munkáját és életét szervezni kell, így a jelzett önreflektív dokumentumokban is 
új terminológiát érdemes használnia.

A kézikönyv használata
A kézikönyv használatát úgy képzeljük el, hogy feltételezzük a NAT és a KET ismeretét. Mindkét do-
kumentum 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.

A kézikönyv feladatrendszerének kidolgozásakor nagyon gyakorlatias módon éreztük fontosnak a 
tantárgyi kapcsolódások megjelenítését. E szándéknak több oka is van. Egyrészt a szaktantárgyi szét-
tagoltság ellenére is látnunk kell, hogy nem tantárgyat tanítunk, hanem a vizuális kultúra tanulási te-
rületén 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 
szervezeti kultúrára is, amelyben ez természetes. Talán némileg túlkonkretizálva e pedagógiai törek-
vést, a későbbiekben igen konkrét tanulói példákat fogunk hozni különböző tantárgyi kapcsolódások 
lehetőségeinek 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. Az első és második évfolyam számára készült kézikönyv-
ben többféle tantárgyi kapcsolódás lehetőségét is bemutattuk, a harmadik évfolyam számára készült 
kötetben többször érintjük az etika tantárgyi kapcsolódást, mint egy egészen különleges módszertani 
hozzáállást kívánó integrációs lehetőséget. Ezt azért érezzük fontosnak, mert az etika viszonylag új és 
speciális tantárgy az iskolában, amelynek a nevelési tartalmát összeköthetjük a vizuális kultúra szoká-
sos feladataival, érdemes tehát ötleteket adnunk erre a szituációra is.

Az etika tantárgy fejlesztési feladatai ugyanakkor koherensek a felekezeti különbségeket természe-
tesen tartalmazó hittan tantárgy(ak) fejlesztési feladataival is, ezért szívesen ajánljuk a kézikönyv bizo-
nyos feladataiban a hittantanárokkal való együttműködést is, általában pedig megjegyezzük, hogy az 
adott osztály osztálytanítója, osztályfőnöke, délutános nevelője is egyaránt találhat olyan feladatot a 
könyvben, ami saját területén segíti a munkáját. 

A kézikönyv a tantárgyi kapcsolódások gyakorlatba ültetését is segíti azáltal, hogy az adott vizuális 
feladatok esetében feltünteti a kapcsolódó tantárgy kerettantervi fejlesztési feladatait. A kézikönyvben 
szereplő olyan feladatpéldák esetében, amelyek más tanulási terület, más tantárgy tananyagára reagál-
nak, a példák természetesen abban a formában is felhasználhatók, ahogyan vannak, de szeretnénk, ha 
inkább ihletet adnának az éppen látszódó lehetőségek felhasználására. Szerencsés, ha az iskolai mun-
karend 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, lát-
hatjuk, hogy az évtizedes megszokások rendszerében történő tanítást „újra kell terveznünk” a jelenkor 
gyerekei számára. 

Ha a kompetenciaalapú NAT pedagógiai fókuszváltása során a pedagógus tevékenységeiről átke-
rült a hangsúly a tanulók aktivitására, és a KET-ben meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek 
más tantárgyak tanulási tartalmaival összefüggésben érhetik el céljaikat, akkor ez a pedagógiai terve-
zés gyakorlatát ugyanúgy érinti, mint az alkalmazandó munkaformák sokféleségét és azok épülését.  
A tanulói munkavégzés motiválása felértékelődik, az értékelés módszertanának pedig meg kell találnia 
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az útját ahhoz, hogy egyre inkább belső motiváltságot eredményezzen. Ha differenciálunk a feladat-
kiadásban, 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 „gyere-
kalkotást befogadó” pedagógus attitűdjével kell értékelnünk.

Első osztályban az értékelés funkciója elsősorban a gyerek biztatása, ami második osztályban, a 
számszerű osztályozás belépésével változik. Általános gyakorlat szerint a harmadik–negyedik évfo-
lyamban az értékelés célja egyre inkább a reális teljesítmény visszatükrözése, gyakran a felső tagozatba 
lépésre készülve, a tanulók képességeinek előrejelzése érdekében is Ezzel együtt ebben az életkorban 
az osztályzat motivál, így azt a szemléleti alapállást javasolnánk, hogy többféle lehetőség biztosításával 
segítsük a gyerekeket a minél jobb osztályzat elérésében. 

A harmadik osztályos kézikönyv írásakor szem előtt tartottuk azt, hogy kollégáink sok tantárgyat 
tanítanak, meg kell ismerniük az összes tantárgy tantervi változásait, ráadásul nem is biztos, hogy va-
laki azért tanítja a vizuális kultúra tárgyat, mert alapvetően érdekli és szereti, hanem csak azért, mert 
osztálytanítóként 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 azonban nem tudunk kibújni a bőrünkből, így biztosan találkozhatunk a szövegben az ízlésformá-
lásra vonatkozó, értékítéletet is megjelenítő állásfoglalással, amelyet minden esetben a vizuális kom-
munikáció 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.

Kompetenciaalapú tanterv és helyi tanterv
Az iskolai dokumentumok szerkesztésekor felmerülő gyakorlati problémákra reagálnánk néhány gon-
dolat erejéig a következőkben. 

A helyi tanterv kidolgozásakor a KET-nek mindig két évfolyamra adott fejlesztési feladataiból kell 
a szaktanároknak az adott évfolyamra válogatniuk a kerettantervi fejlesztési feladatokat. A fejlesztési 
feladatok egy része mindkét évfolyamon megjelenhet, némelyikük inkább 3. osztályra, míg a másik 
inkább 4. évfolyamra való. Természetesen a módosított helyi tantervet nem érdemes évenként vál-
toztatni, ennyire rugalmasan nem tudjuk velük követni az iskola újabb és újabb tanuló generációinak 
jellemzőit, és nem is érdemes, hisz ezt a rövid távú tervezésben illik megtennünk. A kerettanterv szö-
vegezését olvasva érdemes látnunk, hogy egy-egy iskolatípus speciális tartalmai természetes módon 
tehetik igazzá a fejlesztési feladatok mondatait. Például egy felekezeti iskolában egy bibliai történet is 
lehet az alábbi követelményben megfogalmazott feldolgozott szöveg- vagy tananyagrészlet:

• Korábban megismert és feldolgozott szövegekhez, zeneművekhez (pl. gyermekregény, tananyag-
részlet, népdal, mondóka) illusztráció készítése különböző vizuális eszközökkel síkban és térben 
(pl. rajz, festés, fotó, plasztika) a munkák szöveges értelmezésével.

A helyi tanterv az iskolai tervezés hosszú távú alapdokumentuma, amiben a központi tanterv által biz-
tosított időkeretet feladatokra fordítjuk.

A tényleges gyakorlati munka segítője a tanmenet. Ha a tantárgyi kapcsolódások kihasználásával, 
az iskola sajátosságainak, ünnepeinek, tanórán kívüli lehetőségeinek felhasználásával kívánjuk korsze-
rűen tervezni a gyerekek munkáját, rugalmasan kell kezelnünk az év elején elkészített tanmeneteket 
is, illetve a kézikönyv feladataihoz készített mintatanmeneteket is, hiszen a gyerek egyéni fejlesztési 
szükségleteit nem kötheti meg a bürokratikus forma. Nagyobb pedagógiai érték látszik egy-egy feladat 
tantárgyközi összehangolásában, mint a munkaközösség-vezetőknek leadott menetrend betartásában. 
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A korszerű digitális technika nagyon alkalmas arra, hogy egy-egy ilyen újratervezés során ne vesszenek 
el a feladatok mögött lévő KET fejlesztési feladatok, ne boruljanak fel a KET óraszámajánlásában meg-
fogalmazott arányok. Érdemes digitális formában szerkeszteni a tanmeneteket, amire jó lehetőséget 
kínál a tankönyvek, tanári kézikönyvek digitális formájú kiadása is. Nagyon javasoljuk a Kréta rendszer-
be importálható tanmenet alkalmazását, hiszen ekkor az éves munkaterv, a központilag kiadott tanév 
rendje, az ünnepek, tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok rendszere is láthatóvá – azaz a hosz-
szabb munkafolyamatokat kívánó feladatok megvalósítási ütemezése érthetővé, tervezhetővé válik.

A sikeres osztálytermi munka érdekében fontos a tartalmában és tevékenységeiben egyre konkré-
tabb pedagógiai tervezés, amely a központi tartalomszabályozó dokumentumok fejlesztési követelmé-
nyeit megfelelően fordítja le a sokrétű fejlesztést megvalósító tevékenységekre. A tervezés következe-
tessége érdekében érdemes figyelembe venni és használni ugyanakkor a NAT és a KET által használt 
pedagógiai keretrendszert és annak szakmai fogalmait, ahogyan ezt a kézikönyv is teszi.

A tervezett tanóra céljait érdemes a NAT megfelelő tanulási eredményeiből kiválasztva demonstrál-
ni, míg annak fejlesztési feladatait a KET megfelelő témaköreiből idézett fejlesztési feladatok beidézé-
sével megerősíteni.

Nagyon elegáns és újszerű forma lenne a kulcskompetenciák szerepeltetése is az óraterv fejlécében, 
de csak akkor érdemes ezt megjeleníteni, ha a tervezett tevékenység valóban képes a kompetenciafej-
lesztés összetett feladatát is teljesíteni. A kreativitásfejlesztés a vizuális kultúra tantárgy kiemelt fela-
data például, így azt, hogy jó, ha a vizuális feladatok fejlesztik a kreativitást, talán mondanunk sem kell 
– ami nem fejleszti, annak tulajdonképpen nincs helye az iskolai vizuális kultúra oktatásban.

Módszertani nehézségek
A következő fejezetben egy életkori sajátosságokból és sajnos saját korunk jelenségeiből származó va-
lós problémáról szeretnénk írni. A sematikus megoldású, tartalmatlan gyerekrajzokon való túllépés ér-
dekében, vagy a saját emberábrázolásuk gyerekessége miatt motivációjukat vesztett gyerekek számára 
pedig olyan feladatokat is ajánlunk, amelyek segítségével élvezhetővé válnak a képalkotás hagyomá-
nyos formái. Nem biztos a gyógyír, de ha van egy-két gyerek, akinek általa javulhat a munkaminősége, 
megéri kipróbálni.

A néprajzi tartalmak kérdésének pedig azért szenteltünk külön fejezetrészt, mert érdemesnek lát-
szik mai világunkban újra és újra a gyökereinkbe kapaszkodni ahhoz, hogy saját kultúránk fennmarad-
jon, és a gyerekek saját kultúránkkal összefüggésben értsék meg, és fogadják el mások kultúráját. Ez a 
szemléleti alapállás fontos sajátossága a Nemzeti alaptantervnek, ami egészen tizedik osztályig külön-
böző formában megjelenik a különböző tantárgyak fejlesztési feladataiban is. Ugyanakkor saját korunk, 
saját életünk nagyon messzire távolodott el a hagyományos kultúrától. Mivel a mindennapi tapasztalat 
nem motiválja a néprajzi tartalmak feldolgozását, foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel is, hogy hogyan 
csomagoljuk be a jelzett ismeretanyagot, hogyan alakíthatunk ki érzelmi kötődést a magyar néprajzi 
értékek iránt. 

Az értelmes tárgyak problémakörével pedig azért érdemes külön fejezetrészben foglalkoznunk, 
mert a mai világunkban alig találunk olyan tárgyat, amit hasznos és jó tárgyként képesek lennének el-
készíteni a harmadik osztályos gyerekek. Pedig a tárgykészítésnek a forma és funkció összefüggéséből 
származó lényege fontos tudás, fontos gyakorlat a gyerekek számára. Különösen a fogyasztói társada-
lom negatív hatásait figyelembe véve, legalább annyira, mint a médiajelenségek fogyasztásra ösztönző 
világának, mérlegelő szemléletének gyakorlata.
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Kiüresedett, kifejezés nélküli gyermekrajzok – az elmélyült munka tanítása
A vizuális kultúra tantárgy – tantervben is megjelenő – kiemelt fejlesztési célja a személyiségfejlesztés, 
amelynek része, hogy a gyerekek képesek legyenek a reális ön- és társértékelésre: „A 3. évfolyam tanu-
lói egyre inkább képesek tanulótársaik alkotásait értékelni. Fontos, hogy ez a képesség saját munkájuk 
értékelésében is megmutatkozzon, értéknek tekintsék a befejezett, kész alkotás létrehozását.”(KET)

Fontos lehet azzal is foglalkozni, hogy mikor van kész egy órai feladat, vagy milyen gyorsan készül el 
a megfelelő minőségű munka. Például osztályzás előtt két perccel: „Nevedet, osztályodat ráírod, hetes 
összeszedi!” Vagy az adott technika függvényében 15-20 perc alatt kész a gyors munkával megvalósí-
tott mű? Tapasztalat szerint lesz is a képen minden: zöld föld, kék ég, a papír sarkából bekukucskáló 
nap, napszemüvegben, gomba alakú fa. Ez különböző feladatok megoldására is jó ötletnek tűnhet a 
gyerekek számára, főként akkor, amikor nem kapnak valódi választ arra kérdésükre: „Akkor mit is kell 
rajzolni?”

Karikírozzuk a helyzetet, de bizonyára ismerős lehet kollégáink számára a fentebb leírt ábrázolás. 
Főként akkor jellemző az üres, sematikus gyerekmunkák megjelenése, amikor úgynevezett élményké-
pet kellene készíteni, miközben éppen vagy nincsenek a gyerekeknek másokkal is megosztani érdemes 
személyes élményeik, vagy az óra elején felolvasott – és illusztrálásra szánt – mese nem vált ki belőlük 
érdeklődést, így nem válik élményszerűvé az adott helyzet.

Vannak persze többen, akik figyelnek, akik véleményt, vagy akár tetszésítéletet alkotnak, vannak 
olyanok is, akik átélik a meseolvasást, belső képzeteik nyomán képalkotásba kezdenek, de sajnos mint-
ha ők lennének kevesebben. A mai gyerekeknek – és nem csak a gyerekeknek – nagyon sok csatornán 
keresztül érdemes információt nyújtanunk. Gondoljunk bele, hogy a felnőtteknek szóló előadások is 
igénylik a vetítést, az animált képléptetést, a beékelődő vicces képeket, bevágott zenét, videót. A pro-
fesszionális média által számunkra megtanított formák után nehezen térünk vissza a puszta hallgatói 
szerepbe. Egy-egy papírból elmondott értekezleti beszámoló végtelen – talán ingerszegénysége miatt 
– hosszúnak tűnik számunkra is, jóllehet nem hosszabb húsz percnél. Ilyenkor gondoljunk arra, hogy a 
gyerekek is hasonlóan élik meg az ilyen helyzeteket. 

Tehát hogy az élménykép, illusztráció (kifejező alkotás, személyes közlés) valóban kifejező és szemé-
lyes legyen, átélhetővé kell tennünk a szöveget. A megértés az első lépés lehet, míg az átélés ennek 
a következménye. A megértést az idő és az ismétlődés nagyban segíti. Átélés pedig akkor várható, ha 
a szöveg, például népmesei szöveg önmagában is érdekes. Éppen ezért javasoljuk, hogy kedves kollé-
gánk csak megérlelt, megértett, feldolgozott, szeretett szöveggel kezdjen illusztratív jellegű feladathoz. 
Ahhoz pedig, hogy a választott szöveg szerethető is legyen, sokszínűen kell feldolgoznunk azt, tehát 
a „Válaszolj a munkafüzet kérdéseire!” típusú szövegfeldolgozás talán a megértést segíti, de az átélés 
ellen hathat. A hagyományos feldolgozási technikákon kívül kell a játékos megközelítés is, sőt harmadik 
osztályban az is kell, hogy a játék már közvetlenül a gyerekre vonatkoztatva jelenjen meg: belehelyez-
kedés, nézőpontátvétel, saját korunk és a mesei kor különbsége, illetve mindez humorral körítve. A har-
madikosok humorérzékére igencsak számíthatunk, még akkor is, ha gonoszkodó, csomagolt erőszakot 
tartalmazó is ez a humor. Ha elvágjuk a spontán vicceket, ha nagy komolyan figyelmeztetjük a gyere-
ket, hogy a magyar népi kultúrát azt tiszteljük, és „Nem, nem nevetünk!”, akkor valamit elvesztettünk. 
Természetesen borotvaélen táncol a pedagógus ilyenkor, el is szabadulhat a vicceskedés, röhögésbe 
és hangzavarba torkollhat az óra, elveszik a lényeg. Sajnos ilyen helyzetre kézikönyvi recept nincs, gye-
rekismeret, osztályismeret, szerető határozottság, rátermettség és saját humorérzék könyvből nem 
tanulható. Ha vicces megoldásokat készíthet a gyerek, akkor már érzelmet keltett benne a feladat, ha 
vicces megoldásait a társai értékelik, akkor ebben léptünk a társas kompetencia fejlesztéséért. Ha az 
érzelmek miatt vicces, egyben kifejező és tartalmas a kép, az azért van, mert van kedve vele dolgozni. 
Ha pedig van kedve dolgozni, akkor munkavágyát felhasználhatjuk arra, hogy olyan vizuális eszköztárral 
lássuk el – például változatos grafikai felületek alkotásával –, melyek egy nagy közös élmény, a sikeres 
vicces, társaknak tetsző kép elkészítése miatt ismétlésért kiált, másik elkövetkező munkát is segít, ami 
szintén nem a kiüresedett, letudott, gyors megoldás irányába hat. 
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A Mindent őrlő malmocska című, hosszabb munkafolyamatot leíró komplex feladattal egyrészt ép-
pen a grafikai felülethasználat fejlesztése a cél, másrészt olyan etikai hozzáállásra ad mintát, ahol a 
népmesei alap, a népmesék jellegzetes igazságvágyának felfedezését, átélését ugyanúgy szolgálja a 
szöveg feldolgozása.

Emberábrázolás, valóság és rajzolt valóság
A harmadik–negyedik osztályos gyerekek rajzi fejlődése nem csak a pedagógust érdekli. A gyerekek 
saját munkájukat látva összehasonlítják másokéval, megfogalmazzák erősségeiket, gyengeségeiket is, 
és tudatosan mintát választanak, ami csoportjegyként mutatja az összetartozást és a szociális kapcsoló-
dást: „Azért rajzolom u betű alakúnak a fejet, mert mi, lányok, így szoktuk.” Nagyon gyakran megfogal-
mazzák a témákkal kapcsolatos elvárásaikat is: „A fiúk harcolósat rajzolnak.” Ha harcolósat rajzolnak, 
akkor pedig nem mindegy, hogy például a vadászbombázónak milyen alakú a szárnya, hiszen annak, aki 
a csoportba szeretne tartozni, illik ezt tudni. 

A tartalomszabályozó dokumentumok követelményleírásai részleteiben nem szabályozzák a gyereki 
alkotás ténylegesen megjelenő produktumának fejlettségi, kidolgozottsági jellemzőit. A rendszerváltás 
előtti tantervek részleteiben is megjelölték az elvárt minőséget például annak tekintetében, hogyan 
illik kinéznie egy harmadik osztályos emberrajzának, olyan részletességgel, hogy mennyire kell diffe-
renciáltnak lennie az arcnak, vagy hogy milyen térábrázolást, milyen mozgásábrázolást kell használni. 

A modern vizuális kultúra tantervek követelményeinek más a nézőpontjuk. Nem adnak meg kötele-
ző technikákat, nem írnak arról, hogy a mintázás egy tömbből kihúzással vagy részek összeépítésével 
történjen, nem szabályozzák például százalékosan a ceruzahasználat, festékhasználat, mintázás ará-
nyát, mert más logika mentén épülnek fel. 

Ezek a kérdések pedig annyira fontosak, hogy az osztályát ismerő tanító tud csak arra válaszolni – il-
letve még jobb esetben úgy tervezni a várható produktumokat –, hogy a gyerekek eszközhasználati jár-
tasságai, esetleg néha készségei fejlődjenek, emellett életkori sajátosságaikból adódó ábrázolásmódjuk 
is fejlődjön. 

Az életkori sajátosságok figyelembevétele is nehéz kérdés. Nehéz, mert általánosítás, amit nagy 
minta átlagaként állapítanak meg, ezért nem feltétlenül igaz egy-egy gyerekre. Az életkori sajátosságok 
olyan általánosított jellemzők, amelyeket érdemes figyelembe venni, de jó, ha a fejlesztés útja személy-
re szabott. Erre szolgál a differenciálás módszere. A minőségi elvárásokat pedig a gyerekközösség helyi 
átlaga diktálja. A jó képességű, az életkori sajátosságokat meghaladó szinten „emberábrázoló” gyere-
kek ronthatják az emberábrázolásban kissé lemaradó gyerekek motiváltságát. A saját munkájukat a 
társakéval hasonlítják össze, és inkább lemondanak a rajzolásról, mintsem hogy gyenge megoldásaikkal 
szembesüljenek. Társismeret, önismeret, türelem, elfogadás, önelfogadás, csupa olyan fogalom, ami 
nem a vizuális kultúra szakszókészlete, amelyekkel olyan nevelési dolgunk van, ami nem közvetlenül 
vizuális nevelési cél. 

A gyerekek ábrázolásfejlődése saját sémák – egy ideig állandósult, mozgósítható saját megoldások 
– szakaszos változásában írható le leginkább. A kerettanterv bevezetője is utal arra, hogy a 3–4. évfo-
lyami korosztályra jellemző a sémakeresés, sémaeltanulás, hiszen a társak szerepe kezd felértékelődni. 
A szimpatikus kortársak ábrázolásmódja az etalon, de még a szülőé, nagy testvéré, sőt a bébiszitteré is 
az. Egy osztályon belüli csoporthoz tartozás ugyanolyan kifejezője az, hogy milyen hosszú a hercegnő 
haja, milyen vastag a lába, dereka, mint a barátnők összeöltözése, a „ma mindenkin van rózsaszín”, 
vagy bármi más külvilágnak szóló jel. A rajzfejlődés utánzásos jellegű, amit a csoporthoz való tartozás 
nagyon motivál. 

Ha a gyerekcsoport alkotásaiban azt látjuk, hogy az emberrajzolás elmarad a harmadik osztályban 
elvárt átlagtól, tervezhetünk olyan feladatokat, amelyek célja éppen a sokszínű mintanyújtás. Tantervi 
követelmény, hogy „különböző alakzatokat, motívumokat, egyszerű vizuális megjelenéseket” – így akár 
emberi figurát is – látvány alapján, különböző eszközökkel (rajzol, fest, nyomtat, formáz) viszonylagos 
pontossággal megjelenítsenek a gyerekek. Ahhoz, hogy sikerélményhez jussanak és örömteli munkát 
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végezzenek, rá kell érezniük arra, hogy egy befejezett, jól kidolgozott kép nemcsak a felnőttből, de a 
társakból is dicséretet válthat ki. A kidolgozottság által elért sikert vágyhatja máskor is, tehát máskor is 
fektet bele annyi munkát, hogy a kép jó legyen.

A minőségi elvárásokat tehát egy osztály, sőt az egyes gyerekek ismeretében állíthatjuk fel. Tud-
juk, hogy a differenciált arcábrázolásához fejben végig kell venni az arcrészleteket, és választani kell 
a korábbi sémákból. Az előző fejezet egyik gondolatára visszatérve: ha a gyerekek nehéznek találják 
a feladatot, akkor az kevéssé motivál, kevéssé fognak figyelmesen foglalkozni az arcábrázolással. Ha 
azonban van kéznél vizuális segítség, ha nem kell kitalálni a saját sémakészlet használatát, ha nem 
kínos másolni a fő részeket, akkor minőségi lépésre lehetnek képesek. Ha a saját rajzával az a gondja, 
hogy nem elég élethű, akkor felszabadítóan hat minden olyan feladat, ahol nem kell élethűnek lennie 
az emberrajznak.

Tudnunk kell, hogy harmadik osztályban a figurarajzolás célja valójában a vizuális megfigyelés gya-
korlása, a formák és arányaiknak minél pontosabb visszaadása, hisz a felsőbb iskolaszakaszokban sem 
követelmény a valósághű emberábrázolás. Emellett célunk lehet, hogy sokféle segítséget nyújtsunk a 
minél pontosabb figurarajz elkészítéséhez, hogy saját munkájukat jobbnak lássák, hogy saját kortárs- 
közösségükben elismerést nyerjenek, és sikerélményeikből építkezni tudjanak, tehát személyiségük 
fejlődése a NAT által megfogalmazott emberkép irányában történjen.

A Mátyás király okos katonája című tematikus terv a sématörés megoldására ad lehetséges megol-
dást. Például a profilból ábrázolt emberi fej, a valósághűséghez közelítő arányos arcrészletek, a reális-
nak ható kézábrázolás fejlődése mind-mind olyan rajzi feladatok, amiben ügyetlennek vagy gyerekes-
nek szokták magukat érezni a – már magukkal szemben is – kritikus harmadik osztályos gyerekek. 

A Miskakancsó című feladatsor a frontálisan ábrázolt leegyszerűsített arc kialakításához ad szem-
léleti segítséget. A tanítás gyakorlata azt mutatja, hogy egy-egy ilyen feladat valóban olyan mintát ad 
a gyerekeknek, amelyek később visszaköszönnek más, emberábrázolást elváró feladatokban. Sok és 
változatos vizuális motivációs képanyag használatával és annak belátásával, hogy a személyes érés fo-
lyamata nemigen gyorsítható, előbb-utóbb láthatjuk a változást a gyerekek rajzi fejlődésében.

Az alábbi kézikönyvi feladatok, feladatsorok alkalmasnak látszanak az emberrajzséma fejlődésének 
elősegítésére: Mátyás király okos katonája, Miskakancsó, Vitéz László ördögei.

Néprajzi tartalmak kibontására tervezett feladatok
Tanári kézikönyvsorozatunk eddig megjelent kötetei közül az első osztályos kötetben foglalkoztunk a 
néphagyomány, néprajzi tartalmak tantervi reprezentációjával, és ajánlottunk olyan feladatokat, ami-
ken keresztül a magyar néphagyomány tartalmi elemei részévé válhatnak a gyereki gondolkodásmód-
nak, ismerős és szerethető lesz általuk hagyományos, saját kultúránk. Ez természetesen második osz-
tályban is cél, hisz a kerettantervek két évfolyamos szakaszokra fogalmazzák meg a követelményeiket, 
azaz az ajánlott feladatok felhasználásában van szabadsága a pedagógusoknak. A központi kerettan-
tervekhez készült mintatantervek segíthetik a feladatválogatással kapcsolatos döntést, de a fejlesztési 
feladatok csoportosításának szempontjai közül az adott gyerekcsoport ismeretében érdemes dönteni, 
mint ahogyan mi is döntöttünk amellett, hogy az első osztályos könyvben megjelentetett gondolatokat 
a második osztály kézikönyvében nem ismételjük újra, megvárjuk, amíg új fejlesztési feladatok mentén 
a gyerekek újabb életkori szakaszában értelmezhetjük újra az adott követelményeket. 

Itt a harmadik osztályos tanári kézikönyvben ismét visszatérünk a magyar néprajzi tartalmak kérdés-
köréhez, mert a 3–4. osztályos KET feladatrendszere ismét gazdagon tartalmazza a magyar hagyomá-
nyos kultúra feldolgozásának lehetőségét. 

Mint korábban is említettük, a tanári kézikönyv elkészítésekor magunk is létrehoztunk egy harmadik 
osztályra ideálisnak tűnő kerettantervi fejlesztési feladatválogatást, mint egy saját helyi tantervet, eb-
ben az alábbi fejlesztési feladatok lehetnek alkalmasak magyar néprajzi tartalmak feldolgozására:
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Változatos térben játszódó magyar népmese (pl. Zöld Péter) különleges helyszínének személyes 
vizuális megjelenítése különböző nézőpontok használatával, jellemző szereplők papírból kivágott 
figuráinak elhelyezése saját alkotott térben (térábrázolási, emberábrázolási, kifejező-, komponáló 
képesség fejlesztése. Szemléltetésre ajánlott képanyag: Hyeronymus Bosch: Zenészek pokla, Szi-
nyei Merse Pál: Majális, Csontváry K. T.: Nagy Taormina, magyar népi építészet jellemző példáinak 
(parasztház, fa harangláb, székelykapu stb.) fotói.
Tanult mesék, mondák vagy zeneművek valós vagy kitalált szereplőinek (pl. lovag, Mátyás király, 
molnárlegény, komámasszony, „árgyélus kismadár”, Hüvelyk Matyi) megformálása síkban vagy 
térben (pl. festmény, kollázs, papírmasé maszk, újrahasznosítható anyagokból báb), a szereplők 
illusztratív bemutatása vagy dramatikus feldolgozása érdekében csoportmunkában is (emberábrá-
zolás, differenciált arc- és kézábrázolás fejlesztése). 
Mesék, gyermekirodalmi alkotások (pl. Magyar népmesék, Vuk, Pinokkió) és azok filmes vagy színházi 
adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az olvasott szöveghez és a vetített adaptációhoz kapcso-
lódó élmények megjelenítése és vizuális feldolgozása különböző eszközökkel (pl. rajz, festés, montázs). 
Korábban megismert és feldolgozott szövegekhez, zeneművekhez (pl. gyermekregény, tananyag-
részlet, népdal, mondóka) illusztráció készítése különböző vizuális eszközökkel síkban és térben (pl. 
rajz, festés, fotó, plasztika), a munkák szöveges értelmezésével. 
Magyar népmesék, népballadák illusztratív megjelenítése jellegzetes magyar népviseleti elemek 
megfigyeléseinek felhasználásával. 
Élmények, elképzelt vagy hallott történetek (pl. álmok, családi események, osztálykirándulás, szü-
ret) részleteinek megjelenítése különböző vizuális eszközökkel (pl. grafika, festmény, nyomat, fotó), 
és kreatív történetalkotás az elkészült vizuális munkák segítségével (pl. nyitva hagyott történet be-
fejezése, átírása). Szemléltetésre ajánlott képanyag: Marc Chagall festményei, Vankóné Dudás Juli 
hagyományos népi életmódot bemutató festményei.

Történetek, mesék, népmesék (pl. Lázár Ervin: A hazudós egér; A fába szorult hernyó, Az igazságte-
vő nyúl) képregényszerű ábrázolása, időrendiség, cselekmény megjelenítésével, különböző néző-
pontokból való ábrázolással, kiemeléssel.

Magyar népi cserépedények megfigyelése, következtetések megfogalmazása a formai jegyek alap-
ján a használati módra (pl. vizes korsó, lábas, fazék, miskakancsó, butella) vonatkozóan. A megfi-
gyelések rögzítése rajzban. A rajzok kreatív továbbalakítása szabad képalkotásban (pl. miskakancsó 
megfigyelés utáni rajza alapján „miskakancsó családjának” megjelenítése). 
Lakóhely (vagy egy meghatározott magyar tájegység) jellemző, hagyományos díszítőművészetének 
mintakincsét megismerve saját készítésű agyagtárgy díszítő motívumának tervezése. A kivitele-
zés technikai lehetőségeinek megismerése után a formához, funkcióhoz leginkább alkalmas díszít-
mény kiválasztása és kivitelezése segítséggel. 
Magyar népi ünnepkör iskolai bemutatásához (pl. betlehemezés, csillagjárás, kiszehajtás stb.), áté-
léséhez néprajzi dokumentáció (fotó, film) megismerésével hitelességre törekvő kellékek, jelmezek 
készítése csoportmunkában. 

Magyar népi építészet legjellemzőbb sajátosságainak megismerése, makettépítés változatos anya-
gokból (pl. karton, agyag, természetben talált anyagok), egyéni és csoportmunkában. 
Kiállítás, múzeum, helytörténeti gyűjtemény, tájház felkeresése során vázlatrajzok készítése a ha-
gyományos magyar népi élet belső tereiről, berendezési tárgyairól. A konkrét kiállítás élményéhez 
köthető tárgyalkotás. 
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A tantervi követelmények színkódos jelöléséből látszik, hogy a harmadik évfolyamon nem jelöltünk 
ki a vizuális kommunikáció témakörébe tartozó, de a néprajzi tartalmak feldolgozására alkalmas felada-
tokat. A kézikönyvünk első és második osztályos köteteiben voltak ilyen feladatok, például a díszítmé-
nyek kommunikációs szerepének, szimbolikus vonásainak feldolgozásával. 

A médiahasználati vagy tisztán mozgóképes fejlesztési feladatok teljesítése érdekében is voltak a ké-
zikönyvsorozatunkban előzmények, hisz a kézikönyv korábbi köteteiben – például a Magyar népmesék 
sorozathoz kapcsolódóan – voltak a mozgókép és a néprajzi tartalmak kapcsolatát szemléltető feladat- 
ötletek. E kötetben a Zöld Péter címmel megjelenő tematikus tervben láthatnak erre példát, némileg 
módosult tanulási cél elérése érdekében: míg korábban a Magyar népmesék egy epizódjának megte-
kintése a magyar népi kultúrához való pozitív viszonyulást segíthette, aközben ezen az évfolyamon a cél 
a magyar néprajzi tartalmak alkotva befogadó módon való belsővé tétele. (Fontos megjegyezni, hogy 
a magyar néprajzi tartalmak – mint a kerettantervi fejlesztési feladatok gyűjteményében látszik – jelen 
vannak a tantervben, de nem önálló, tantervi témaként jelennek meg, hiszen ez ellentmondana a tan-
terv témaköreit szervező logikának.)

A néprajzi tartalmak kibontásával az alábbi kézikönyvi feladatok foglalkoznak: Miskakancsó-projekt, 
Zöld Péter és Vitéz László ördögei tematikus tervek.

Értelmes tárgyak, forma és funkció témára tervezett feladatok
A néprajzi tartalmak kibontására tervezett feladatok bevezetőjében szóltunk már arról, hogy e téma 
érintésével elérhetjük, hogy a gyerekek alkotómunkájuk során ismerjék meg a tervezett – évszázadok 
használatában kialakult és átalakult – tárgyi világ használhatóságot támogató célszerűségét. Hogy a 
tárgy formájában lássák a tárgyat használó embert, hogy keressék a tárgy funkcióját a formai megoldá-
sokban. Hogy legyen tapasztalatuk a jól használható eszközök, tárgyak, tárgyi környezet használatáról. 
Ezek tükrében lássanak rá a visszás tárgyi világra is. A gyakorlati alkotásban szerzett tapasztalataik alap-
ján viszonyuljanak jelen korunk jelenségeihez, lássák a jót a mai tervezett tárgyi világban, de lássák az 
olcsó, használatra alkalmatlan tárgyak világát is. 

Értékítéletük szempontjai így kiegészülhetnek az iskolában megismert tartalmakkal is, hiszen nem 
lehetünk biztosak abban, hogy a családi környezet milyen mintákkal látja el a gyerekeket. Követen-
dő-e számukra az eldobható, olcsó, egyszer használatos tárgyak sajátos kultúrája, vagy értéket látnak 
a hagyományban, legyen az a magyar népi kultúra tárgyi világa, a hajdan élt emberek egykori életét 
is szemléltető tárgyak – számunkra már inkább nyomozati kérdésként jelentkező – egykori használati 
értéke. Fontos, hogy a hajdan élt emberek életét reprezentáló tárgyak mellett értékként jelenjen meg 
a korunk ökológiai problémáira választ adó tárgyhasználat, illetve a célszerűségi és – jó esetben – fenn-
tarthatósági szempontok alapján történő tárgytervezés. 

Ember és tárgy viszonyát bármin lehet szemléltetni. Kellő pedagógiai tudatossággal egy gyakorlott 
pedagógus bármin be tudja mutatni ember és tárgy viszonyát. A mai embert igen jól leírja a kávéau-
tomaták eldobható műanyag pohara. Formai jellemzői alkalmassá teszik a sajátos helyzetből adódó, 
gyors döntéseken alapuló mindennapi használatra, de kevéssé alkalmas több funkció lefedésére: Hasz-
nálat után kimosni nem szoktuk – például diópácot nem töltögetünk bele, mert könnyű és kiborul –, 
hanem csak addig fogjuk a kezünkben, amíg meg nem ittuk a lényeget. Ezek után persze kidobjuk, ha 
ökológiai szemléletűek vagyunk, akkor a műanyagos szelektív kukába. A harmadikosok mindezt látják. 
A harmadikosok úgy általában mindent látnak és mindenről véleményük van. Nem kicsik és nem buták, 
helyette manapság már igen kritikusak, mintha előbbre jött volna a kamaszkor ideje a mai gyerekeknél. 

Miért fontos ez a példa? A minta az minta, az ismeret az ismeret. A tantárgy sajátos ismerete jelen 
esetben a forma és funkció összefüggése, mélyebb tartalma az ember és tárgyainak viszonyrendszere, 
illetve a hasznos tárgyak értéke, amit szeretnénk a tanóra keretében bemutatni. A tanulók tevékenysé-
gében a mívességet, odafigyelést, tudatos tervezést, egyes kerettantervi fejlesztési feladatokhoz kap-
csolódva pedig a nemzeti hagyományok továbbörökítését szeretnénk látni. Cél, hogy az első három is-
kolai éve alapján gyűjtött tapasztalataikból merítve a gyerekek alkalmazzák a tárgykészítés egyszerűbb, 
hagyományos technikáit, melyek segítségével képesek legyenek értelmes tárgyakat létrehozni. 
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A korondi fazekasság jellegzetes tárgya a bokály. Ezek a tárgyak ma is megjelenhetnek a háztartások-
ban, hiszen a népi kultúra reneszánsza a mai gyerekek nagyszüleinek aktív életére esett, és dísztárgyként 
könnyű volt hozzájutni. A bokály funkciója szerint pohár. Mégpedig a lakodalomra készíttetett, kézbe illő 
tárgy, amit nem nagyon szoktak letenni, inkább hosszan szorongatni, hisz ha kiürült, rögtön újratöltötték. 
A lakodalom után szokás szerint felkerült a falra, ahol tovább hirdette az új pár életútjára elfogyasztott 
áldomás értékét. Az edény mintája annak idején az azonosítás érdekében változatos volt, ami össze sem 
hasonlítható a ma megszokott eldobható műanyag pohár alkoholos filccel történő szignálásával. 

Ha a gyerekek az eldobott műanyag poharak kultúráját látják tőlünk, az nem koherens a tantárgyi 
szaktartalommal, főleg nem a nevelési tartalommal. Ha a valós minta nem koherens, akkor a gyerekek 
– bár lehet, hogy megtanulják a tárgy nevét – nem fogják értékként látni az esküvőre készült bokály 
funkcióját. A bokály így esetleg virágváza marad – miközben annak túl kicsi, és nem áll meg a talpán 
–, tehát jobb, ha a vitrinben tároljuk egészen addig, amíg a lomtalanítással eltűnik a lakásból, mint 
ahogyan általában szüleink, nagyszüleink gyerekkorának többi tárgya is, és ahogyan a hagyományos 
kultúra is eltűnik az életünkből.

Napjainkban nem könnyű valóban értelmes tárgyat készíteniük a gyerekeknek. Nekünk sem könnyű 
ilyen feladatot kitalálni, éppen azért, mert fogyasztási szokásaink, ebben tárgyfogyasztási szokásaink 
már nem igényelnek saját kezűleg készített tárgyakat. Ugyanakkor nagyon magas nézettségi mutatókat 
láthatunk a közösségi médiában olyan videók esetén, amik a készen vett, uniformizált gyári tárgyi világ 
személyessé tételére, azaz legtöbb esetben dekorációjára irányulnak. Ezeket a videókat ma már az alsó 
tagozatosok is nézik, mint ahogy szüleik elé is kerülnek ilyen tartalmak, miközben ezt-azt keresgélnek a 
neten. Úgy tűnik, hogy az értelmes tárgykészítés iránti elvárásainknak továbbra is a játék során felhasz-
nálható személyes tárgyak elkészítésével felelhetünk meg, mert ekkor nem kell elszenvednünk a felis-
merést, hogy a mívesen, sok munkával elkészített, technikailag kidolgozott tárgyak végül dísztárgyként, 
idővel lomként végezzék. A készített tárgyak legyenek igazak, és az igazságértéküket a játékszituáció 
adja meg.

A kötetben az alábbi feladatokban találnak értelmes tárgykészítésre irányuló feladatokat, feladatré-
szeket: Poharat Mátyás királynak, Miskakancsó-projekt.

Az értelmes tárgyak egy csoportját olyan tárgyak is képezik, amelyek dramatikus játékszituációban 
nyerik el funkcionális értelmüket, vagy amelyeket egyes – hagyományos ünnepkörökhöz kapcsolódó – 
kerettantervi fejlesztési feladatok is alátámasztanak. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)

Magyar népi ünnepkör iskolai bemutatásához (pl. Betlehemezés, Csillagjárás, Kiszehajtás stb.) áté-
léséhez néprajzi dokumentáció (fotó, film) megismerésével hitelességre törekvő kellékek, jelmezek 
készítése csoportmunkában.

Az idézett fejlesztési feladat teljesítése az iskola szellemisége, a pedagógus vállalása, a gyerekközös-
ség összetétele alapján sokféle lehet, de célszerű az adott eseményre egy több tanórát lefedő temati-
kus tervvel készülni. Egy példán keresztül azt szeretnénk bemutatni, hogy, ha az adott osztály betlehe-
mezésre készül, annak hagyományos összetevői hányféle fejlesztési feladat kibontását teszik lehetővé, 
ezért találják meg például ennek a népszokásnak a feldolgozását a tematikus tervek között. 

A tárgy- és környezetkultúra részterületet lefedő téma hasonló fejlesztési feladata (KET): 

Évszakoknak megfelelően természeti formákból való kép- és tárgyalkotás (pl. ősz: őszi terméslé-
nyek, termésbábok levelekből, tárgyalkotás őszi termésekből (koszorú, füzér); tél: tobozokból ka-
rácsonyfa, betlehemi figurák készítése, hóvár, hószobor építése; tavasz: virágtündérek, virágbábok, 
koszorúk, virágszőnyeg).
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E fejlesztési feladat nagyon sok lehetőséget és a gyerekek számára szerethető munkát is tartogat. 
A kézikönyvben felesleges konkrét feladatként részleteznünk, így csak egy-két lehetséges feladatötletet 
említünk meg, azonban itt felhívjuk rá a figyelmet, hogy az ehhez a követelményhez kapcsolódó felada-
tok a tárgykészítésben oly fontos forma és funkció összefüggések helyükre kerülését segíthetik.

TERMÉSBÁB

Érdemes tudnunk és látnunk, hogy az őszi termésekből való bábkészítés általánosan jelen van az óvo-
dások és alsó tagozatos gyerekek életében. Ha van a tevékenységhez alapanyag, akkor családi napo-
kon, játszóházi szituációban rendre készülnek a termésbábok. Tulajdonképpen montázsszemléletre 
épülő feladat, aminek a produktuma egy játék lesz. Kippkopp meséinek gesztenyefigurája az óvodások 
által ismert szereplő, ilyen volt a 80-as években Makk Marci is. Harmadik osztályban már nemigen 
játszadoznának velük, csak ha a feladatszituáció úgy kívánja. A harmadik osztály irodalmi élményei-
hez köthetjük a termésfigura készítését. Például tengeri jelenetet tartalmazó vizuális kultúra feladatsor 
épülhet Rumini meséi köré is. Akkor, ha ez az osztály számára motiváló irodalmi anyag (a kapcsolódó 
magyar nyelv és irodalom kerettantervben szerepel is), érdemes köré alkotómunkát szerveznünk. Ek-
kor termésbábként – akár ehető alapanyagokból – elkészíthetünk Ruminiék hajóját fenyegető minden-
féle tengeri szörnyet, majd szimbolikusan elfogyaszthatjuk őket. 

HÓVÁR – HÓPALÁNK

Szerencsésebb években, a jól gyúrható havak idején érdemes minél több alsó tagozatos tanóránkon 
a hó gyúrásával foglalkoznunk. Ha már úgyis kivisszük a gyerekeket hócsatázni, érdemes dobásálló 
palánkokról, bástyákról beszélnünk velük előtte, hogy előkészítsük a hóból építkezést: Milyen legyen 
a palánk alakja? Hogyan nem akadályozza a mozgást? Milyen magas legyen? Kell-e rá lőrés? Ezek az 
irányított szempontok már egy-egy figyelmesebb gyerekcsoportot az építkezés megfelelő megoldásai 
felé terelik, tehát megfelelő épületelemet terveznek, kivitelezés közben az anyag alakításával szembe-
sülnek, a kudarcra ítélt megoldások esetén újraterveznek és próbálkozással új eredményre jutnak, amit 
gyakorlatban is tesztelnek. Tehát élnek, kipirosult arccal projektet valósítanak meg, tanulnak, de köz-
ben se nem jelentkeznek, se munkanaplót nem vezetnek, és össze sem pakolnak óra után. A jól sikerült 
és dobásálló palánk mintát nyújt a gyakorlatlanabbaknak is, ők is tanulnak és tevékenykednek. Mi mást 
kér a Nemzeti alaptanterv egyebet ennél, mint hogy a digitális kompetencián kívül az összes további 
képesség fejlődik, és még csak nem is az osztályteremben. 

VIRÁGSZŐNYEG

A virágszőnyeg egy mozaik vagy dekoratív felületminta. A magyar vallásosságban katolikus vidékeken 
az úrnapi körmenet számára készült, főként a sváb nemzetiség által (is) lakott településeken. Adaptál-
hatjuk a szokást az iskolaudvaron, nem érdemes persze drága kerti virágokat aratnunk, hiszen az iskolai 
megjelenésben nincs meg az eredeti szokás misztikus felajánlási funkciója. Nem kell vallási tiszteletet 
mutatnia a gesztusnak, de a gyerekekkel közösen kigyomlált füves területről származó gyermeklánc-
fűvirágokból hatalmas iskolacímert, feliratot, logót lehet kirakni. Persze mindez őszi levelekkel is mű-
ködik, ahol valódi színes mozaikelemekként viselkednek a színes levelek, amelyeket aztán az őszi szél 
– vagy az iskola gondnoka – újra összeseper. Osztálykirándulás vagy erdei iskola idején pedig minden 
adódó lehetőséget megragadhatunk arra, hogy a természettől egyre távolabb és egyre inkább digitális 
eszközök közelében élő gyerekek megtapasztalják a természet jelenségeit. Egy kicsit óvó nénivé kell 
válni ilyenkor, nem kell egész osztálynak tanítani a virágkoszorú fonását, elég egy-két lánnyal elkezdeni, 
majd a többiek is ráharapnak, mint ahogyan a gúzskötésű karikák célba dobása sem tananyag, de ha-
mar verseny lesz a fiúk között belőle.
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FELADATOK, FELADATSOROK, TEMATIKUS TERVEK
a harmadik osztályos KET fejlesztési feladatainak 
és ismereteinek feldolgozásához

Az első és második osztályos kézikönyvek szerkezetéhez képest a feladattá lefordított kerettantervi fej-
lesztési feladatokat már nem kerettantervi témakörökben csoportosítva rendezzük, hanem több ta-
nórán és akár tantárgyon átívelő összefüggésben szeretnénk bemutatni azt a nagyon változatos rend-
szert, ahogyan a kerettantervben szétválasztott fejlesztési feladatok a gyakorlatban összetalálkoznak. 
A kerettanterv óraszámajánlásai a többi tantárgy esetében azt sejtetik, hogy egy-egy javasolt témakör 
fejlesztési feladatai egymás után tanmenetbe illeszthetően „letaníthatók”, és egy adott időegységként 
alkotják a tanulás folyamatát. Ez a vizuális kultúra tantárgy esetében nem így van. A kerettantervek 
szerkezete egységes, így a vizuális kultúra kerettantervi szerkezete teljesen megegyezik a többi tan-
tárgyéval, de fejlesztési feladatai nem lineárisan követik egymást. Egy-egy órán a kitalált témának és 
gyakorlati feladatnak megfelelően párhuzamosan több fejlesztési feladat is érvényesülhet, illetve a fe- 
ladattá alakított tantervi követelmények több órát lefedő egységet is alkothatnak. Hogy az itt közölt fe- 
ladatok mennyi idő alatt készülnek el egy valós harmadik osztályban, azt csak a pedagógus látja a saját 
gyerekcsoportja ismeretében, és csak ő tud ennek az ismeretnek a birtokában tervezni. 

A feladatokat feladatsorként közöljük, ami tematikus tervezésre is alkalmat ad, illetve a megvalósítás 
oldaláról nézve projektmunkát is eredményezhet. Nem egységes a szakma az elnevezések következetes 
alkalmazásában; mi a tematikus terven azt értjük, hogy egy külső, például magyar irodalmi alapanyag 
vagy gyerekfilm adja a feladatok témája közötti kapcsolódást. Vizuális kultúrában a projektek változa-
tos tanulói tevékenységeket tartalmaznak, amelyek lehetnek az önálló vagy csoportban történő vizuá-
lis ismeretszerzés, a feladatmegoldás során a különböző ötletek kiválogatását segítő döntési helyzetek 
vagy a nagyon sajátos megoldások kivitelezése. Ahhoz, hogy felső tagozatban, egyre idősebb korban a 
gyerekek valós, jól teljesítő, kreatív megoldásokat hozó projektfeladataikban sikeresek legyenek, alsó 
tagozatban is meg kell alapoznunk ennek az összetevőit. Ezért van sok csoportos alkotás, ezért kér-
jük sokszor az önálló ismeretszerzést, és ajánljuk ennek a megfelelő technikáit. Egy-egy feladatban 
többször megjelenik a prezentációkészítés annak érdekében, hogy az önálló ismeretek osztályon belüli 
megosztása is érték legyen. Tehát a feladatsorok bizonyos feladatrészei projektszerűek, mások temati-
kus összefüggésben állnak. Vannak feladatok, amelyek a vizuális kultúra tantárgy feladatlogikája men-
tén kapcsolódnak össze. Az egyes feladatokhoz nem jelöljük az elvégzésükhöz szükséges időt, mert ez 
teljességében az osztály (illetve egyes gyerekek) munkatempójától, egyéb adottságaitól függ.

A közölt feladatsorokban a kerettantervi fejlesztési feladatok mindegyike megjelenik, azaz a feladat- 
ötletek teljes mértékben lefedik a harmadik osztályos tantervi követelményeket. Mint látszik, némelyik 
fejlesztési feladat többször is érvényre jut, míg vannak, amelyek speciális környezetben élnek meg jól, 
így azokat ritkábban használjuk. 

Miskakancsó-projekt

Az alábbi feladatsor tulajdonképpen egy projekt, amelyben változatos munkaformák, tevékenységek 
sora juttatja el a tanulókat több, önállóan is értelmezhető produktum elkészítéséhez, és amely folya-
mat során több tantervi témakör fejlesztési feladatai is megjelennek.
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A projekt megoldására szükséges időkeretet nehezen tudjuk megmondani, mert teljes egészében a 
tanulók sajátosságain múlik. Adott osztályban elegendő lehet két tanóra, máshol két dupla óra sem 
biztosan. 

 Tanulási eredmények (NAT)

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

• adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez;
• saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti;
• saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere, szín-, fény-

hatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez, összehasonlít;
• képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után önállóan megfogalmazza és indokol-

ja tetszésítéletét;
• különböző alakzatokat, motívumokat, egyszerű vizuális megjelenéseket látvány alapján, különbö-

ző vizuális eszközökkel, viszonylagos pontossággal megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, formáz, épít;
• alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, tűz, varr, kötöz, fűz, 

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

munkában.

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)

Magyar népi cserépedények megfigyelése, következtetések megfogalmazása a formai jegyek alap-
ján a használati módra (pl. vizes korsó, lábas, fazék, miskakancsó, butella). A megfigyelések rögzí-
tése rajzban. A rajzok kreatív továbbalakítása szabad képalkotásban (Pl. miskakancsó megfigyelés 
utáni rajza alapján “miskakancsó családjának” megjelenítése).

Korong nélkül készülő, adott funkcióra alkalmas egyszerű agyagedény készítése az alkalmazott 
technikából adódó önálló tervezés alapján (pl. homokedény, könyökedény, papírhenger oldalához 
csigákból épített, kész edény üregébe préselve).

Lakóhelyük (vagy egy meghatározott magyar tájegység) jellemző, hagyományos díszítőművésze-
tének mintakincsét megismerve saját készítésű agyagtárgy díszítő motívumának tervezése. A ki-
vitelezés technikai lehetőségeinek megismerése után a formához, funkcióhoz leginkább alkalmas 
díszítmény kiválasztása és kivitelezése segítséggel.

Élmények, elképzelt vagy hallott történetek (pl. álmok, családi események, osztálykirándulás, szü-
ret) részleteinek megjelenítése különböző vizuális eszközökkel (pl. grafika, festmény, nyomat, fotó), 
és kreatív történetalkotás az elkészült vizuális munkák segítségével (pl. nyitva hagyott történet be-
fejezése, átírása). Szemléltetésre ajánlott képanyag: Marc Chagall festményei, Vankóné Dudás Juli 
hagyományos népi életmódot bemutató festményei.

Saját és mások munkáinak, képeknek, vizuális alkotások szereplőinek szín-, fényhatás, kompozíció, 
kifejezőerő szerinti szöveges elemzése, összehasonlítása, a következtetések szöveges megfogalma-
zásával és megvitatásával (befogadói és szövegalkotási képességek fejlesztése).
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MISKAKANCSÓ

Csoportmunka

Az alföldi fazekaskultúra sajátos edényformája a miskakancsó. 

Egyszerű internetes kereséssel feltétlenül találunk képanyagot miskakancsóról, de szűkíthetjük a 
keresést Kántor Sándor karcagi fazekasmester munkáira is.

Adjunk ki nyomtatott formában jó minőségű képet miskakancsóról! A feladat első részében a gyerekek 
2-3 fős csoportokban dolgozzanak!

• Figyeljétek meg a miskakancsó formáját, és a nyomtatott lapra írjátok oda, hogy az edény egyes 
részei miben segítik a használatot! Találjátok ki, mire lenne alkalmas a tárgy, illetve mire használ-
ták a régi időkben az alföldi emberek! Mire alkalmas a tölcsér alakú kalap? Miben segít az, hogy 
összecsippentették elöl a kalapot? Miben segít a domború díszítmény?

Meg kell hogy jegyezzük, némelyik miskakancsó kalapja teljes fedést ad, amibe zárható, csutoraszerű 
csövecskét dolgoztak bele, mint a butellák esetében. Maga a tölcséres kalap azonban a lopótökkel 
(hébérrel) való feltöltést segíti, és arra az életformára utal, amikor a hordóban tartott bort az adott 
étkezéshez szükséges mennyiségben kancsóba töltötték át. Ezzel a saját fogyasztásukat is korlátozták a 
régiek, és a bor is jó maradt a saját hőmérsékletén. 

• Válasszatok egy másik színű ceruzát, és írjátok, rajzoljátok az edény nyomtatott képe mellé azokat 
a mai tárgyakat, amiket hasonló módon használunk! Mi az a folyadék, ami a miskakancsóba illik? 
Melyik italfajtát milyen edényben tároljuk ma? 

• Jellegzetes díszítmény a kancsó hasán végig tekergőző kígyó. Gyűjtsetek olyan ismert meséket, 
történeteket, amikben kígyó szerepel! Aki hallott Ádám és Éva történetéről, mesélje el a többiek-
nek a kígyó szerepét a bibliai történetben!

• Találgassatok, mit üzent a kancsó készítője a kígyómotívummal a tárgyat használó embereknek! 
(Itt reméljük, hogy a válaszban a kísértés és bor képzetpáros megjelenik, ha nem, akkor további 
kérdésekkel érdemes erre fordítanunk a gyerekek gondolkodásának irányát. Egyébként találkoz-
hatunk a hosszú élet szimbóluma megfejtéssel is, ami talán inkább az ég felé kígyózó növényi 
indák fogalomköréhez kapcsolódhat.)

Érdemes a csoportok megoldásait, ötleteit közvetlenül velük megbeszélnünk, egy-egy ötlettel segíthe-
tünk a közös gondolkodásban. Frontálisan ekkor felesleges részösszefoglalással húznunk az időt. A rész- 
összefoglalás maga a csoportok rajzos feladatlapja, a pedagógus szerepe pedig ebben a helyzetben a 
felfedeztetés. Ne felejtsük el, hogy itt ismeretként nem akarjuk bevésni a miskakancsó jellemzőit, ha-
nem alkotásban adunk teret arra, hogy a megfigyelések, következtetések vizuális jellegű eredményre 
vezessenek. 

Szintén csak a kis csoportban történő beszélgetés lehet alkalmas arra, hogy a kapcsolódó nevelési 
összetevőket meglássuk, és meghalljuk azt például, ha egy gyereknek túlságosan bő ismeretei vannak 
az alkoholfogyasztásról.

MISKA, A KANCSÓ, CSALÁDJA KÖRÉBEN

Egyéni munka

Mutassunk század eleji fekete-fehér családi fotókat!

• Figyeljétek meg a képeket, és találgassatok, melyik felmenőtök élhetett akkor, amikor ezek a 
képek készültek! Miről lehetne beazonosítani a kép keletkezésének időpontját? Honnan vannak 
olyan ismereteitek, amivel indokolni tudjátok a véleményeteket?

• Fogalmazzátok meg a látott képek alapján, hogy mit vártak el egy fényképésztől, ha családi képet 
akartak készíttetni vele!

• Fogalmazzátok meg, hogy mi a közös a képen látható emberek elhelyezésében!
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• Fogalmazzátok meg, milyen hatást kelt bennetek a korabeli emberek arckifejezése! Milyen lelki-
állapotra utalnak? Mi jellemzi a testtartásukat?

• Mikor készülnek ma hasonló képek, és miért?

Adjunk ki egy listát az emberi testrészek, illetve az arcrészletek felsorolásával!

• Írd az arcrészletek, testrészek mellé, hogy te melyik szülődtől, nagyszülődtől örökölhetted a rád 
és csak rád jellemző külső tulajdonságaidat! Gondolj arra, hogy a családtagjaid mire gondolnak, 
amikor azt mondják: Tiszta apja/anyja/nagyapja ez a gyerek!

• A/3-as rajzlapon rajzold meg azt a családi fényképet, amin elképzeled Miska, a kancsó családját! 
Dolgozz fekete filctollal! Először találd ki, milyen feleség illik a férfialakot formáló miskakancsó-
hoz, majd képzeld el a gyerekeiket, esetleg a nagyszülőket! Gondolj arra, hogy testünk, arcunk 
jellemző vonásait örökölni szoktuk, tehát biztosan ők is bizonyos vonásokban hasonlítanak egy-
máshoz!

Mutassunk miskakancsó-képeket színesben, nagyban!

• Figyeljétek meg, milyen színeket használtak eredetileg a miskakancsó mázához!
• Keverjétek ki egy külön lapon (műanyag lapon vagy az általában vizesedényként használt nagy 

tejfölösvödör fedelén) a látott színeket!
• Fessétek ki az elkészült figurákat úgy, hogy Miska kifestéséhez a hagyományos színeket használ-

játok, de az elképzelt családtagok kifestésekor ettől eltérhettek!

Vegyük észre a feladatsor fontos fejlesztési céljait: az előkészítés a hagyomány alapján kikristályosodott 
funkcionális formai jegyek felismerését és napjaink használati szokásaira való ráismerést segítette; a 
rajzos jegyzet, a funkció szöveges megfogalmazása a megfigyelés–lejegyzés–következtetés didaktikus 
sorrendjében zajlik; a családi fotókról szóló feladatrész annak a beállítási hagyománynak a megfigye-
léséről szól, ami vizuálisan is megmutatja a család összetartozását. Majd a gyerekek által készített kan-
csócsalád megjelenítése új pedagógiai lehetőséget ígér, hisz sok esetben kivetített családrajzokként lát-
hatjuk őket. Érdemes megfigyelni a családtagok elhelyezését, csoportban elfoglalt helyét, méretüket, a 
motivált hasonlóságok finom eltéréseit és részleteit. 

Nem biztos, hogy minden gyerekmunkán beazonosíthatóan látjuk a saját családot, erősebb elvonat-
koztatásra, adott esetben függetlenítésre képes gyerekek egyszerűen kreatív játékot látnak a feladat-
ban, így nekünk sem kell kényszeres módon pszichologizálnunk a rajzokon, de amit látunk, azt látjuk.

Itt jegyezzük meg az értelmes tantárgyi kapcsolódás fontos lehetőségét. Az etika tantárgy KET, Család – 
Helyem a családban témakörének alábbi fejlesztési feladataihoz kapcsolódhat a feladat:

• Ismerkedés a saját család múltjával, az idősebb generációk életével.
• Családi hagyományok azonosítása, családi ünnepek megtartása.
• Érzelmi kötelékek a családon belül, az összetartozás jeleinek felismerése.
• Saját szerep vállalása az ünnepek előkészítésében és megtartásában.

A miskakancsóként ábrázolt családok elvonatkoztatott gyerekalkotásaiban talán könnyebb a családi 
viszonyok megjelenítése, mintha a gyerekeknek a saját családjukat kellene pontosan bemutatniuk.

Továbbmenve az etika tantárgy fejlesztési feladatainak támogatásán, a feladat változata lehet az is, ha 
minden gyerek otthoni gyűjtőmunkaként hoz fényképeket saját családi gyűjteményükből. Természe-
tesen ebben az esetben engedhetjük azt is, hogy a telefonjával készítse el a képeket a családtagokról. 
Ekkor természetesen a képek nézegetése lehetséges a telefon képernyőjén is az arcvonások, a külső 
hasonlóságok felismeréséhez.

• Vizsgáld meg a saját családi fotóidat, és fogalmazd meg a hasonlóságot valamelyik ősöddel kap-
csolatban!
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Az etika tantárgy Éntudat – Önismeret KET témakörének alábbi fejlesztési feladatait is részben teljesít-
hetjük:

• Saját főbb testi tulajdonságok és személyiségjegyek azonosítása, az önészlelés és a környezettől 
érkező jelzések értelmezése.

• Saját fejlődési folyamatok észlelése, jellemzése.

Ha nem sajnáljuk az időkeretet az alkotómunkát megelőző beszélgetésre, például ilyen kérdéssel:

• A régi fotón látható elődöd képét megfigyelve mondj magadról olyan belső tulajdonságokat, ami 
közös lehet vele, vagy éppen ellentétes veled! Figyeld meg az arckifejezését, tartását! Figyeld 
meg, mennyire gondos a ruházata!

Érdemes hozzátennünk, hogy nem biztos, hogy igazak a megállapításaink – hiszen az sem biztos, hogy 
ismerjük a szóban forgó rokont –, de játékból találgathatunk.

A következő, egyébként a KET fejlesztési feladataiban meglehetősen egyértelmű formában megfo-
galmazott feladat leírásában ismét bekapcsoljuk az etika tantárgy Család című témakörét. A korábbi 
évfolyamnak szóló tanári kézikönyvekben is felhívtuk a figyelmet a tantárgyi integráció lehetőségére. 
Nagyon korszerű gondolatnak tűnik számunkra az, ha egy úgymond külső téma (tehát nem a vizuális 
kultúra egyik kerettantervi témaköre) iránt motivált, érdeklődő, benne élő gyerekcsoport tevékenysé-
gét az órakeret rugalmas kezelésével szervezzük, és a vizuális kultúra tantárgy fejlesztőtevékenységeit 
például etikaórán végzik el a gyerekek, miközben az etikában kibontandó értékeket a vizuális kultúra 
órán készült alkotások közös nézegetésével, a róluk való beszélgetés keretében hozzuk a gyerekcsoport 
elé. Tudjuk, hogy nehéz az évszázados kereteket átlépni, de ha órafelosztás, áttanítás szervezetileg nem 
akadályoz bennünket, osztálytanítóként átjárhatóvá tehetjük a tantárgyak rideg rendszerét a gyerekek 
érdekében. 

NEM LEHET LETENNI

Egyéni munka

Beszélgessünk a gyerekekkel olyan családi ünnepekről, amiket általában egy kis nassolás (mondjuk 
agapé) szokott követni. Nem érdemes itt ültetett ebédről szólni, mert elsősorban egy értelmes tárgy 
motivációjára akarjuk az egész folyamatot kifuttatni.

• Meséljétek el, hogyan zajlik a családotokban egy nagyobb ünnep (például esküvő, keresztelő, 
ballagás), amikor nemcsak a ti szűk családotok van jelen, hanem a távolabbi rokonok (például 
unokatestvérek, nagybácsik) is!

• Milyen ételeket szoktatok ilyenkor fogyasztani?
• Mi a családi szokás nálatok az ilyen étkezések során? Üvegpohárban szoktatok ilyenkor üdítőt 

kapni, vagy eldobható műanyag pohárban?
• Ha műanyag pohárban, akkor miről ismeritek meg a sajátotokat?

Mutassunk korondi bokályokat, változatos mintákkal! (Legjobb, ha élőben mutatunk példát, hisz a leg-
több általános iskolában dekorációként vagy virágvázaként előfordul egy-két darab.) Osszuk ki a tárgy 
eredeti méretében nyomtatott fotóját is!

• Figyeljétek meg a képen látható tárgyakat!
• Mutassátok meg rajzban, miről árulkodik a tárgy formája! Mire használhatták régen?

Ekkor akár A/5-ös írólapon is dolgozhatnak a gyerekek, mert ez csak az előkészítő feladat.

• Rajzoljátok meg képsorozatban, mi történne, ha virágcsokrot tennénk a képen látható edénybe, 
és megmozdítanánk az asztalt, amin az elhelyezkedik!

Áruljuk el a gyerekeknek az edény eredeti funkcióját! (Lakodalmakra készített borospohár, amit minden 
vendég megkapott, így az ünnepség után megőrizhetett.)
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• Most, hogy elárultam, mire használták régen a bokályt, fogalmazzátok meg, hogy a formája ho-
gyan segíti ezt a használatot!

Hétvégére önálló feladatként kiadhatjuk az alábbi feladatot az alábbi fejlesztési feladat (KET) érvényével:

A környezetünkben észlelhető változások (pl. nyári zápor, olvadás, penészedés), folyamatok (pl. 
palacsintasütés, építkezés), mozgások (pl. kerékpár, óra) vizuális megfigyelése, értelmezése és a ta-
pasztalatok és információk vizuális megjelenítése (pl. fotósorozat, film, rajzsorozat, folyamatábra) 
a változás vagy folyamat időbeliségének hangsúlyozásával, csoportmunkában is.

VÍZSZIVÁRGÁS

Egyéni munka

• Egy agyagból készült kicsi virágcserép alján tömd be a lyukat belülről nagyon jól záró dugóval, 
például egy rágógumival!

• Töltsd meg vízzel, és tedd egy mélytányérra a cserepet, majd tízpercenként fotózd le ugyanabból 
a nézőpontból!

• A tapasztalatok tükrében magyarázd meg, miért használnak mázat a folyadéktárolásra használt 
cserépedényeken!

• Mutasd be a készült fotósorozatot társaidnak, és beszéljétek meg együtt a tapasztalatokat!

(Nagyon ideillő lenne ennek az ellenpéldáját is elmesélni, tudniillik a mázatlan vizeskorsó működését, 
ami éppen a kapillárisokon keresztüli párolgás kihasználásával tartja hűvösen az ivóvizet. Ha ezt azon-
ban harmadik osztályban még túl nehezen érthetőnek érezzük, inkább hagyjuk ki.)

Folyadéktárolásra alkalmas edényt mázazás hiányában nem érdemes készíteniük a gyerekeknek. 
Ha van módunk legalább belülről kiönteni a következő feladatban elkészült edényt, biztosan közelebb 
kerülünk a míves, értelmes tárgy elkészítéséhez.

KÉZBEN TARTOTT TÁLKA

Egyéni munka

• Képzeljétek el, hogy a következő születésnapon úgy fogunk ünnepelni, hogy apró süteményeket, 
magokat szabad az osztálytársaitoknak kínálni, de nem szeretnénk, ha a – nem mindig kifogásta-
lanul tiszta – kezetekben tartogatnátok ezeket, hanem mindenkinek lenne egy saját, nagyon jól 
felismerhető tálkája.

• Terítsetek egy kinyújtott agyaglapot a térdetekre, majd a szélétől befelé haladva kisebb összecsí-
pésekkel formáljátok a térdetekre! A szélek elrepedését egy sodort agyagkígyó rádolgozásával 
tudjátok elkerülni, ami díszítmény is lehet egyben.

• Vegyétek le a térdetekről és helyezzétek az edényt szájjal lefelé egy összegyűrt újságpapírra, ami 
megőrzi a formáját!

• Készítsetek olyan domború díszítményt, ami összefüggésben van azokkal az ételekkel, amiket 
enni fogtok a tálkából! Felhasználhatjátok azokat a mintákat is, amiket a miskakancsók tanulmá-
nyozásakor megismertetek.

• Munka közben óvatosan próbáljátok ki, jól fogható, stabilan tartható-e az edényke!
• Ha kicsúszna a kezetekből, találjatok ki megoldást a jobb tarthatóság érdekében!

A feladat változata, egyben ajándékötlet anyák napjára:

• Formáljatok a két tenyeretekből egy tálkát, mintha vizet szeretnétek benne vinni!
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A gyerekek kezébe öntsünk stukatúrgipszet (ami hamarabb köt, mint a modellgipsz)!

• A megkötött gipsznegatívot helyezzétek az asztalra, majd egy alkalmas méretű, 1 cm vastagra 
nyújtott agyaglapot dolgozzatok rá óvatosan úgy, hogy rányomkodjátok a kezetek lenyomatára!

• Sodrott agyagkígyóval erősítsétek végig a peremét!

A feladat folytatásában visszatérhetünk a plasztikus díszítmények alkalmazásához, de megfelelő kép- 
anyag birtokában a helyi díszítőmotívumok átírásával is díszíthetik a tárgyat, amely igen egyedi módon 
szól róluk az édesanyák számára.

Zöld Péter tematikus terv

A feladat témáját kijelölő mese nagyon ismert. Ismert a Jankovics Marcell által alkotott rajzfilmfeldol-
gozás, a budapesti gyerekek többsége pedig ismerheti a Kő Boldizsár és munkatársai által létrehozott 
meseteret, ami a mesés-népi szemléletben megalkotott „népi játszóterek” közül az egyik első volt a 90-
es évek közepén. Korábban a táncházmozgalom idején is alkottak népi szemléletű játszótereket, sajnos 
ezek már csak romokban láthatóak, és jelenleg alig-alig használhatók.

A népmesék alapvető vonásai hasonlók és jellegzetesek, hisz hasonló konfliktusok és történetfűzés, 
hasonló megoldások jelennek meg bennük, ugyanakkor a más-más nevű szereplők típust alkotnak a 
magyar népmesehagyományban.

Bár a magyar nyelv és irodalom kerettanterve nevesítve harmadik osztályban nem tartalmazza a 
feladatunk témáját kijelölő történetet, mi azért mutatjuk be a hosszabb tematikus tervek között, mert a 
magyar nyelv és irodalom tantárgyban ajánlott, kiegészítő anyagként szereplő népmeseanyag alterna-
tívája lehet. Ha nem is a délelőtti órakeretben, de a délutáni nyugvópont idején olvasott meseként ösz-
szekapcsolhatja a gyerekek napirendjét. A délelőtt megismert népmesei fordulatok és népmesei jelle-
mek visszaköszönnek, illetve a délután olvasottak alapot adnak a délelőtti vizuális kultúra feladatokhoz. 

Az új NAT szemléletében kiemelten fontos, hogy a gyerekek egységként és élményként éljék meg a 
tanulást. Fontos, hogy a délelőtti és délutáni tanulás – bár többnyire más pedagógus személlyel – ko-
herens folyamatot alkosson. 

Egészen konkrétan a magyar nyelv és irodalom KET Mesék, történetek című témakörének szövege az 
alábbi tanulási eredményt tűzi ki 3–4. évfolyam végi kimeneti követelményként:

• Önállóan, képek, grafikai szervezők (kerettörténet, történettérkép, mesetáblázat, karakter-tér-
kép, történetpiramis stb.) segítségével vagy tanítói segédlettel a szöveg terjedelmétől függően 
összefoglalja a történetet.

• Részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális eszközökkel tör-
ténő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult képet.

Mivel a magyar nyelv és irodalom fejlesztési elvárásának nem feltétlenül megoldása az, ha a tanító az 
olvasás tantárgy fejlesztési időkeretében szervezi a vizuális kultúra tantárgy tanulói tevékenységeit, ér-
telmesebb az összeérő tartalmak mentén a tantárgyi kapcsolódások kihasználásával szervezni a tanu-
lást. Az összehangolt tervezés-szervezés eredményeként a kapcsolódó vizuális kultúra feladatsor is mo-
tiváló lehet a gyerekek számára. De a motiváció azt is jelenti, hogy a szöveg ismert és szeretett legyen 
a gyerekek körében, hogy a szövegfeldolgozás olyan ismeretekkel lássa el a gyerekeket, amelyeket fel 
tudnak használni a vizuális kultúra munkában, és fordítva, hogy a vizuális kultúra sajátos tevékenységei 
segítsék a gyerekeket az egységes világkép kialakításában: mese, mesevilág, jelképek, díszítmények, 
viselet, tárgyak, mindez a szűkebb lakóhely adottságaitól meghatározottan. 

Azért mutatjuk tehát be az alábbi Zöld Péter című tematikus terv vizuális kultúrára jellemző felada-
tait, hogy példát adjunk a két tantárgy összekapcsolódásának lehetőségére. Egyik tantárgy feladatsora 
megvalósítja a másik tanulási eredményben fogalmazott fejlesztési követelményeit is, azaz a magyar 
nyelv és irodalom tanulási eredményei a vizuális kultúra fejlesztési feladatainak rendszerében realizá-
lódnak, miközben a vizuális kultúra sajátos tanulási eredményei elérésére is hatnak. 



27

Másik okunk a feladatsor (illetve tematikus terv) bemutatásával a vizuális kultúra tantárgynak a 
népmesék feldolgozásához kapcsolódó KET fejlesztési feladatainak teljesítése. 

Lássuk tisztán, hogy a tanulási eredmény a gyerekek fejlődésében jelentkezik. A tantárgyra és órafel-
osztásra vonatkozó információ sok oldal a NAT szövegében (és még több a kerettantervekben), de az 
eredmény az egyes gyerekek személyiségfejlődésében mutatkozik meg. A tantárgyi követelményeknek 
megfelelve valójában a gyerekeket tudjuk értelmes feladatokkal ellátni, ahol az értelmes azt jelenti, 
hogy nem öncélú, hogy fejlesztő, és lehetőség szerint úgy fejlesztő, hogy majd az iskolaszakasz végén 
a teljesült tanulási eredmények személyes jellemzőket is mutassanak. A tanári kézikönyvek korábbi 
köteteiben már utaltunk rá, hogy a 2020-ban kiadott NAT egy magasabb konkretizációs szinten fogal-
mazza meg a tantárgyi követelményeket, így a gyerekek fejlettségi szintjének meghatározásában meg-
engedőbb az egyéni különbségekkel kapcsolatban. Például évi egy-két agyagozással eltöltött vizuális 
kultúra óra tapasztalatai alapján nem valószínű, hogy a gyerekek képesek lesznek készségszinten űzni 
a mintázás mesterségét. Ehelyett a NAT tanulási eredményeiben a tanuló tevékenységét kell látnunk: 

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

Ahhoz, hogy alkalmazza az adott technikát (például a mintázást), igenis kell agyagozni, és minél vál-
tozatosabb anyagalakítási fogásokat kell megtanítanunk egy-egy konkrét feladatban. Fontos, hogy a 
gyakorlás eredményeként az agyagból mintázott tárgy, szobor egyben marad, tehát technikailag is jó 
lesz, hisz nem elegendő, hogy a pedagógiai munkánk reprezentációjaként csak egy fotó erejéig legyen 
jelentősége az elkészült produktumnak. 

 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;

• korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző vizuális eszközökkel, él-
ményszerűen megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, formáz, épít, fotóz és magyarázza azt;

• 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 munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere, szín-, fény-

hatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez, összehasonlít;
• képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után önállóan megfogalmazza és indokol-

ja tetszésítéletét;
• elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű eszközöket: bá-

bot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, és élményeit szövegesen 
megfogalmazza;

• időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít;
• adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez;
• az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan 

kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;
• az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a vizuális kifejező-

eszközök használatának tudatosítása érdekében.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)

Változatos mesés térben játszódó magyar népmese (pl. Zöld Péter) különleges helyszínének sze-
mélyes vizuális megjelenítése különböző nézőpontok használatával, jellemző szereplők papírból 
kivágott figuráinak elhelyezése saját alkotott térben (térábrázolási-, emberábrázolási-, kifejező-, 
komponáló képesség fejlesztése Szemléltetésre ajánlott képanyag: Hyeronymus Bosch: Zenészek 
pokla, Szinyei Merse Pál: Majális, Csontváry K. T.: Nagy Taormina, magyar népi építészet jellemző 
példáinak (parasztház, fa harangláb, székelykapu stb.) fotói.

Magyar népmesék, népballadák illusztratív megjelenítése jellegzetes magyar népviseleti elemek 
megfigyeléseinek felhasználásával.

Valós vagy képzeletbeli utazás folyamatának, útvonalának, történéseinek képes és szöveges bemu-
tatása (pl. Rumini térképe, Ph. Fogg úr 80 napos útinaplója, egy sarkkutató forgatókönyve, útifilm 
az osztálykirándulásról), különböző cél (pl. tájékoztatás, dokumentálás, szórakoztatás) hangsúlyo-
zásával.

ZÖLD PÉTER A TÉRBEN (MESÉS ÉS VALÓS TÉR)

Csoportmunka

Meséljük, olvassuk a gyerekeknek a Zöld Péter című népmesét, a bevezető ajánlások figyelembevételével!

Mutassunk képgyűjteményt hagyományos viseleti összetevőkről (például mellény, szűr, bő ujjú ing, 
csizma)! Jankovics Marcell animációs feldolgozásaiban mindig a mese származási helyének hiteles öltö-
zékeit használta, ezért nyugodtan hagyatkozhatunk rá ebben, fontos ugyanakkor, hogy a rajzolt viseleti 
elemek az igaziak fotójával hitelesedjenek a gyerekek szemében.

• Rajzoljátok le a főszereplőt színes ceruzával vagy filctollal! Vágjátok körbe, és tegyétek félre, mert 
minden következő feladathoz fel kell használnotok a figurát, hogy a méretek jól sikerüljenek! 

• Válasszatok egy jellegzetes helyszínt (például ahol Zöld Péter találkozik a hallal vagy a madárral, 
vagy ahol meglátja a palotát)!

Mutassuk a Magyar népmesék megfelelő részét a gyerekeknek!

• Elemezzük közösen a Magyar népmesék sorozat Zöld Péter epizódjának különleges térábrázolá-
sait mutató jeleneteit (például felülnézet, kevert nézőpont)! Különösen figyeljetek azokra a meg-
oldásokra, amelyik helyszínt előre kiválasztottátok!

• Hogyan ábrázolták a filmben Zöld Péter otthonát? Hogyan oldotta meg a rajzfilm készítője a kü-
lönböző térkapcsolatokat? (Figyeljétek például a víz és szárazföld, az út és erdő, az út és a vár 
kapcsolatát! Figyeljétek a királykisasszony szemében látható teret!) Mennyiben felel meg vagy 
tér el a valóságtól, amit a filmen láttok? Indokoljátok a látott ábrázolási módot!

Figyeltessük meg néhány műalkotás térábrázolási módszerét az emberi figura és környezet kapcsolata 
viszonylatában! Mutassuk Szinyei Merse Pál: Majális, (Vincent) Van Gogh: Magvető-variációk, (Caspar 
David) Friedrich: Vándor a ködtenger felett című festményeit!

• Fogalmazzátok meg, honnan látja a festő a jelenetet! Képzeljétek el, hogyan folytatódik a tér 
felénk! Magasabbról látjuk-e a tájat, vagy alacsonyabban helyezkedünk el a látványhoz képest?

• Válasszatok egy jellegzetes helyszínt a meséből (például Zöld Péter találkozik a hallal vagy a ma-
dárral, vagy amikor meglátja a palotát)!

• Vegyes technikával, olajpasztellel és vízfestékkel fessétek meg, rajzoljátok meg a kiválasztott nép-
mesei helyszínt! A képre majd rá fog kerülni a főszereplő is, munka közben tervezzétek meg a 
helyét, nehogy a sok munkával aprólékosan elkészített helyszínt eltakarja!
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BUJKÁLÓ ZÖLD PÉTER

Csoportmunka

Mutassunk különböző valóságos és mesei madár- és halábrázolásokat! (Lehetnek ezek szimbolikus áb-
rázolások is, például a Jelképtár című könyv alapján.)

• Készítsétek el a mese valamelyik állat- vagy növényszereplőjét úgy, hogy az arányokat figyelembe 
véve el tudjon rajtuk vagy bennük rejtőzni a Zöld Péter-figura!

Mutassunk néhány hagyományos origami madárfigurát, darut, mozgatható szárnyú darut!

• Beszéljétek meg közösen, mit lehet eltanulni a daruhajtogatásból, akkor is, ha ti éppen nem ma-
dárba szeretnétek elbújtatni Zöld Pétert! Kísérletezzetek ki a látott és ismert hajtogatások elvé-
nek megfelelő papíralakítási technikát (például a madár mozgatható szárnya, zacskó technikájú 
két oldalas hal, több részből álló egymásra boruló rózsabokor)! Dolgozzatok kis csoportokban 
vagy párokban! Használjatok figyelemfelhívó színes technikát! (Itt is szóba jöhet az olajpasztell 
vízfesték vegyes használata.) Érzékeltessétek a figura mintázatát, mesebeli karakterét!

• Bújtassátok el a papírból kivágott Zöld Pétert az állatfigurában! Kísérletezzetek a mozgatásával, 
rögzítsétek a figura mozgását fázisonként fotón!

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Történetek, mesék, népmesék (pl: Lázár Ervin A hazudós egér; A fába szorult hernyó, Az igazságte-
vő nyúl) képregényszerű ábrázolása, időrendiség, cselekmény megjelenítésével, különböző néző-
pontokból való ábrázolással, kiemeléssel.

Kisgyerekeknek szóló mozgóképi közlések (pl. tv reklám, gyermekműsor) üzenetének elemzése 
(pl. a kommunikációs célt szolgáló legfontosabb eszközök és az elért hatás) tanári segítséggel és 
a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. félelmetes-megnyugtató hangok gyűjtése, 
változatok újrajátszása).

MESE JELENETEZÉSE FOTÓ SEGÍTSÉGÉVEL

Csoportmunka

Az eddig elkészített mesei vizuális elemek felhasználásával dolgozzanak a gyerekek tovább! Lehetőleg 
mindenhol legyenek meg a szükséges helyszínek, szereplők az előző feladat produktumaiból.

• Csoportmunkában készítsétek el a hiányzó szereplőket, díszletelemeket (például király, királykis-
asszony, vár)!

Osszuk be, melyik csoport melyik mesei jelenetet dolgozza fel, miközben figyeljünk arra, hogy a teljes 
mese megjelenhessen sajátos, vetített állóképes feldolgozásban. (Ez egyébként eredetileg hagyomá-
nyos vásári mulattatási eszköz volt, a „képmesélő”. Erről is beszélhetünk a gyerekeknek, sőt egyes isko-
latípusokban szóba kerülhet a Biblia pauperum, a stációk, olyan festett képsorozatokat (például Giotto 
munkásságával) reprezentálva, amelyek megmutatják, hogy mennyire fontos szerepe volt a képeknek 
a régi emberek életében és kulturálódásában is. 

• Az elkészült képek és elemek felhasználásával dolgozzátok fel a mesét! Állítsatok be jeleneteket! 
Beszéljétek meg, mitől érezzük úgy, hogy a szöveg egy adott részét képes megjeleníteni egy jelenet!

• A fényképezőgép vagy kamera megfelelő beállításával komponáljatok állóképet egy-egy szöveg-
részlethez, emeljetek ki részleteket képekből!
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Az elkészült képsorozatokat szerkesszük prezentációba, és lássuk el a megfelelő szövegrészlettel! Ha mi 
szerkesztjük össze a prezentációt, akkor csak annyi szöveget jelenítsünk meg, amennyi a megértéshez 
feltétlenül szükséges. Használhatjuk az írott és beszélt szöveg keverékét is (narrált PPT). Prezentáció 
készítésére harmadik osztályban már több gyerekek is képes, tehát kiadhatjuk vállalkozó szellemű gye-
rekeknek önálló munkában végzett feladatként is. 

Vetítsük le a prezentációkat a következő alkalommal!

• Figyeljétek meg a csoportonkénti feldolgozás változatait, és fogalmazzátok meg, melyik csoport 
mit tartott fontosnak, hogyan emelte ki a lényeget!

Ha érdekes technikai megoldásokkal találkozunk a gyerekmunkában, azt emeljük ki, és mesélje el a 
készítő, hogyan oldotta meg a feladatot! Ha mi készítettük a prezentációt, akkor mi fedjünk fel néhány 
titkot! Nagyon élvezik a gyerekek, ha beavatottnak érzik magukat, és amikor majd a digitális kultúra 
tárgyban hasonlót tanulnak, már jelentős gyakorlattal rendelkeznek e téren. 

Változat:

KÉPVÁLTÁS

Csoportmunka

Mutassunk a gyerekeknek prezentációkban használt képátmeneteket, képváltásokat!

• Fogalmazzátok meg, hogy az egyes készen használható átmenetek melyik jelenetekhez illené-
nek! (Például a megforduló lap vagy lapozás effektus nagyon alkalmas a bujkáló figura megmu-
tatására.)

Mutassunk festett kazettás mennyezetek jellemző díszítőelemei közül olyanokat, amelyek kapcsolatba 
hozhatóak a mese jeleneteivel (például Nap, hal vagy haltestű alakok)!

• Válasszatok ki egy ábrázolást, és fessétek meg úgy, hogy a festményről készült fotót a jelenethez 
illő képáttűnéssel, képváltási móddal együtt tudjuk felhasználni!

Vitéz László feladatsor

A több tanóra, akár többféle tantárgy tanórája – sőt nagyobb időegységeket átívelő feladatsor, projekt 
– nagyon alkalmas arra, hogy az alábbi etika követelményeket játékos formában feldolgozzuk közben:

• Stresszhelyzetek azonosítása saját példákon keresztül, jó és rossz stressz megkülönböztetése, a 
stressz- és indulatkezelés tudatos alkalmazása az azt megkívánó helyzetekben.

• A bántalmazás felismerése, megelőzése, az elérhető segítő személyek és szervezetek azonosítása.
• Saját tettekért való felelősségvállalás, a következmények elfogadása.
• A „szabad”, „lehet” és „kell” értelmezése.
• Az együttérzés, empátia, a kommunikáció módjainak gyakorlása.
• Felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos pozitív és negatív érzéseit, törekszik ezek 

okainak feltárására, kezelésük érdekében erőfeszítéseket tesz.
• Képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit.
• Az alapérzelmeken túlmutató kellemes és kellemetlen érzelmeket kiváltó helyzetek felismerése, 

az ezekre adott társadalmilag elfogadható reakciók gyakorlása.
• Az önuralom fejlesztése és cselekvési készletének megismerése.
• Az érzelmek konstruktív kifejezési módjai és egyénspecifikus érzelemszabályozási stratégiák ki-

alakítása.
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 Tanulási eredmények (NAT)

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

• 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 munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere, szín-, fény-

hatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez, összehasonlít;
• saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti;
• egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet készít egyé-

nileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, magyarázza;
• történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű eszközöket: bábot, teret/

díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, és élményeit szövegesen megfogal-
mazza;

• saját és mások érzelmeit, hangulatait segítséggel megfogalmazza és egyszerű dramatikus eszkö-
zökkel eljátssza, vizuális eszközökkel megjeleníti;

• azonosítja a nonverbális kommunikáció eszközeit: mimika, gesztus, ezzel kapcsolatos tapasztala-
tait közlési és kifejezési helyzetekben használja;

• adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez;
• az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan 

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

plakát – készít egyénileg vagy csoportmunkában;
• adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít;
• elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű eszközöket: bá-

bot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, és élményeit szövegesen 
megfogalmazza;

• saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza;
• alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, tűz, varr, kötöz, fűz, 

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

munkában;
• különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében konstruál;
• különböző alakzatokat, motívumokat, egyszerű vizuális megjelenéseket látvány alapján, külön-

böző vizuális eszközökkel, viszonylagos pontossággal megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, formáz, 
épít.

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)

Saját irodalmi és filmes élményekből származó szereplők jellemzőinek, érzelmeinek, karakterének 
(pl. gesztusok, viselkedés, öltözék, személyes tárgyak) megfigyelése és feldolgozása különböző já-
tékos (pl. dramatikus, vizuális) feladatokban a karakter és a jellemzők tudatosítása érdekében, és a 
tapasztalatok közös megbeszélésével.
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Tanult mesék, mondák vagy zeneművek valós vagy kitalált szereplőinek (pl. lovag, Mátyás király, 
molnárlegény, komámasszony, „árgyélus kismadár”, Hüvelyk Matyi) megformálása síkban vagy tér-
ben (pl. festmény, kollázs, papírmasé maszk, újrahasznosítható anyagokokból báb), a szereplők 
illusztratív bemutatása vagy dramatikus feldolgozása érdekében csoportmunkában is (Emberábrá-
zolás, differenciált arc- és kéz ábrázolás fejlesztése).

Saját személyes történetek bemutatása érdekében valós hely, helyszín (pl. nagyszülők nyaralója, a 
település parkja, tópart, erdő, vegyesbolt, uszoda) megjelenítése különböző vizuális eszközökkel 
síkban és térben (pl. kollázs, vegyes technika, kréta, nyomat, mintázás, makett).

Kisgyerekeknek szóló mozgóképi közlések (pl. tv reklám, gyermekműsor) üzenetének elemzése 
(pl. a kommunikációs célt szolgáló legfontosabb eszközök és az elért hatás) tanári segítséggel és 
a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. félelmetes-megnyugtató hangok gyűjtése, 
változatok újrajátszása).

Régi magyar gyerekfilmek (pl: Kemény kalap és krumpliorr) karakteres szereplőinek képi megjele-
nítése, történetiség, részlet ábrázolása, dramatikus előadása.

Egyszerű mozgóképi részletekben (pl. mesefilm, reklámfilm) hangok és a képek által közvetített 
érzelmek (pl. öröm, düh, félelem) azonosítása a hatások közös megbeszélésével.

VITÉZ LÁSZLÓ ÖRDÖGEI

Csoportmunka, páros munka

Mutassunk egy-egy jelenetet Vitéz László bábtörténeteiből, különös tekintettel a főszereplő ellensége-
ire figyelve! 

(Még jobb, ha sok ilyen történetet látnak a gyerekek, például esős időben a napköziben elkezdik nézni 
a régi felvételeket – aki nem látja, mert hazavitték ebéd után, megnézheti a szüleivel –, így beszédtéma 
lehet az osztályban a történetekből. Amikor már foglalkoztatja a gyerekeket a téma, mintegy véletlenül 
áthozhatjuk a délelőtti tanórai keretek közé is azt, amitől a gyerekek úgy érzik, hogy az ő igényeik sze-
rint alakítjuk az oktatásukat, amiben nem is kell, hogy nagyot tévedjenek.)

• Figyeljétek meg, hogyan beszélteti az ördögöket Kemény Henrik bábművész!
• Fogalmazzátok meg, milyen érzést kelt bennetek a sajátos hangszín! Figyeljétek meg, milyen ha-

tást kelt, amikor a palacsintasütő az ördögök kemény fején csattog!
• Utánozzátok az ördög hangszínét! Segítsetek egymásnak, hogyan lesz a leghitelesebb a hang!
• Beszéljétek meg, hogy ti mit tennétek, ha az élővilágban látnátok olyat, hogy valakinek a feje 

hangosan csattog valamilyen tárggyal való találkozás alkalmával! Mik az első emberi reakcióink 
ilyenkor? 

• Fogalmazzátok meg, hogy miért nevetünk, ha valaki nagyot esik a szemünk láttára, vagy a fejére 
esik egy vödör az építkezésen? 

Mutassuk újra a kiválasztott videórészletet, akár kép nélkül!

• Figyeljetek azokra a furcsa kifejezésekre, amiket Vitéz László mond, jegyezzétek le őket, majd 
készítsetek szótárt Vitéz László nyelvéhez! Használjatok egy hosszában félbehajtott rajzlapot a 
szótár elkészítéséhez! 

• Bővítsétek a szótárt úgy, hogy minden hétköznapi dolognak Vitéz László stílusában „kitekerinti-
tek” a nevét!
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Adjunk kézbe hagyományos nyomtatott, egynyelvű szótárlapokat! Ez lehet tájnyelvi, etimológiai, értel-
mező szótár egyaránt.

• Figyeljétek meg, hogyan szokás a szöveget elrendezni egy hagyományos nyomtatott szótárban! 
Fedezzétek fel a szabályokat, ami alapján a szótárakat szerkesztik! Használjatok hasonló szöveg-
kiemeléseket, mint a valódi szótárak! 

(Itt szinte korlátlanul csomagolhatjuk komplex művészeti formában a magyar nyelv és irodalmi szakma-
iságot, az ábécérendtől a speciális karakterekig, a tildéig, rövidítések szokásos használatáig, ami mind-
mind segíthetik a későbbi saját rövid és rövidített jegyzetek készítését.)

A szótárakat helyezzük el mindenki által használható helyre, hiszen a színdarabírásban fontos szerepet 
kap. Egyébként Vitéz László beszédstílusa eléggé karakteres ahhoz, hogy az osztály átmenetileg ezen a 
nyelvezeten beszéljen.

• Figyeljétek meg, és beszéljétek meg, milyen helyzetekben használja Vitéz László a palacsintasütőt! 
• Meséljétek el, ti mikor használjátok a saját „palacsintasütőtöket”! Adjatok tanácsot Vitéz László-

nak, hogyan kommunikáljon erőszakmentesen!
• Mutassatok be számára egy-két szereplővel eljátszott példákat, hogyan kellene viselkednie, mit 

kellene mondania egy-egy látott szituációban!
• Beszéljétek meg, hogy az iskolai szabályokra figyelmeztető – korábban vizuális kultúra órán ké-

szített – piktogramok közül melyekre nincs már szükségetek, hisz jól ismeritek az adott szabályt! 
Vannak-e olyan magatartási gondok az osztályban, amelyekre új piktogramokat kellene készíteni? 

• Készítsetek olyan figyelemfelhívó rajzos plakátot, ami az iskolai élet fontos tennivalóira figyel-
meztet! Használjatok tiszta színű temperát vagy filctollat! Törekedjetek arra, hogy csak annyi 
információ legyen a képeken, amiből mindenki megérti a betartandó szabályt! A legfontosabb 
üzenetet fogalmazzátok meg egyetlen, Vitéz László megfogalmazására emlékeztető szóval, amit 
írjatok a képre!

Változat: 

• Jelenítsetek meg az osztályban vagy az iskola más helyszínén valami valós problémát megelőző 
figyelmeztetést, amivel Vitéz László valamelyik ördögének csínytevését akadályozzátok meg (pél-
dául, ha saras cipőben akarna végigmenni a folyosón)! A figyelmeztetésre használjatok piktog-
ramszerű, néhány színből álló ábrázolásmódot!

• Otthon saját magatoknak is készítsetek egy hasonló táblát, amin saját rossz szokásaitokra, ha-
nyagságaitokra, minden olyanra hívjátok fel a saját figyelmeteket, amitől szabadulni szeretnétek! 
(Ezt a táblát ne kérjük vissza, ne értékeljük, ne állítsuk ki, semmi szokásos iskolás működést ne 
társítsunk hozzá, de alkalmas esetben könnyű és személyes kommunikációs helyzetben egy-egy 
gyerekkel beszélhetünk a hasznáról: Valóban segített-e jó szokások kialakításában? Valóban lát-
ja-e a saját gyenge pontjait?)

Az osztály belső szabályéletét az eddigi évfolyamokon is tudatosítottuk, illetve a gyerekek több pik-
togramkészítés feladatot kaptak az iskolai szabályok megtanulása érdekében. Ezek persze elévülnek, 
változnak, új problémák jelennek meg. Ha a Vitéz László-jelenség segít – például a sajátos nyelvezet 
játékosságával – a szabályok kialakításában és betartásában (például: a hetes „letörölközi” a táblát vagy 
„kiszellenti” az osztálytermet), akkor ismét léptünk nevelési oldalon is. Érdemes észrevennünk, hogy 
a változatként leírt piktogramtervezés nem tiltó táblák gyűjteménye, hanem problémamegfogalmazás 
vizuális eszközzel, vizuális kommunikációs cél és irány, és egyébként egy igen komplex feladatsor. 

Mutassuk meg állóképen is az ördögkaraktereket a bábszereplők közül!

• Fogalmazzátok meg, milyen formai torzítások jellemzik az arcokat! Mitől ijesztő, ellenszenves 
a figura? Mi jellemzi a színhasználatot? Az ördögábrázolásnak milyen variációi képzelhetők el a 
számotokra?
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• A bemutatott ördögképhez próbáljatok hangokat társítani! Figyeljétek meg, melyek az érze-
lemábrázolás lehetőségei, ha bábfejet készítünk (például mérges, csodálkozó, kiabáló, vicsorgó 
ördög)!

• Nézzétek meg, a Kemény Henrik által mozgatott figurák közül melyiket könnyű felismerni! Mi 
segíti a figurák azonosítását?

Figyeltessünk meg túlzó karaktereket ábrázoló műalkotásokat! Mutassuk (Hieronymus) Bosch: Kereszt-
vitel című alkotását, a Leonardo da Vinci által készített torz arcok vázlatait, (például: „vörös férfifej”), 
illetve mutassuk emberarcú gótikus vízköpő képeit!

• Készítsétek el Vitéz László új ellenségeit! Öklömnyi agyagból mintázzatok túlzó részletekkel arco-
kat, esetleg különböző érzelmű ördögöket (például csodálkozó, mérges, kiabáló)! A fej belsejébe 
készítsetek a középső két ujjatok számára mélyedést (ami a bábfej mozgathatóságának a feltétele)!

• Egy vállalkozó páros készítse el magát a főszereplőt is!

(Ehhez segítségképpen készüljünk egy kinyomtatott Vitéz László-képpel, amit kézbe tudunk adni!)

Ha az iskolai feltételek lehetővé teszik, akkor ezek a fejek kiégethetők, és égetés után festhetők. Ke-
mence és agyag hiányában használhatjuk a papírmasé technikát is. Egy hengerré hajlított karton köré 
(melyben egy vagy két ujjunk elfér) tekerjünk mindaddig tapétaragasztós papírcsíkokat, amíg egy fej-
nek megfelelő méretet kapunk. Alkalmas méretű műanyag flakont is használhatunk alapként (például 
sampon, kisebb tusfürdő, ketchup flakonja). Munka közben a nedves papírköteget gömbölyített forma 
felé kell igazítgatnunk. Ezt a képlékeny formát nyomkodással is lehet formázni (például benyomhatjuk 
két ujjunkkal a szemüreget). Részformákat kisebb galacsinokból építhetünk az alapra, amit mindig pa-
pírcsíkokkal kell rögzíteni, ami teljesen olyan, mintha sebtapaszt tennék az orrunkra. Szívesen csinálják 
a gyerekek, ha némi viccet viszünk a technikába: „Jól tapaszoljátok rá az orrát, nehogy leessen a leprás 
ördögének!” 

Hasonló technikával apró kezeket is készíthetünk, amit bábozó ujjakra húzhatunk. Kisebb papírhen-
gerek végét laposra nyomjuk, ez lesz a tenyér felülete, majd néhány ragasztós csíkkal betekerjük. Egy 
papírgalacsinból ujjat is készíthetünk, rögzíthetünk, aminek egyujjas kesztyűforma a végeredménye.

A kesztyűbáboknak egyszerű zsákszabású jelmezt varrhatunk. Közepébe egy nyílásba illesztjük a báb 
fejét, amit kötözéssel rögzíthetünk. 

(Itt emelnénk ki – mint ahogyan a korábbi kézikönyvekben is megtettük –, hogy az ilyen tárgykészí-
téssel járó feladatok esetében van lehetőség a technika és tervezés tantárgyhoz kapcsolódni. A tan-
tárgy sok tekintetben hasonló tartalmakkal operál, mint a vizuális kultúra, viszont sokszor érezhetjük 
a vonatkozó KET olvasásakor a „kabáthoz a gombot” elvének érvényesülését. A technika tantárgy a 
különböző technikák megtanítását tekinti célnak, amit a tárgykészítésen keresztül gyakorol. A vizuális 
kultúra tantárgyban tárgyat akarunk készíteni, és elsősorban a tárgy funkciójához keresünk anyagot, 
technikát. Tehát ha a gyerekek a technika tantárgyban tanulják az előöltést vagy a tű befűzését és a 
gombvarrást, ha jól időzítjük a két tantárgy tevékenységeit, a technikaóra követelményeit teljesíthetjük 
a bábkészítési feladatba ágyazottan is. 

VITÉZ LÁSZLÓ AZ ISKOLAFOGÁSZATON

Csoportmunka

Ha már elkészítettük a bábokat, érdemes felhasználnunk ezeket – a szóbeli kreativitást, improvizációt, 
sajátos alsó tagozatos humort támogató – dramatikus játékokban. Bábot akkor készítsünk, ha az szere-
pelni is fog, hiszen csak a használt báb a jó báb. 

• Írjatok rövid jelenetet, amiben bábként csak az ördögök és Vitéz László karaktere jelenik meg, a 
többi szereplő pedig valós legyen! Változtassatok a helyszínen úgy, hogy Vitéz László az iskola hely-
színein járjon (például Vitéz László vegye át az iskolafogász helyét, vagy cseréljétek le rá a védő-
nénit a tetűvizsgálat alkalmával)! Használjátok a Vitéz László-szótárakat a stílushű beszéltetéshez!
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• A forgatókönyvben jelöljétek, hol kell majd Vitéz Lászlónak a kedvenc eszközéhez folyamodnia!
• Készítsetek annyi képkockából álló storyboardot, ahány változás lesz a néző számára (például az 

ördög vagy új kellékek megjelenése, vagy az üres színpad csak hanggal: „Jövök mááár!”)!
• Jelöljétek a forgatókönyvben, és rajzoljátok meg a storyboardon a díszlet- vagy kellékigényt is! 

Beszéljétek meg, mi az a minimális jelzésszerű díszlet, amitől érthető lesz a jelenet! 

Mutassunk gyerekek számára befogadható mozifilmek trailereiből lehetőleg olyat, ahol a hivatalos pla-
kát és a trailer egységet alkot! 

• Fogalmazzátok meg, mit várunk a filmtől, ha ilyen a bemutatója és ilyen plakátot készítettek 
hozzá!

• Gyűjtsétek össze, hogy a saját darabotokban mik azok a részletek, amiket érdemes lenne egy pla-
káton megjeleníteni! Mik azok, amiket meglepetésnek tartogatnátok, amik hordozzák a poént!

• Egy szereplő jellemző mozdulatának kiemelésével fessetek plakátot az előadáshoz! Alkalmazza-
tok figyelemfelhívó, erős, tiszta színeket! 

•  Próbáljátok el és adjátok elő a darabot! 

A feladat változata új belépő fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) érvényével:

Kiállítás, múzeum, helytörténeti gyűjtemény, tájház felkeresése során vázlatrajzok készítése a ha-
gyományos magyar népi élet belső tereiről, berendezési tárgyairól. A konkrét kiállítás élményéhez 
köthető tárgyalkotás. 

Eszközként használható egyszerű természeti formák és tárgyak (pl. régi konyhai eszközök, ritka 
szerszámok) elemző-értelmező rajza megfigyelés alapján, kiemelés nagyítással. Rajzos használati 
utasítás készítése a természeti vagy mesterséges forma esetleg humorosnak ható, kitalált haszná-
lati módjához.

A tájház vagy helytörténeti kiállítás látogatásához a tárgyalt mesejáték új szempontokat nyújthat azok-
hoz képest, amiket a gyerekek korábban már átéltek, például akkor, ha a tanári kézikönyvsorozatunk 
előző feladatait is végigcsinálták.

• Figyeljétek meg a tájház berendezési tárgyait, fotózzátok le őket, hogy fel tudjátok használni a Vi-
téz László-előadásban! Keressetek olyan tárgyat is, amiről Vitéz László biztosan nem tudná, hogy 
mire való, így rosszul használná azokat! 

• Az iskolába visszatérve a készült fotók alapján rajzoljatok képregényt vagy storyboardot, illetve 
írjatok rövid jelenetet egy a tájházban látott érdekes tárgy és Vitéz László kapcsolatában! A rajzo-
kon mutassátok be, hogyan kellene használnia a tárgyat a szereplőnek!

• Segíthetünk a jelenetírásban ötletekkel, például: Vitéz László a vándorútja során a mi települé-
sünkre érkezik, üresen talál egy jellegzetes házat, és az ott talált tárgyakat használja, mire vissza-
térnek a lakók a kapálásból! Találjátok ki, milyen szerep jut az ördögöknek a jelenetben!

• A látott tárgyakat továbbgondolva készítsétek el a kitalált jeleneteitekhez a kellékeket olyan mé-
retben, hogy a báb kezébe adható és mindenki számára felismerhető, jól látható legyen! 

• Fessétek meg a hátteret az előadáshoz, ami belülről mutatja egy régi vidéki ház berendezését! 
A tárgyakat a helyszíni gyűjtőmunkán készült fotók alapján fessétek meg! (Egy tisztaszoba magas-
ra rakott párnatornya önmagában is kínálja magát a Vitéz László-féle ügyeskedésre, hát még ha 
erre felhívjuk a gyerekek figyelmét!) 

A feladat további változata az alábbi fejlesztési feladat feldolgozásához: 

Magyar népi építészet legjellemzőbb sajátosságainak megismerése, makettépítés változatos anya-
gokból (pl. karton, agyag, természetben talált anyagok) egyéni- és csoportmunkában.
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Mutassunk a lakóhelyre jellemző régi etnográfiai fotókat, lehetőleg az iskola környékén megismer-
hető néprajzi jellegzetességekről! (Budapesti vagy nagyon városi gyerekek esetében válasszunk jól 
megragadható stíluselemeket bemutató népi építészeti példákat: Hollókő, Gyimes, Szatmár, Dunán-
túli pocakos tornácoszlopok, kontyosház!) Ez a feladat némelyeknek majd a vizuális kultúra érettségi 
vizsgán is eszébe juthat, amikor saját tájegységük vagy egy szabadon választott magyar népi tájegység 
művészetéről kell felkészülniük. 

Mutassuk újra a Vitéz László-játékok jellemző díszleteit is a videók megállításával, képernyőfelvételről 
(például malom, borbélyműhely, Görög Kancsó fogadó)!

• Figyeljétek meg a régi lakóházakat, és készítsetek szabadkézi vázlatot a látottakról! A vázlat alap-
ján egy nagyobb kartondoboz két oldalát alakítsátok át úgy, hogy egy jellegzetes épület hatását 
keltsék, amibe a bábfigurák be tudnak menni, és ki tudják dugni a fejüket! 

• Két csoport elkészült díszleteit használva, nagyobb csoportban játsszatok el kitalált jeleneteket! 
Improvizáljatok olyan jeleneteket, ahol a vicc szerepet kap!

Én és az Énke feladatsor
 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;

• korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző vizuális eszközökkel, él-
ményszerűen megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, formáz, épít, fotóz és magyarázza azt;

• saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza;
• saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere, szín-, fény-

hatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez, összehasonlít;
• képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után önállóan megfogalmazza és indokol-

ja tetszésítéletét;
• saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti;
• egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet készít egyé-

nileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, magyarázza;
• adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít.

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)

Élmények, elképzelt vagy hallott történetek, (pl. álmok, családi események, osztálykirándulás, szü-
ret) részleteinek megjelenítése különböző vizuális eszközökkel (pl. grafika, festmény, nyomat, fotó), 
és kreatív történetalkotás az elkészült vizuális munkák segítségével (pl. nyitva hagyott történet be-
fejezése, átírása) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Marc Chagall festményei, Vankóné Dudás Juli 
hagyományos népi életmódot bemutató festményei.

Történet egyetlen vizuális vagy egyéb eleméből kiindulva (pl. képkocka, főszereplő karakterének 
leírása, regény rövid részlete) saját történet kitalálása és vizuális megjelenítése (pl. képregény, fo-
tósorozat, rövidfilm) a történet időbeliségének érzékeltetése érdekében.
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Etika-KET fejlesztési feladatai:

• Saját vágyak és célok megfogalmazása és ezek elkülönítése.
• Terv kialakítása egy saját cél elérése érdekében: cselekvéses feladatok, tervszerű lépések megha-

tározása, a haladás ellenőrzése és értékelése.
• Önmotiváló és önjutalmazási stratégiák megismerése, a kitűzött cél és a valósan elért eredmény 

összehasonlítása.
• Reális és irreális célok felismerése, a vágyak és célok összefüggéseinek feltárása.
• Személyes példaképek kiválasztása.

VELEM TÖRTÉNT

Egyéni munka és csoportmunka

A feladatsor előkészítéseként készítsünk mindenkiről egész alakos fotókat különböző kifejező mozdu-
latokkal! Mindezt természetesen a gyerekek is megtehetik egymást fotózva egy rögzített kamera se-
gítségével. A képeket (különböző méretekben, a figurákat nagyítva, kicsinyítve) nyomtassuk ki egy-egy 
A/4-es lapra!

Mutassunk fotókat utcai jelenetekről, továbbá cselekményes külső és belső térben készült események-
ről! (Street photo vagy sajtófotó keresőbe írásával nagyon sok feldobott képet találunk. Válogassunk 
ízlésünk és a gyerekek karaktere szerint!) Találgassuk közösen az eseményeket, és figyeljük meg a tér 
és a figura viszonyát!

• Fogalmazzátok meg, mi történik a képen? Ki mit csinál, mit mondhat éppen?
• Ki van a képen közelebb és ki távolabb? Mi jellemző a takarásban látható figurákra? Mi látható a 

kép hátterében?
• Válasszatok a rólatok készült fotókból kettőt, és találjatok ki hozzá egy történetet!
• A figurátokat kivágva helyezzétek el egy-egy A/5-ös papír felületén, és rajzoljátok meg a kiegészí-

tő elemeket (például további figurákat, környezetet, tárgyakat)! A két kép képkockaként együtt 
beszéljen el egy történést. A képen belül a rólatok készült fotó egy részlete is felhasználható, pél-
dául ha közel vagytok, akkor lehet, hogy csak derékig kell magatokat mutatni a kép alsó részén.

A feladat folytatása csoportmunkában:

• Alkossatok 2-3 fős csoportokat a legjobb barátaitokkal!
• Beszéljétek meg kis csoportban azt, mennyire jellemző rátok a kép, amit alkottatok! Ki az, aki 

inkább egy más ember viselkedését rajzolta meg a saját szokásai helyett?
• Emeljétek ki azt is egymás munkáján, ha valakinél inkább a fantázia működését látjátok, és nem 

a valóságot!
• Használjátok újra a saját fotóitokat, és montázstechnikával készítsetek olyan közös képet, ahol az 

egyik kép a „jó éneteket” mutatja, míg a másik valami rosszat tesz! A jó én mutasson példát vagy 
akadályozza meg a rosszabbik munkálkodását!

Változat:

AZ ÉN ÁLMOM

Egyéni munka

A személyes fotó felhasználása kifejezőbb feladathoz is alkalmas, felbontva a valós tér illúziókeltését. 
Nézzük meg (Marc) Chagall képeit (például Kék koncert, Én és a falum, Jákob lajtorjája)! Beszélgessünk 
a képek hangulatáról, furcsaságairól!

• Miért mondhatjuk, hogy álomszerűek a képek? Miben különbözik a képek tere a valóságos tér-
től? Hogyan emelte ki a művész a fontos részeket?
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• Kinek voltak már hasonló, különös álmai?
• A rólatok készült fotók felhasználásával készítsetek képet, amely egy képzeletbeli álomról szól! Az 

is érdekes, ha valaki valóban egy átélt álmát mutatja meg a képen.

A kivágott fotó többféle eszközzel alakítható is, például színezhető, átrajzolható, kiegészíthető. Igye-
kezzünk biztatni a gyerekeket, hogy a fotót bátran alakítsák, és éljenek a képi kiemelés különböző 
lehetőségeivel!

Változat:

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Magyar nemzeti jelképpé vált épületek és műalkotások (pl. Országház, debreceni Nagytemplom, 
Budai vár épületegyüttese stb.) megismerése.

ITT JÁRTAM, EZ TÖRTÉNT

Egyéni munka

Gyűjtsenek képeket hazánk különböző ismert épületeiről, köztük a kerettantervi példákról is. Nyomtas-
suk vagy fénymásoljuk az épületeket fekete-fehérben, és adjuk ki a gyerekeknek!

• Készítsetek kompozíciókat az épületek és a korábban saját magatokról készült képek segítségé-
vel, Itt jártam, ez történt címmel!

Hangsúlyozzuk a kép térbeliségét (például a közelebb-távolabb, lejjebb-feljebb vagy a takarásjelentő-
ségét)!

• Ceruzával vagy filctollal egészítsétek ki a képet úgy, hogy egy elképzelt jelenetet lássunk! (Példá-
ul: Találkoztam egy kutyával az Országház előtt – a találkozásodat mutassa egy kutya megrajzolá-
sa; vagy ahogy egy buszra vársz a templom mellett.)

A kitalált jelenetnek természetesen összefüggésben kell lennie a figura kifejező mozdulatával, amelyet 
az előkészítő fotózásnál irányíthatunk is (például kiabál, fut, lehajol, keresgél, tanácstalan, csodálkozik, 
mutat mozdulatokat kérve).

A feladat további változata:

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Évszakoknak megfelelően természeti formákból való kép- és tárgyalkotás (pl. ősz: őszi terméslé-
nyek, termésbábok levelekből, tárgyalkotás őszi termésekből (koszorú, füzér); tél: tobozokból ka-
rácsonyfa, betlehemi figurák készítése, hóvár, hószobor építése; tavasz: virágtündérek, virágbábok, 
koszorúk, virágszőnyeg).

VIRÁGPARLAMENT

Csoportmunka

Gyűjtsünk előkészületként az adott évszakban hozzáférhető, a fejlesztési feladatban példaként megje-
lenített természeti formákat! Lehetőség szerint akkorra időzítsük a feladatot, amikor annak megvalósí-
tása az adott épület meglátogatásához és az adott évszakhoz kapcsolódó valós élménnyel támogatott.
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Mutassuk és adjuk ki az előző feladatban használt ismert magyar épületképeket!

• A kép alapján építsétek meg a gyűjtött természeti formákból az épület változatát úgy, hogy az 
felismerhető legyen!

• A saját fotóitokat helyezzétek el a termésekből, virágokból épített épületek környezetében! 

Fotózzuk le az időleges alkotásokat, majd a következő órára adjuk ki nyomtatott formában az osztály 
által készített munkákat!

• Tollal, filctollal alakítsátok tovább a képet, töltsetek ki minden felületrészt választott mintával, 
egyszerű, sorolható formákkal! 

• Beszéljétek meg, milyen hatása lett a grafikává átalakított képnek az eredetihez képest! 

Kinizsi Pál tematikus terv

El tudunk képzelni olyan tanítási évet, ami – osztályon belüli – önálló tematika és motivációs bázis men-
tén Mátyás király figurája, meséi és udvartartása köré épül. Mint az „indiánozás” Winkler Márta egy-
kori osztályaiban, a „mátyáskirályozás” is végigvonulhat az osztály életmódján: a kiránduláson ehetnek 
a gyerekek levest kenyérhéjjal, gondolkodhatnak észforgató próbatételeken, vetélkedhetnek az udvari 
tudós címért természetismereti kutatásokban, a fiúk tarthatnak erőpróbákat a legerősebb címért, vagy 
éppen versenghetnek szépírásban a legjobb íródeáki címért. Farsangkor sem kell a szülőknek jelmezt 
kölcsönözniük, ha az osztály közösen reneszánsz udvari népségnek öltözik (rongyosbál), és a Drumul 
dracului moldvai tánc reneszánsz körtánccá nemesülhet a néptáncórák motiválására.

Ekkor, ha ez egy szeretett szerepjáték az osztályban, és nem „dedós”, akkor a Kinizsi Pálról szóló 
magyar irodalomból ajánlott olvasmányhoz akár kapcsolódhat a Mátyás öreg katonája című tematikus 
terv (lásd később) is. 

 Tanulási eredmények (NAT)

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

• képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint következ-
tetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja;

• valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest, formáz, 
nyomtat, eljátszik, elmesél;

• a vizuális nyelv elemeinek értelmezésével és használatával kísérletezik;
• élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális eszközökkel 

egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít;
• korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző vizuális eszközökkel, él-

ményszerűen megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, formáz, épít, fotóz és magyarázza azt;
• 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 munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere, szín-, fény-

hatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez, összehasonlít;
• képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után önállóan megfogalmazza és indokol-

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

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

• különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében konstruál;
• különböző alakzatokat, motívumokat, egyszerű vizuális megjelenéseket látvány alapján, különbö-

ző vizuális eszközökkel, viszonylagos pontossággal megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, formáz, épít.

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)

Tanult mesék, mondák vagy zeneművek valós vagy kitalált szereplőinek (pl. lovag, Mátyás király, 
molnárlegény, komámasszony, „árgyélus kismadár”, Hüvelyk Matyi) megformálása síkban vagy tér-
ben (pl. festmény, kollázs, papírmasé maszk, újrahasznosítható anyagokokból báb), a szereplők 
illusztratív bemutatása vagy dramatikus feldolgozása érdekében csoportmunkában is (Emberábrá-
zolás, differenciált arc- és kézábrázolás fejlesztése).

Saját irodalmi és filmes élményekből származó szereplők jellemzőinek, érzelmeinek, karakterének 
(pl. gesztusok, viselkedés, öltözék, személyes tárgyak) megfigyelése és feldolgozása különböző já-
tékos (pl. dramatikus, vizuális) feladatokban a karakter és a jellemzők tudatosítása érdekében, és a 
tapasztalatok közös megbeszélésével.

KINIZSI PÁL ÉS A MALOMKŐ

Egyéni munka, páros munka

Olvassuk fel és emeljük ki Kinizsi Pál történetéből a Mátyás királlyal való találkozás epizódját! Elemez-
zük együtt a malomkő felemelésének és megtartásának mozgásjellemzőit!

• Hogyan lehet megtartani egy malomkövet?
• Milyen egy malomkő? Mire szolgál? Mekkora lehet a súlya?
• Hogyan lehet felemelni? Utánozzuk a mozdulatot, mintha súlyos tárgyat emelnénk a földről!
• Mutassátok be a jelenetet, amint a büszke Mátyás király és a malomkövet tartó Kinizsi találkozik!
• Találjatok ki egyszerű jelenetvariációkat (például egymással szemben állnak, a király ül, és Kinizsi 

térdelve nyújtja a követ)!

A téma az emberi figura arányaira, mozgására koncentrálva többféle feldolgozást is lehetővé tesz. Az 
emberi figurához kapcsolódva itt a célunk a megfigyelő és lényeglátó képesség fejlesztése.

Mintázhatjuk a szereplőket azok jellemző mozdulataival. Az arányok kijelölése érdekében adhatunk 
egy kiinduló plasztikai elemet (például a malomkő jelölésére egy vastag papírkorongot, amelyet az 
agyagból készült figurának meg kell tartania). Készítsük elő a mintázandó agyagot például hengertömb 
formára alakítva, az agyag mennyiségét a gyermekkezek méretéhez igazítsuk!

• Mintázzátok meg agyagból Kinizsi Pál figuráját! Egy tömbből kezdjétek mintázni a figurát, és csak 
a fontos részleteket építsétek hozzá!

• Gondoljátok át a figura kifejező mozdulatát!

Az agyag lehetőséget ad arra is, hogy a gyerekek formai változtatásokat hozzanak létre, vagyis a moz-
dulat egyszerű átalakításokkal változtatható.

• Alakítsátok tovább a figura mozgását (például ahogy lehajol és kézbe veszi a követ, ahogy feleme-
li a követ)! Minden lépést fotózzatok le, és vetítsétek gyorsítva!

(Ez a stopmotion technika, amelynek a megvalósítására számos applikáció áll rendelkezésre. Nyugod-
tan használják ezeket a gyerekek!)

• Készítsétek el Mátyás királyt is! Törekedjetek arra, hogy a szobor visszaadja a király büszke tartását!
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MÁTYÁS KIRÁLY ÉS KÍSÉRETE

Csoportmunka

A feladat kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom KET fejlesztési feladataihoz, különös tekintettel a 
beszédfejlesztéshez, szövegalkotáshoz:

„…részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális eszközökkel történő 
megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult képet;…”

„…részt vesz a konfliktusokat feldolgozó dramatikus játékokban;…”

Dramatikus játékban dolgozzuk fel a gyerekekkel Tatay Sándor: Kinizsi Pál című könyvéből a király és a 
főhős találkozását! 

• Játsszátok el Tatay Sándor: Kinizsi Pál című regényéből a király és Kinizsi találkozását! Vegyétek 
fel a szereplők érzelmeit, gesztusait, arckifejezéseiket (például Mátyás király, Magyar Balázs, Jo-
lánka, sárga vitéz, vitézek szerepeiben)! Adjátok elő a rövid jelenetet párbeszéddel, arcjátékkal, 
gesztusokkal kísérve! Hogyan reagáltak Kinizsi malomkövet emelő tettére a vitézek?

• Miről beszélgethettek még a jelenet szereplői? Írjatok páros munkában elképzelt dialógust, 
amelyben az érzelmek is szerepet kapnak (például a király nevet vagy csodálkozik, vagy Kinizsi 
komoly)!

Írjunk előre rövid érzelmeket idéző szövegrészeket, amelyekhez arcokat kell gyűjteni a gyerekeknek!

Például:

• Mátyás király jót mulat Kinizsi bátorságán.
• Mátyás király elcsodálkozik a malomkövet emelő Kinizsin. 
• Mátyás király gondterhelten beszél a török veszedelemről Kinizsinek.
• A vitézek irigykedve figyelik a beszélgetést, van, aki rosszalja Kinizsi viselkedését.

Gyűjtsünk érzelmeket kifejező fogalmakat! Például: villámokat szór a szeme, összehúzza a szemöldö-
két, elkerekedett a szeme, megnyúlt az arca.

• Milyen érzelmekre utaló arcképeket tudnátok elképzelni az elhangzó kifejezésekhez?

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Dramatikus játékhoz jelmezek és kellékek készítése önállóan vagy csoportmunkában. Különböző 
anyagok szakszerű összeépítésének gyakorlása (pl. ragasztás, kötözés, varrás, dróttal).

A történet szinte kínálja a kor viseletének, tárgyi kultúrájának megismertetését is. Egyébként is minden 
dramatikus játék élményszerűbb átélését segítik, ha jelmezek, jelmezelemek és tárgyi attribútumok is 
szerepelnek a játékban, ahogy a gyermekek spontán szituációs játékainak is gyakori eleme a jelzésszerű 
tárgy felhasználása. 

Mutassuk a Mátyás-domborművet, Beatrix-domborművet, Benczúr Gyula történelmi festményeit!

• Figyeljétek meg a kor ruházatát és a kiegészítőket! Minden csoporttag válasszon egy olyan öltözék-
kiegészítőt, amit biztosan el kell készíteni ahhoz, hogy egy középkori jelenetet elő tudjatok adni! 
A választott öltözékelemet vagy kiegészítőt mindenki próbálja szóban a legrészletesebben leírni a 
társainak (például súlyos nyaklánc, babérkoszorú, díszes főkötő, vértezet, prémgallér, sisak)! 

Adjunk ki előre elkészített papírcsíkokat! (Használhatunk nyomdából vagy papírkereskedésből szárma-
zó vágási hulladékot.)

• Csak a kiosztott papírcsíkok, tűzőgép, ragasztószalag, folyékony ragasztó használatával készítsé-
tek el a kiválasztott öltözékelemet vagy kiegészítőt a látott képek alapján!
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Természetesen a munka megkönnyítése érdekében használhatunk mintákat, bemutathatunk külön-
böző papírformázási lehetőségeket. (A sisak kialakítható papírcsíkokból vagy papírhengerből, amely 
az egész fej felületét borítja. A nyaklánc korongok összeragasztásával imitálható, a babérkoszorúhoz 
szintén használhatunk fejre illeszthető papírgyűrűt, amelyre levélformákat ragasztunk, esetleg a papír-
hajtogatás technikát is kipróbálhatunk. Itt kell megemlíteni, hogy a felkínált nyersanyagokhoz kapcso-
lódva nyilván a gyerekeknek is lesznek technikai ötleteik, így érdemes utat engedni a kísérletezésnek.)

• Az általatok írt jelenetet kezdjétek el próbálni a jelmezelemek felhasználásával! Ha az elkészített jel-
mez tönkremegy, vizsgáljátok meg, mi volt a gyenge pontja, és javítsátok meg vagy készítsetek újat!

Mutassunk kifejező arcokat műalkotásokon (Például Edvard Munch: Sikoly, Munkácsy Mihály: Ásító 
inas, Rembrandt van Rijn: Önarckép Saskiával, Leonardo da Vinci: Két harcosfej, Csontváry Kosztka 
Tivadar: Öreg halász.) Mutassunk képeket Mátyás-korabeli karakterekről! (Például Benczúr Gyula: Di-
adalmas Mátyás és részletei, Mátyás fogadja a pápa követeit, valamint középkori viseletek, fejfedők, 
középkori portrészobor a budavári leletből.)

• Rajzoljátok le az egyik kiválasztott szereplő portréját! Érzékeltessétek a szereplő érzelmeit és ka-
rakterét! (Például nevető Mátyás király; irigykedő, dühös sárga vitéz; csodálkozó vitéz; szégyen-
lős Jolánka.) Gondoljatok arra, miképpen változik meg az arc az érzelmek hatására! A választott 
arckifejezést a padtárssal eljátszhatjátok, hogy megfigyelhessétek a változást. A rajzon néhány 
részlet utaljon az adott korszakra (például fejfedő, ékszer, szőrmegallér, sisak)!

• Használjatok pasztellkrétát hegyével és lapjával! A színekkel is utalhattok az érzelmekre (például 
érzékeltetve, hogy dühében elvörösödött vagy sötét a tekintete). Életkorokat is kifejezhettek az-
zal, ha ceruzával vagy a kréta hegyével ráncokkal borítjátok az arcot.

KINIZSI VÁRA, TORNYOK VÁROSA

Csoportmunka

A matematika tantárgy KET fejlesztési feladatainak alábbi témaköreihez is kapcsolódhatunk:

• Alakzatok geometriai tulajdonságai, alkotás térben és síkon témakörök.
• Különböző téglatestek alkotása adott feltételek szerint.
•  Téglatest egybevágó lapjainak felismerése.
•  Kocka kiemelése a téglatestek közül élek, lapok alapján.

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Magyar népi építészet legjellemzőbb sajátosságainak megismerése, makettépítés változatos anya-
gokból (pl. karton, agyag, természetben talált anyagok) egyéni- és csoportmunkában.

Ismert funkció (pl. lakás, iskola, orvosi rendelő, mozi) saját ötlet alapján elképzelt változatának 
megtervezése, elkészítése makettben, az elkészült makettekből közösen településszerkezet (pl. 
falu, városrész) kialakítása, egyszerű „terepasztal” megépítése, csoportmunkában.

Az előző osztály kézikönyvében már témaként szerepelt várépítés (a sárkány vára), most a Kinizsi té-
mában más anyagból és a matematika tantárgyi kapcsolódás lehetőségét kihasználva a geometrikus 
téri formák (kocka, hasáb) felépítését érintjük. Élményforrásunk viszont a középkori vár, lakótorony, 
amelynek egyik kiemelkedő hazai példája a történethez is kapcsolódó nagyvázsonyi Kinizsi vár. Védel-
mi funkciója miatt a középkori vár magába foglalta a települést, a középkori falut is. így feladatunkban 
szerepet kaphat a legegyszerűbb parasztházforma hálózati szerkezete is.

• Figyeljük meg a Kinizsi vár lakótornyát! Jellemezzétek a formát! Milyen geometrikus formákból 
épül fel? Nevezzétek meg a geometria nyelvén a látható formákat! Mi lehetett a funkciója? Miről 
árulkodnak a rettenetesen vastag falak?
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• Készítsetek hasonló tornyokat agyagból!

Alapvetően kétféle megoldás lehetséges a csoport képességeit figyelembe véve. Lehet egy tömbből 
mintázni, vagyis egy adott anyagmennyiségből lapítgatással, formálással alakítani a hasábot, vagy lehet 
papírsablon segítségével nyújtott lapokból kivágni a torony oldalait, majd az elemeket összedolgozni. 
Az utóbbi esetében a méretek kijelölésére is alkalmas, ha kiosztjuk a papírsablont a gyerekeknek. Ad-
hatunk különböző méretű tornyoknak megfelelő sablont, amelyekből a gyerekeknek kell kiválasztani az 
összetartozókat. Az agyagot 0,5-1 cm közötti vastagságúra nyújtsuk! (Ha úgy gondoljuk, hogy a nyújtás 
gondot okoz a gyerekeknek, vagy nincs elegendő eszköz (nyújtófa), akkor az agyaglapokat elő is készít-
hetjük, de akár rájuk is bízhatjuk ezt a feladatot.)

• A kiosztott sablon segítségével vágjátok ki a torony oldallapjait! Az elemek összeépítésénél ve-
gyétek figyelembe az agyag vastagságát!

Változat:

• Az egyénileg elkészített tornyokat építsétek össze, azaz csoportmunkában alakítsátok ki a tor-
nyok városát!

• A település elkészítéséhez a maradék nyújtott agyaglapok segítségével a tornyokat egészítsétek 
ki falakkal!

Nézzük meg San Gimignano („Tornyok városa”) távlati képét motivációként!

• Figyeljétek meg hogyan kapcsolódnak az épülettömbök a tornyokhoz San Gimignano városában! 
Mi okozza a zsúfoltság érzetét? Milyen különbségeket fedezünk fel a hasonló épülettömbök for-
máit figyelve? Mi lehetett a tornyok rendeltetése?

• Készítsetek a tornyokhoz hasonló technikával készülő, de eltérő arányú épületeket is!
• Építsétek össze a tornyokat és az agyagtömbökből alakított különböző arányú épületformákat!

A MOLNÁR HÁZA, KÖZÉPKORI FALU

Csoportmunka

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Magyar népi építészet legjellemzőbb sajátosságainak megismerése, makettépítés változatos anya-
gokból (pl. karton, agyag, természetben talált anyagok) egyéni- és csoportmunkában.

Egyszerű, mindennapok során használt jelek (pl. közlekedési jelek, útjelzés, piktogram, zenei kot-
ta), kommunikációs szándékú vizuális közlések (pl. szórólap, óriásplakát, reklámanyag) felismeré-
se, megfigyelése, azonosítása és elemzése tanári segítséggel A tapasztalatok felhasználása játékos 
feladatokban.

A várak közelében húzódott meg a középkori magyar falu. Mutassunk képeket a középkori magyar falu 
épületeiről! 

• Figyeljétek meg képekről a középkori falu jellegzetes épületeit, például a hosszúház szerkezetét! 
Beszéljünk a helyiségek és funkciók összefüggéseiről! Fedezzétek fel a természetes építőanyago-
kat, és különítsétek el a mai modern anyaghasználattól!

A hosszú ház tanulmányozása érdekében osszuk ki a hosszúház alaprajzát és több nézőpontú fotóját 
vagy rajzát fénymásolatban!

• A jelölések nélküli alaprajzon találgassátok az egyes lakóegységek funkcióját! Az alaprajzot vessé-
tek össze az épület több nézőpontú fotójával vagy rajzával!
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• Értelmezzünk néhány fogalmat! Mit jelenthet a füstös konyha, szabadkémény, tornác, kemence, 
gazdasági épület, csűr, szalma és zsindelytető, vert fal, vályog?

Osszunk fénymásolatban képeket különböző funkciójú falusi épületekről!

• Milyen funkciójú épületek alkották a középkori falut? Figyeljétek meg a vízimalom, a templom 
formai jellemzőit!

A vízimalom esetében kitérhetünk a vízi energia hasznosításának lehetőségeire is.

Skanzenben történő látogatás hiányában érdemes gazdag képanyaggal készülnünk, amelyben a szem-
léletesség logikáját követve mutassunk az épületekről külső képet, szerkezetet és belső egységeket 
bemutató részeket, a felhasznált anyagok közeli képeit (például vályog) is!

• Készítsétek el agyagból a falu házait csoportmunkában!

A feladatban hasznosíthatjuk a bonyolultabb lapokból való építés technikáját, az egy tömbből mintázás 
egyszerűbb módszerét, vagy a kettő kombinációját (például hasábok kialakítása, agyaglapból készített 
nyeregtetővel, tornác oszlopokkal). A készülő makett célja, hogy visszaadja az eredeti épületek aránya-
it, és a geometrikus formák karaktereit hangsúlyozza.

• Az elkészült épületek rendezgetésével hozzatok létre birtokot vagy templom köré csoportosuló 
lakóépületeket, hosszú telkeket, utcára rendezett épületeket!

HANGULATVÁRAK

Egyéni munka, csoportmunka

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Példák gyűjtése és elemzése tanári segítséggel eltérő érzelmi hatást kiváltó (pl. hétköznapi, ünne-
pélyes, titokzatos, rideg, félelmetes, vidám) épített terekről (pl. templom, iroda, park, szoba, lift, 
zuhanyfülke, labirintus). A tapasztalatok beépítése a személyes élményeket és történeteket bemu-
tató alkotó feladatokba.

A térbeli formaalakítást követően a következő feladatban a személyes képalakítás a cél, felhasználva 
a térbeli formák létrehozásával szerzett korábbi tapasztalatokat.

Mutassuk különböző várak, kastélyok fotóit, amelyek eltérő formavilágukkal hangulati hatásokat is el-
érnek (például zömök, monumentális, dísztelen sötét erőd, vaskos tornyok, kazamaták, tornyok belső 
folyosórendszere, lőréses ablakok, karcsú tornyú kastélyok, díszes könnyed hatású kastély nagy abla-
kokkal, napfényes fogadóterem).

• Milyen különbségeket láttok az épületek között? Milyen anyagokat használtak az építésükhöz? 
Mi lehetett a funkciójuk? Milyen építészeti elemek árulkodnak az épület rendeltetéséről? A kas-
tély miért nem tölthetett be védelmi funkciót? Milyen lehetett itt az élet? Kik lakhattak a látható 
épületekben?

Mutassuk a következő festményeket: Rippl Rónai József: Villa előtt, (Claude) Monet: Roueni katedrális 
sorozat, (William) Turner: Londoni parlament!

• Milyen hangulatúak a képen látható épületek? Hogyan befolyásolják a színek a képen látható 
székesegyház hangulati hatását? Jellemezzük a sorozatot képenként! Mondjunk jelzőket!

Keressük a képi hatás okait közösen (például hideg, meleg színek, ecsethasználat, felületek)!

• Fessetek képet választható fogalmak inspirációjára! (Például a jóságos tündérek vára, a vidám 
herceg vára, a gonosz varázsló vára, lidérces vár.)

• A vár a formájával és különösen a színvilágával fejezze ki a választott címet! 
• Használjatok színkeverést (például világosítás, sötétítés)!
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Változat csoportmunkára:

Gyűjtsünk hangulatokat kifejező szavakat, kifejezéseket úgy, hogy érzékletesen felvázolunk egy vagy 
több szituációt! A gyűjtésnél ügyeljünk, hogy ne a legegyszerűbb lelkiállapotokkal kelljen operálnunk a 
kifejező feladatban!

• Milyen hangulatként neveznétek meg azt, amikor esik az eső, és nincs kedvünk kikelni az ágyból? 
Melyik szó írja le azt az érzést, amikor már az első napon elveszted az új kesztyűdet az iskola ud-
varán, és anya keresi délután a szemével? 

• Csoportokban fessetek egy kiválasztott hangulatot kifejező várat! A kifejezést erősítsétek a szín-
használattal és formaalakítással is! 

• Az elkészült festményeket vágjátok körbe, és helyezzétek a különböző várakat egy nagyobb (A/2) 
papírfelületre úgy, hogy takarással, azaz a különböző képelemek alá-fölé csúsztatásával érzékel-
tessétek a teret is! 

•  Adjatok címet a képnek!
• Fessétek meg az épületek környezetét (például dombok, utak) is, a térbeliség érzékeltetésével!

SAJÁT MÚZEUM

Közös osztálymunka, egyéni munka

Az előző feladatban készült képeket állítsuk ki, és vállalkozó szellemű gyerekek találjanak ki találós kér-
déseket mások munkájáról! Játszhatunk tovább az elkészült képekkel a következőképpen:

• Mondjatok ellentétes hangulatokat kifejező szavakat! A pozitív fogalmaknak jelöljük ki a terem 
egyik részét, a negatív kicsengésűeknek pedig a másik részét! Helyezzétek el az elkészült képeket 
ezek között a gondolatban kijelölt végpontok között!

• Fotózzatok le egy szabadon választott képet, és fotószerkesztő applikációban változtassátok meg 
annak színhangulatát, majd mutassátok be az új jelentéssel ellátott képet! Fogalmazzátok meg, 
hogy mi változott az eredeti és a szerkesztett kép között! Adjatok új címet a képnek! Mutassátok 
meg azt az eszközt a szerkesztőben, amivel a hatást elértétek! 

Sok osztályban bevett szokás a társak munkájának egyéni értékelése, és szinte kötelező elemnek számít 
az óra végi értékelésben a gyerekmunkák összértékelése. Amikor gyerekek értékelik társaik munkáját, 
legtöbbször sablonos tetszésítéletek vagy a barátság érdekében hamis ítéletek hangzanak el. Érdemes 
tudatosítani a gyerekekben, hogy a képzőművészetnek nem lényege a tetszés, inkább a kép hatása az 
érdekes. Ez a hatás kiválthat különböző érzéseket, de a negatív érzelmek is lehetnek a vizuális kifejezés 
szempontjából értékesek, hiszen valami átjön a műalkotás révén az emberről. Minden az emberről be-
szél ugyanis, és későbbi iskolai életükben sem lesz fontos, hogy egy-egy műalkotás tetszik-e vagy sem, a 
lényeg az felső tagozaton, de a felnőtt életben is, hogy nyitottak legyenek az üzenet befogadására, nyitot-
tak legyenek magára a vizuális művészeti közlésre, és ne legyenek érdektelenek, közömbösek, elutasítók. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Korong nélkül készülő, adott funkcióra alkalmas egyszerű agyagedény készítése az alkalmazott 
technikából adódó önálló tervezés alapján (pl. homokedény, könyökedény, papírhenger oldalához 
csigákból épített, kész edény üregébe préselve).

POHARAT MÁTYÁS KIRÁLYNAK ÉS KÍSÉRETÉNEK!

Egyéni munka

Szemléltetőanyagok segítségével vizsgáljuk meg az ivásra alkalmas pohárformák sokféleségét a forma, 
funkció és anyag tükrében! 
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• Készítsetek ivásra alkalmas edényt agyagból!

Az edény készülhet alapformára préseléssel, vagy egyszerűen egy meglévő kerámia félgömbre is 
préselhetjük a kinyújtott agyaglapot. Ha gyakran jutunk agyaghoz, így általánossá válhat a plasztikai 
munka, akkor készíthetünk félgömb formájú gipszformákat. (A gipsz félgömböt egy kettévágott kisebb 
labdába öntve kapjuk.) A gipszforma mindig alkalmas lesz ráépítéses edényformák variációinak készíté-
sére. Maga a gipsz öntése is nagyon motiváló feladat a gyerekek számára. A gyerekek legalább annyira 
csodálkoznak a rövid időn belül fellépő halmazállapot-változáson és a vele együtt járó melegedésen, 
mintha egy érdekes videót néznének meg a telefonjukon. 

• Nyújtsátok ki az agyagot körülbelül 0,5-1 cm közötti egyenletes vastagságúra! (Erre a műveletre 
alkalmas egy feldarabolt seprűnyél is.) Az agyaglapot borítsátok a formára és egyengessétek el 
rajta! A túlnyúló részeket késsel vágjátok körbe! Az agyagedényre agyaglapból kivágott csíkok 
segítségével építsetek talpat, ahol megfogható az ivóalkalmatosság. (Lehet kehely formájú.)

A tárgy gipszformáról történő leemelésnél a tanárnak segítenie kell. A ráépítés előtt púderrel be lehet 
szórni a gipszformát, ezáltal kevésbé szívja a nedvességet, csökken a tapadás ereje. A leemelt tárgyat 
érdemes még javítgatni, és hangsúlyos helyeken (például a peremén vagy az oldalán) lehet karcolással, 
nyomhagyással díszíteni, vigyázva arra, hogy a forma már ne torzuljon. (Ez a belső oldalról ellentartás-
sal megoldható).

A Kinizsi Pál tematikus tervhez (amiben Mátyás is többször szerepel), könnyen kapcsolható az alábbi 
tematikus terv, amit kifejezés, jelhasználat, kommunikációs, továbbá arc- és kézábrázolási feladatok 
alkotnak. A tematikus tervhez tartozó feladatsor az emberábrázolás sémafejlődését segíti.

Mátyás király okos katonája tematikus terv
 Tanulási eredmények (NAT)

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

• egyszerű, mindennapok során használt jeleket felismer;
• a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés segítségé-

vel magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában;
• élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális eszközökkel 

egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít;
• korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző vizuális eszközökkel, él-

ményszerűen megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, formáz, épít, fotóz és magyarázza azt;
• 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 munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere, szín-, fény-

hatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez, összehasonlít;
• képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után önállóan megfogalmazza és indokol-

ja tetszésítéletét;
• valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest, formáz, 

nyomtat, eljátszik, elmesél;
• saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti;
• pontosan ismeri államcímerünk és nemzeti zászlónk felépítését, összetevőit, színeit.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)

Egyszerű, mindennapok során használt jelek (pl. közlekedési jelek, útjelzés, piktogram, zenei kot-
ta), kommunikációs szándékú vizuális közlések (pl. szórólap, óriásplakát, reklámanyag) felismeré-
se, megfigyelése, azonosítása és elemzése tanári segítséggel A tapasztalatok felhasználása játékos 
feladatokban.

Korábban megismert és feldolgozott szövegekhez, zeneművekhez (pl. gyermekregény, tananyag-
részlet, népdal, mondóka) illusztráció készítése különböző vizuális eszközökkel síkban és térben (pl. 
rajz, festés, fotó, plasztika) a munkák szöveges értelmezésével.

Saját irodalmi és filmes élményekből származó szereplők jellemzőinek, érzelmeinek, karakterének 
(pl. gesztusok, viselkedés, öltözék, személyes tárgyak) megfigyelése és feldolgozása különböző já-
tékos (pl. dramatikus, vizuális) feladatokban a karakter és a jellemzők tudatosítása érdekében, és a 
tapasztalatok közös megbeszélésével.

Magyar népmesék, népballadák illusztratív megjelenítése jellegzetes magyar népviseleti elemek 
megfigyeléseinek felhasználásával.

Saját és mások munkáinak, képeknek, vizuális alkotások szereplőinek szín-, fényhatás, kompozíció, 
kifejezőerő szerinti szöveges elemzése, összehasonlítása, a következtetések szöveges megfogalma-
zásával és megvitatásával (befogadói és szövegalkotási képességek fejlesztése).

Játékélmények játékos vizuális és dramatikus feldolgozása (pl. digitális játék síkbeli vagy térbeli 
társasjátékká alakítása, szabályrendszerek kidolgozása és átdolgozása).

JELELJÜNK!

Közös osztálymunka

Az következő mesét Róka Szabolcs élő mesemondásából, tehát élő folklórként szóhagyományból is-
merjük, ezért vázlatosan közöljük az anekdotát, amit a népi mesélés hagyományai szerint saját vál-
tozatában bővíthetünk, szűkíthetünk és színezhetünk tovább, természetesen az adott gyerekcsoport 
érdeklődése és tudása alapos ismeretében.

A történet röviden a következő:

Volt Mátyás királynak egy igen okos öreg katonája. Büszke is volt rá, dicsekedett is véle mindenkinek, 
még a burkus királynak is, aki éppen akkoriban érkezett Buda várába. 

– Kipróbálom én ennek a katonának az észjárását – mondta a burkus király, aki ugyancsak büszke volt 
saját elmésségére, okosságára. 

Így is lett, Mátyás elküldte a királyhoz az öreg katonát, azzal, hogy ha jól megfelel a burkus király kér-
déseire, száz aranyat kap majd tőle. Igen ám, de a burkus király nem tudott magyarul, a katona pedig 
a németet nem beszélte, amit a burkusok. Belépett hát a király szobájába, mire az felmutatta a hüvely-
kujját.

A katona válaszképpen felmutatta a mutató- és a középsőujját.

Bólogatott a burkus király, igen okos a katona, valóban. 

Második kérdés gyanánt széttárta a burkus király a karjait, a katona meg felemelte az összezárt öklét. 

Okos ember, de hátha nem tud megfelelni a harmadik kérdésre.

Felemelte a király a bibliát az asztaláról, a magasba tartotta, a katona meg erre kirántotta a kardját 
hüvelyéből, és az égtájak felé vágott vele. 
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A király csak mosolygott, meghajolt, és átnyújtotta az aranyakkal teli zacskót az okos katonának. 

Először meséljük el eddig, még messze nem tartunk a csattanónál!

• Találgassatok, mit jelentett a jelekkel zajló párbeszéd? Kik használnak ma jelnyelvet?
• Szerintetek nemzetközi a siketnémák jelbeszéde, vagy külön-külön meg kell tanulni idegen nyel-

ven is a beszélni nem tudó vagy nem halló embereknek? Nézzetek utána könyvtárban, lexikon-
ban vagy az interneten a kérdésnek!

A találgatásokat érdemes a táblára jegyzetelnünk. Nem kell egész mondatokat írnunk, hiszen ezzel a 
jegyzetelést is bemutathatjuk a gyerekeknek. Használhatunk rajzi jelet, sematikus ábrát (például pálci-
kaembert is), néhány ötlet pedig egy-két szóban lerövidítve kerüljön a táblára. Fontos, hogy ha önálló 
ismeretszerzésre buzdítjuk a gyerekeket, akkor ne maradjon el az ismeretek megosztása sem. (Erre 
nagyon alkalmas volt Winkler Márta gyakorlatában a napkezdő beszélgetés. Ilyenkor mutatták be a 
gyerekek, hogy mit olvastak, mit találtak egy előző nap felmerült kutatnivaló kapcsán. Ebben a hely-
zetben a pedagógus ráérezhetett a gyerekek aznapi állapotára is. Winkler Márta, ha fáradtnak vagy 
szétszórtnak, izgatottnak látta őket, biztosan nem vitte végig az aznapra tervezett tanulósabb feladata-
it. Helyette inkább a gyerekekre hangolódva változtatott az eredeti elképzelésen, játékos gyakorlással, 
dramatikus játékokkal feloldotta a feszültséget, majd amikor tanulásra motiváltabbak voltak a gyere-
kek, akkor tanított háromszor annyit is.)

Meséljük tovább a történetet!

Mátyás király oldalát igencsak furdalta a kíváncsiság, hogy hogy is zajlott a próbatétel. Felkereste hát 
a burkus királyt, és kérdezte őt a próba felől.

– Igen okos a te öreg katonád – mesélte a burkus király. Amikor belépett a terembe, mutattam neki, 
hogy egy az Isten a mennyekben. (Mutassuk mi is az eredeti mozdulatokat, hogy a gyerekek emlékez-
zenek a történetre!) Rögtön ráfelelte, hogy Krisztus urunkról és a Szentlélekről se feledkezzünk meg. 

Aztán én mutattam, hogy: Ó be kár, hogy a keresztények ily szétfele vannak szóródva a Föld hátán! Mire 
ő ráfelelte: az igaz ugyan, de az egység a lényeg.

Harmadszorra mutattam, hogy a Biblia az egyetlen igazság, mire kardját kivonva ráfelelte, hogy azt 
védelmezi fegyverrel is minden igaz ember. Megérdemelte hát az aranyakat. 

Itt kis szünetet érdemes tartani, tegyünk úgy, mintha vége lenne.

• Mit gondoltok, a katona miből értette ilyen pontosan ezeket a nehéz, bonyolult kijelentéseket?

Reméljük megmarad a gyerekekben is a kétely (mint ahogy Mátyás királyban is), így folytathatjuk a mesét:

Megkérdezte Mátyás az öreg katonát is, hogy zajlott a próba. 

– Jaj királyom, nagyon féltem, hiszen épphogy beléptem, mutatta a király, hogy ki akarja nyomni a 
szememet, aztán bátorságot vettem, és mutattam, hogy én meg kinyomom az övét, de mindkettőt ám. 
Aztán tárta a karjait, hogy jönne birkózni, mutattam neki az öklömet, ami sok csatát túlélt, hogy csak 
jöjjön, aztán meg ne bánja. Végül egy vastag könyvvel akart megdobni, gondoltam kirántott karddal 
csak elpiszkálom a levegőből.

BESZÉLŐ KEZEK

Csoportmunka

Az etika tantárgy KET fejlesztési feladatai között a félreértésre, a kommunikáció kisiklására is találunk 
vonatkozó példát:

• A többszereplős kommunikációban fellépő félreértés felismerése, tisztázó kérdések megfogalma-
zása.

• Csoportban játsszatok olyat, hogy valaki mutat egy kézjelet, mozdulatot, és a többiek nem kita-
lálják a lényegét, hanem direkt félreértelmezik!
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Változat:

• Csoportban egy gyerek mesélje a történetet, egy másik gyerek közületek játssza a katona és egy 
a burkus király szerepét, de ne a mese kézjeleit mutassátok, hanem valami mást! Találgassatok, 
hogy a mese új változatában hogyan lehetne a kétféle megfejtést mesélni! 

A következő feladat lényeges eleme a nemzetközileg érthető kézjelzések használata. Jobb, ha a kevéssé 
szalonképes jelek használatának elkerülését előre megbeszéljük a gyerekekkel. Beszélhetünk arról is, 
hogy más-más kultúrák ugyanazon a jelzésen mást értenek. 

PÁRBESZÉD JELEKKEL

Páros munka

Osszuk ki Mátyás király jól ismert, fehér márványból készült, profilreliefjének nyomtatott változatát 
(A/6-os méretben)!

• Figyeljétek meg a domborműbe faragott arcképet! Fogalmazzátok meg, miért nem a teljes embe-
ri alakot látjuk a képen! Mit tudunk meg Mátyás királyról a portrét nézegetve? 

• Soroljatok fel olyan képeket, kiadványokat, ahol elegendő csak egy emberi arc, ahol nincs szükség 
a teljes emberi alak ábrázolására! 

• Fogalmazzátok meg, mit érdemes ábrázolnotok egy emberből, ha a korábban hallott történetet 
szeretnétek megjeleníteni? Lényegesek-e a lábak? 

• Párokban, papírmetszet-technikával mutassátok be a történet egyik jelenetét! Beszéljétek meg, 
ki melyik szereplőt készíti el! Ne csak a katona és a burkus király jelenetére gondoljatok, hanem 
mindhárom szereplőre!

• A Mátyás-portré segít abban, hogy sikerüljön megrajzolni a különböző szereplőket oldalnézet-
ben. Dolgozzatok a fénymásolatban kiosztott mintával azonos méretben! Most minden módszer 
megengedett ahhoz, hogy nagyon élethű emberi profilképet rajzoljatok. Kinek van ötlete a rajzo-
lás megkönnyítésére?

• Vágjátok ki a fejeket és minden olyan arcrészletet, ami szükséges ahhoz, hogy azonosítani tudjuk 
a szereplőt (például szemet, szakállat, bajuszt, hajat, sisakot, koronát)! Vágjátok ki újabb papír-
szeletekből vagy az eddig keletkezett hulladékból az arc részleteit, és ragasszátok a fejre stiftes 
ragasztóval! Felhasználhatjátok a nemzeti jelképeket is (például a magyar címer, Mátyás király 
címere) arra, hogy érthető legyen a kép! 

• Keressétek ki a szótárban a burkus szó jelentését, hogy megtudjátok, milyen német népet jelen-
tett eredetileg, így megtalálhatjátok az ő címerüket is! Rárajzolni a fejre vagy színezni nem érde-
mes, mert nyomdafestékkel fogjuk bekenni a papírbábukat, és lenyomtatjuk őket.

(Remélhetően az első két évfolyamban már kipróbálták a gyerekek a papírmetszet, kartonmetszet 
technikáját, de emlékeztetőül vagy motivációként érdemes korábban készült nyomódúcot és nyomtat-
ványt bemutatni. )

• A kompozíció elkészítéséhez szükségetek lesz kezekre is. Tegyétek a tenyereteket az arcotokra! 
Ha a csuklótok az állatoknál van, hol kezdődnek az ujjak? Meddig ér a középső ujjatok? Hogyan 
tudtok könnyedén egymással tükrös, két egybevágó kezet csinálni?

• Készítsétek el a kezeket úgy, hogy először mint egy egyujjas kesztyűt rajzoljátok fel egy összehaj-
tott papírlapra, majd a megfelelő helyre berajzoljátok a tenyeret, majd a saját ujjaitok megfigye-
lésével elhelyezitek az ujjakat! Figyeljétek meg, hogy melyik a legvékonyabb ujjatok, melyek tűn-
nek egyforma vastagnak, melyik a leghosszabb, vagy hogy hány ujjperc található egy-egy ujjban!

(A magyarázathoz érdemes röntgenképet mutatni, például a világ első röntgenképét: Kéz gyűrűvel, 
Wilmhelm Roentgen, 1895.)
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• Vágjátok ki a kezeket, és a mese választott jelenetének megfelelően állítsátok be az ujjakat úgy, 
hogy kifejező legyen a kézmozdulat! Természetesen, ha egyéb tárgyakra is szükség van a válasz-
tott jelenethez (például kardra vagy könyvre), készítsétek el azokat is papírkivágással!

• A figurák összeállításához szükségetek lesz a szereplők ruháinak kivágására is. Nagyon vékony pa-
pírból (például régi írógéppapír, zsírpapír, vékony csomagolópapír, papírtörlő, vékony gézanyag) 
vagy kemény kartonból készítsétek el ezt is! Ahhoz, hogy arányos legyen a figura, mérjétek le, 
hányszor fér rá a karotokra a fejetek hosszmérete! Ezt az arányt használjátok fel a két kar ké-
szítésekor. Különböző minőségű alapanyagokból jelenítsetek meg gazdag ruhaféleséget! Ennek 
érdekében a díszítményeket is ki kell vágni papírból, és fel kell ragasztani a ruhára.

• Az elkészült szereplőket egy színes A/4-es lapon állítsátok be különböző mozdulatokba, de még 
ne ragasszátok fel őket, hanem a részek mozgatásával keressétek azt a beállítást, amelyik a leg-
jobban kifejezi a választott jelenetet! 

(A gyerekek a kompozíció különböző változatait megörökíthetik fotókkal, majd ezeket visszanézve kivá-
laszthatják a végleges változatot.)

• Válasszátok ki a legjobb beállítást, és rögzítsétek a képelemeket erősen egy A/4-es rajzlapra! 
Próbáljátok ki, nem engedi-e el a ragasztó valamelyik részletet, mert az nyomtatáskor leválik a 
nyomódúcról!

Az elkészült munkák nyomtatása teljesen mechanikus és időigényes folyamat, nagyon jó nevelési hatás 
rejtőzik ugyanakkor benne. Minden osztályban van általában egy-két gyerek, aki nem élvezi a rajzolást, 
képkészítést, sőt a plasztikus feladatokat sem. Őket ilyenkor érdemes nyomdászmesternek kinevezni, 
és a nyomdahenger használatára, majd az átnyomás módszereire megtanítani, hogy a többiek segít-
ségére legyenek. A nyomtatómestereknek így a vizuális kifejezéssel ugyan sok dolguk nem lesz, de 
tényleges munkájuk mégis hozzájárul a sikerhez, így elismeréshez juttatja őket is. Tapasztaltuk, hogy 
bármely fajta sikerélmény képes feloldani a rajzolással kapcsolatos görcsöket, és néhány nyomtatással 
eltöltött óra után ezek a gyerekek sokkal motiváltabban vesznek részt egy más jellegű alkotásban is. 
Természetesen nem csak a papírmetszet-nyomtatást használhatjuk erre a célra. Hasonló feladat lehet 
az agyaglapok nyújtása, a gipsz félgömbök vagy lapok öntése, bármi olyan tevékenység, ami szükséges 
egy-egy sikeres vizuális produktum létrehozásához. 

Mindent járó malmocska feladatsor

Az alábbi feladat kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom KET Mesék, történetek témájához. 

Kapcsolódik továbbá az etika tantárgyhoz. 

• Az etika tantárgy felkészíti a tanulót az egyéni életvezetésének és társas környezetének erköl-
csi szempontból történő mérlegelésére, miközben saját tudását vizsgálja és fejleszti. Eszközei a 
kérdezés, a rejtett nézetek és a dilemmák feltárása, az érvelés, a meggyőzés, a meggyőződés, a 
társadalmi normák és közösségi értékek értelmezése (tantárgyi bevezető).

A konkrét etika KET fejlesztési feladatokhoz:

• Saját főbb testi tulajdonságok és személyiségjegyek azonosítása, az önészlelés és a környezettől 
érkező jelzések értelmezése.

• Az alapérzelmeken túlmutató kellemes és kellemetlen érzelmeket kiváltó helyzetek felismerése, 
az ezekre adott társadalmilag elfogadható reakciók gyakorlása.

• Reális és irreális célok felismerése, a vágyak és célok összefüggéseinek feltárása.
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 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 munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere, szín-, fény-

hatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez, összehasonlít;
• képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után önállóan megfogalmazza és indokol-

ja tetszésítéletét;
• valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest, formáz, 

nyomtat, eljátszik, elmesél;
• saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti;
• adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít.

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)

Korábban megismert és feldolgozott szövegekhez, zeneművekhez (pl. gyermekregény, tananyag-
részlet, népdal, mondóka) illusztráció készítése különböző vizuális eszközökkel síkban és térben (pl. 
rajz, festés, fotó, plasztika) a munkák szöveges értelmezésével.

Saját irodalmi és filmes élményekből származó szereplők jellemzőinek, érzelmeinek, karakterének 
(pl. gesztusok, viselkedés, öltözék, személyes tárgyak) megfigyelése és feldolgozása különböző já-
tékos (pl. dramatikus, vizuális) feladatokban a karakter és a jellemzők tudatosítása érdekében, és a 
tapasztalatok közös megbeszélésével.

Saját és mások munkáinak, képeknek, vizuális alkotások szereplőinek szín-, fényhatás, kompozíció, 
kifejezőerő szerinti szöveges elemzése, összehasonlítása, a következtetések szöveges megfogalma-
zásával és megvitatásával (befogadói és szövegalkotási képességek fejlesztése).

Valós vagy képzeletbeli utazás folyamatának, útvonalának, történéseinek képes és szöveges bemu-
tatása (pl. Rumini térképe, Ph. Fogg úr 80 napos útinaplója, egy sarkkutató forgatókönyve, útifilm 
az osztálykirándulásról), különböző cél (pl. tájékoztatás, dokumentálás, szórakoztatás) hangsúlyo-
zásával.

Személyes vagy közösségi témához kapcsolódó történetek (pl. problémák az osztályban, legjobb 
emlékeink) vizuális megjelenítése egyszerű digitális eszközökkel (pl. fotósorozat, slideshow) az üze-
net egyértelmű közvetítése érdekében csoportmunkában.

A SZEGÉNY EMBER VÁNDORÚTRA INDUL

Egyéni munka

Mutassuk be a Mindent járó malmocska című magyar népmesét (Benedek Elek gyűjtése alapján, a szö-
veg hozzáférhető a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán.) Érdemes élőszóban mesélni. (A feladatsor 
címében a mese szükséges és aktuális szakaszára utalunk.)
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• Egy A/4-es lapon készítsetek rajzos jegyzetet arról, hogy a mese szerint hol jár éppen a szegény 
ember! Használjatok egyszerű jeleket a szegény ember útvonalának és a vele történt események 
(pl. találkozások) jelölésére! 

• Folytassátok az ábrát úgy, hogy az útvonal rajzolása közben mesékből ismert helyszínekkel kiegé-
szítitek, gazdagítjátok a történetet! (Például amikor a szegény ember jobbra nézett és meglátott 
egy gyémántsziklát, csak úgy káprázott bele a szeme.)

AZ ÖKRÖK ELCSERÉLÉSE

Páros munka, csoportmunka

• Párokban cseréljétek ki a rajzos térképet, és társatok jelei alapján meséljétek újra a történetet! 

A következő feladatrészben 3-4 fős csoportban dolgozzanak a gyerekek!

• Beszéljétek meg, mit jelent számotokra az, mint ami a szegény ember családja számára a két pici 
ökröcske! Mi az a dolog, ami számodra a legértékesebb, de feláldoznád a család érdekében?

• Játsszátok el némajátékkal az ökrök és a malmocska elcserélését! Készítsetek páros beállításokat 
tehát úgy, hogy a képen látható két szereplőtársatok arckifejezése hordozza az alku egy pilla-
natát! Fotózzátok le a szereplők érzelmeket kifejező mimikáját, gesztusait (például megtörtség, 
szomorúság, értetlenség, lekicsinylés, beletörődés)!

• Foglalkozzatok csak azzal a jelenettel, amikor a király számára kiderül, hogy a szegény ember csak 
a malmocskát kéri! Készítsetek három képből álló képsorozatot a királyt játszó szereplő arckifeje-
zéséről (például csodálkozás, érzelem leplezése, beleegyezés)!

• Nézzétek vissza a képeket, és vágjátok olyan méretűre, formájúra őket, hogy csak az arcjáték le-
gyen rajtuk! Használjátok a telefon képszerkesztő alkalmazását!

Nem biztos, hogy minden gyerek gyakorlott a fotók szerkesztésében, csoportonként mutassuk meg a 
kép formátum levágását, majd a csoport minden tagja gyakorolja!

• A levágott képeken dolgozzatok tovább a digitális képátalakító lehetőségek felhasználásával! 
Használjatok előre beépített effektusokat, próbáljátok ki, jobban kifejezi-e a lelkiállapotot a feke-
te-fehér, a régies-barnás vagy valami egyéb effekt!

A MALOM MŰKÖDÉSE

Egyéni munka

• Gyűjtsd össze azokat a dolgokat, amiből szeretnéd, hogy sok legyen! Erre alkalmas a malom. Ké-
szíts rajzos ábrát ezekről a dolgokról!

• Jelöld a rajzon, hogy mi az, ami csak neked fontos, ami a te vágyad, és jelöld azt is, ami a családod, 
barátaid érdekét szolgálja!

Az egyéni ábrák alapján készítsünk táblai ábrát, amiben a legtöbbféle egyéni vágyat összegyűjtjük! 
Beszéljük meg a gyerekekkel, hogyan kellene jelölnünk a személyes vágyakat, hogyan jelöljük a tágabb 
környezet igényeihez alkalmazkodó dolgokat! (Reméljük, hogy halmazábrák, színkiemelés, táblázat-
használat mint vizuális kommunikációs eszközök megjelennek a gyerekek ötletei alapján, mert ez azt 
bizonyítja, hogy az alsó tagozatos feladatok hozzájárulnak az eszköz függetlenedéséhez, ami kapcsolat-
ban áll a differenciált gondolkodás fejlődésével.)

GONOSZ SZOMSZÉD

Közös osztálymunka, egyéni munka

Ezen a ponton térjünk el a Benedek Elek történetétől az alábbi, nemzetközileg ismert befejezés irányába:
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A szegény ember és családja, mit csak kívánt, megkapta a malmocskától. Ha éhesek voltak, a libacom-
bok csak úgy röpködtek ki a malomból, minden gyereke szájában ott lógott kettő-három. Ha arany 
kellett, zsákszámra szedegették össze földről. 

Megirigyelte a szegény ember gazdagságát a fukar szomszéd. Leselkedett a kerítésénél, leselkedett az 
ajtórésben, sehogy sem látta, honnan ez a nagy jólét egyszeriben. Majd egyik este még a szegény em-
ber kéményére is felmászott, hát a kéményen keresztül éppen meglátta a malmocskát, ahogy a szegény 
ember szavára kukoricamálét járatott.

Megvárta hát, hogy elaludjanak, majd a kéményen lemászva megfogta a malmocskát, és vitte magával!

Mutassuk Mednyánszky László: Verekedés után című képét!

• Figyeljétek meg a képet! Ha ő lenne a gonosz szomszéd, miután ellopta a malmot, vajon most mit 
mondana magában?

• Fogalmazzátok meg, milyen érzelmeket láttok a képen látható arcon!

Mutassuk Munkácsy Mihály: Ásító inas és Rőzsehordó asszony című képeit!

• A képek alapján meséljétek tovább a történetet a szegény ember szempontjából! Használjatok 
népmesei fordulatokat, hasonlatokat!

Folytassuk a történetet, a gyerekek ötleteit építsük bele a mesélt szövegbe, ezzel is érzékeltetve a me-
sék kollektív voltát.

Az irigy szomszéd nagyon rettegett attól, hogy kiderül a bűne, elhatározta hát, hogy elmegy a faluból. 
Egy főtt tojás volt a konyhaasztalon, beletette a zsebébe, ő maga pedig ment, ment egészen addig, 
míg a tengerhez nem ért. Beszállt egy régi hajóba, eloldozta, és a tenger sodrására bízta magát. Meg-
éhezett a tengeren, elővette a tojást a zsebéből, de nem volt nála só. Eszébe jutott a szegény embertől 
hallott mondat:

– Járjad-járjad, malmocskám, járjad a sót!

Őrölte is a malom a sót, csak úgy ömlött belőle, elöntötte a hajót, feltöltötte a hajó testét, a rakteret, 
majd a nagy súlytól a hajó a tenger mélyére süllyedt. Nem tudta elállítani a gonosz ember a só áradá-
sát, mert nem tudta, mit kell mondania a malomnak.

• Hajtsatok egyik oldalon félbe, majd újra és újra félbe egy-egy A/3-as méretű fénymásolópapírt! 
Hajtogassátok olyan kicsire, amilyenre csak tudjátok! Terítsétek ki a papírt!

• Hogyan szoktuk mondani az A/3-as felét jelentő papírméretet? Hogyan mondjuk annak a felét? 
Számoljátok meg, a hajtogatással hány rekeszt tudtatok kialakítani! Hányad része az A/3-as lap-
nak a kapott rekesz?

• Képzeljétek el, hogy a rekeszekre hajtogatott lap maga a hajó raktere! Rajzoljatok a rekeszek-
be olyan apró dolgokkal, ami csak az eszetekbe jut (például kávészemeket, csigatésztát, mákot, 
kérdőjeleket)! A mesében csak sóról volt szó, de minden hasonló anyagot is belerajzolhattok a 
rekeszekbe.

• Figyeljétek meg, társaitok milyen ötletekkel töltik ki a rekeszeiket, és ha már valaki kitalált egy 
ötletet, azt nem szabad felhasználnotok!

A feladat végeredménye egy jelentős grafikai felületgyűjtemény, ami hozzájárulhat a feladat folytatá-
sának sikeréhez!

• Egy A/4-es rajzlapot fessetek meg valami olyan színátmenettel, amiről a tenger mélysége jut az 
eszetekbe! Használhattok szivacsdarabot a festéshez!

• Ha megszáradt a felület, fekete filctollal rajzoljátok meg a hajót, ami a tenger mélyére süllyedt! 
Képzeljétek el, hogy minden olyan dolog, amit szállított, kiömlött a tenger homokjára, és maga-
san felrakódott a tengerfenékre! Használjátok az előző feladatban készített gyűjteményeteket!
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• Képzeljétek el, hogy közben a hajótestre tengeri állatok, korallok, kagylók rakódnak tömegével, és 
mellette rajokban úszkálnak kisebb halak! Jelenítsétek meg őket filctollal vagy színes ceruzával! 
Töltsétek ki az egész rajzot apró dolgokkal, porszerű anyagokkal, apró lényekkel, magokkal, sűrű 
hínárral, azaz rajzi felületekkel!

A felületek gazdagságát fokozhatjuk mikroszkopikus élőlények elektronmikroszkópos felvételeinek kéz-
beadásával. Meghökkentő átírásokra képesek a gyerekek, ha a fejből teremtett felületek ötleteiből 
kifogynak. Éppen ezért a kiadott fénymásolatokat csak a munka folytatásaként adjuk ki, csak akkor, 
amikor a gyerekek éppen elakadnának, és a további ötletekhez segítségre van szükségük!

A feladatban készült grafikai felületgyűjteményt más feladatokban is felhasználhatjuk:

A Mátyás király okos katonája című feladat végproduktuma egy kartonmetszet nyomtatása, ahol a 
nyomdafesték száradása után tovább alakítható a kép.

• Vegyétek elő az általatok készített felületgyűjteményt, és fekete filctollal vagy tusba mártott hur-
kapálcával töltsétek ki a nyomtatott kép hátterét valamelyik korábban készített mintával! Képzel-
jétek el, hogy egy régi palotabelső díszes tapétája lesz a minta!

• Az alakok ruháját jelző gyűrt finom papírnyomat vonalait is megerősíthetitek, sőt tovább is foly-
tathatjátok a vonalakat! A király ruháját díszíthetitek, mintha sűrűn ki lenne rakva ékkövekkel!

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Eszközként használható egyszerű természeti formák és tárgyak (pl. régi konyhai eszközök, ritka 
szerszámok) elemző-értelmező rajza megfigyelés alapján, kiemelés nagyítással. Rajzos használati 
utasítás készítése a természeti vagy mesterséges forma esetleg humorosnak ható, kitalált haszná-
lati módjához.
Tárgytervezés, tárgyalkotás, vagy meglévő tárgy átalakítása (pl. öltözet kiegészítő, játék) hagyomá-
nyos kézműves technikákkal (pl. nemezelés, fonás, hímzés, batikolás, agyagozás).

Fogyasztásra ösztönző különböző reklámanyagok (pl. szórólap, óriásplakát, reklámújság, tv reklám) 
elemzése tanári segítséggel és a vizuális megjelenés áttervezése játékos feladatokban (pl. kommu-
nikációs hatást erősítő vagy módosító céllal).

MALOM

Csoportmunka

Mutassunk képeket régi vízimalmok, szélmalmok belső szerkezetéről! Adjuk ki fénymásolatban is a 
képeket, amelyeken jól látszanak a szerkezet részei (például tengelyek, fogaskerekek, áttételező meg-
oldások, ékszíjak, fogaslécek)!

• Találjátok ki, hogy merre forognak a kerekek, ha a képen látható tengely felénk forog! Kövessétek a 
képen a forgásirányt! Jelöljétek be, hogy a tengely forgásával mely kerekek mozognak egy irányba!

• Karton cipősdoboz, PET-palack, alufólia és hurkapálcák felhasználásával készítsétek el a mesebeli 
mindent őrlő malom belsejét! Jelenítsétek meg azt a szerkezetet, ami a malom belsejében hall-
ja a kapott utasítást, mutassátok meg forgó alkatrészek, kötelek, madzagok segítségével, hogy 
hogyan jöhetnek elő a kívánt dolgok! A munkához készítsetek közös tervet, majd osszátok fel 
a munkát egymás között! Jelöljétek a terven, hogy milyen anyagokra, eszközökre lesz szükség a 
munkához, és ki milyen munkafázisért felelős!

• Készítsetek rajzos használati utasítást a szerkezethez! Csak annyi szöveget írjatok a képre, ameny-
nyi valóban kell a megértéshez! Gondoljatok az irigy szomszéd esetére, vajon mi menthette volna 
meg őt!
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Mutassuk a Zwack Uniqum híres ázott emberét ábrázoló plakátját, illetve az Én kis falum című J. Men-
zel-filmből azt a jelenetet, amikor a főszereplőt (Bán János) éppen elönti a homok! 

• Fogalmazzátok meg, hogyan lehet kapcsolatba hozni a látott képeket a szerkezettel!
• Mi a lényege a jellegzetes magyar likőr plakátjának? Fogalmazzátok meg a kép üzenetét! Beszél-

jétek meg, miről szól valójában! Fogalmazzátok meg, milyen veszélyek rejlenek a csodamalom 
használatában! Hogyan változik meg annak az embernek az élete, aki ilyenre szert tesz? 

• Készítsetek plakátot a csodamalomról a látott képek felhasználásával, aminek a lényege az, hogy 
kedvet csináljon a vásárlónak a malom megvásárlásához! Mutassátok meg a plakáton, mire képes a 
tárgy! Töltsétek ki a plakát üresen maradt felületeit minden olyan dologgal, amit a malom előállít!

Vidám percek tematikus terv, a Keménykalap és krumpliorr című ifjúsági film 
feldolgozásához
 Tanulási eredmények (NAT)

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

• valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest, formáz, 
nyomtat, eljátszik, elmesél;

• saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti. 
• egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet készít egyé-

nileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, magyarázza;
• elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű eszközöket: bá-

bot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, és élményeit szövegesen 
megfogalmazza;

• a vizuális nyelv elemeinek értelmezésével és használatával kísérletezik;
• az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a vizuális kifejező-

eszközök használatának tudatosítása érdekében;
• az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan 

kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;
• azonosítja a gyerekeknek szóló, vagy fogyasztásra ösztönző, célzottan kommunikációs szándékú 

vizuális közléseket;
• adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít;
• adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez;
• képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után önállóan megfogalmazza és indokol-

ja tetszésítéletét;
• képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint következ-

tetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja.

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)

Régi magyar gyerekfilmek (pl: Kemény kalap és krumpliorr) karakteres szereplőinek képi megjele-
nítése, történetiség, részlet ábrázolása, dramatikus előadása.
Egyszerű mozgóképi részletekben (pl. mesefilm, reklámfilm) hangok és a képek által közvetített 
érzelmek (pl. öröm, düh, félelem) azonosítása a hatások közös megbeszélésével.
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Kisgyerekeknek szóló mozgóképi közlések (pl. tv reklám, gyermekműsor) üzenetének elemzése 
(pl. a kommunikációs célt szolgáló legfontosabb eszközök és az elért hatás) tanári segítséggel és 
a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. félelmetes-megnyugtató hangok gyűjtése, 
változatok újrajátszása).

Fogyasztásra ösztönző különböző reklámanyagok (pl. szórólap, óriásplakát, reklámújság, tv reklám) 
elemzése tanári segítséggel és a vizuális megjelenés áttervezése játékos feladatokban (pl. kommu-
nikációs hatást erősítő vagy módosító céllal).

Saját irodalmi és filmes élményekből származó szereplők jellemzőinek, érzelmeinek, karakterének 
(pl. gesztusok, viselkedés, öltözék, személyes tárgyak) megfigyelése és feldolgozása különböző já-
tékos (pl. dramatikus, vizuális) feladatokban a karakter és a jellemzők tudatosítása érdekében, és a 
tapasztalatok közös megbeszélésével.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy az adott életkori sajátosságok egyik fontos eleme a játékosság és 
annak édestestvére, a humor. A humor dinamikus élményhelyzet, kifejező megnyilvánulása pedig köny-
nyen lehet vizuális megjelenés. Az intelligencia (továbbá a vizuális intelligencia) és a humorérzék kö-
zött szoros összefüggés feltételezhető. A komikum mint a humor formai megnyilvánulása, nevetséges 
hatásra épülő, elsősorban a komédiában jelentkező jelenség lehet vizuális megjelenés, látványként 
(például gesztus, mimika, mozgás, szín) hat.

Nem nehéz belátni, hogy a vizuális humor vagy komikum alkotása már önmagában motiváló tényező 
a gyerekek számára, ugyanakkor feladatként vizuális kifejezési formák célszerű használatát jelentheti.

Az alábbi leírásunk a Csukás István regényéből készült magyar film, a Keménykalap és krumpliorr 
című film élményére épül, amely azon kevés gyerekfilmek egyike, amely napjainkig is minőséget kép-
visel.

A film lehet műélmény (akár a képek vagy tárgyak által kiváltott hatás), sajátossága viszont, hogy 
időben zajló, tehát elemzése gyakran az emlékezet alapján történik. Tervezhetjük a mű mozifilmes 
változatának közös megtekintését (ez egy dupla tanóra időkeretébe belefér), vagy építhetünk a gye-
rekek otthoni filmnézős élményére, de ebben az esetben viszont szelektívebb emlékképekre épülhet 
a beszélgetés. A korábbi élmények felidézése érdekében kiemelhetünk a tanórán részleteket (például 
hangok gyűjtése az állatkertben, cirkuszi szerepkörök kiosztása, cirkuszi produkciók) amelyre a vizuá-
lis kultúra óra feladatait építjük. Mondhatni, a mű az erkölcsi tanulságai mellett a vizuális feldolgozás 
széles spektrumát kínálja (amelyből a következőkben egy lehetséges válogatás olvasható) a tárgyterve-
zés-tárgykészítéstől a dramatikus játékon keresztül a mozgóképes rögzítésig, olykor aktív közös munkát 
is igényelve. 

Valódi cirkuszban szerzett élmények nélkül nehezebb a film átélése és feldolgozása is. Szerencséseb-
bek nyaraláskor találkozhatnak az utazó vándorcirkuszok egyikével, még átélhetik azt a sajátos világot, 
amit az évtizedekkel ezelőtt gyerekkorukat élők rendszeresen átélhettek, beleszagolhatnak az állatcir-
kusz jellegzetes illatába, és retteghetnek a közelükben száját hatalmasra tartó krokodiltól is, másoknak 
azonban mindezt a film nyújthatja csak, ami más típusú élménybefogadást jelent. 

CIRKUSZI SZEREPLŐK

Egyéni munka

Mutassuk be (a már látott vagy közösen megnézett) Keménykalap és krumpliorr című film szereposztó 
jelenetét! Beszéljük meg a gyerekekkel a pedagógiai tanulságot, azokat az indítékokat, amelyek a cir-
kusz alakítására inspirálták a szereplőket!
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• Ismeritek a főszereplő által említett cirkuszi szereplőket? Ki járt már cirkuszban? Hogy néz ki a 
bűvész, az artista, a porondmester, az indiai fakír, a bohóc? 

Mutassuk a film jellegzetes cirkuszi szereplőit kimerevített állóképeken vagy képernyőfelvételeken!

• Figyeljétek meg öltözéküket a filmbeli jelenetek alapján!
• Fogalmazzátok meg, hogy miért változnak át a jellegzetes figurákat alakító emberek ilyen nagy 

mértékben a szerep kedvéért! Mi az üzenete annak, hogy felismerhetetlenek a mindennapi élet-
ben?

Mutassunk változatokat a bohóc megjelenésére, ezzel árnyalva azokat a sematikus képzeteket, ame-
lyek napjainkban már szinte csak a McDonald’s bohócfigurájához kapcsolódnak!

• Figyeljétek meg a különböző ruhakaraktereket, mintázatokat, kalapformákat! A bohóc ruházata a 
vidámságon kívül más tulajdonságokat is tükrözhet. Milyen a zenebohóc, a sportos bohóc vagy a 
táncos balerina bohóc ruhája? 

• Tervezzetek szimpatikus bohóckaraktereknek megfelelő ruhát, amelyet ti is felvennétek egy pro-
dukcióhoz!

Készítsünk egész alakos fotókat szemből és oldalnézetben a tanulókról! A fotók halványított fénymáso-
latára készüljenek a ruhatervek, amelyeken tulajdonságokra, szerepfunkciókra utaló jeleket is használ-
hatnak a gyerekek (például zenebohóc).

• A tervetekhez fűzhettek írásos magyarázatot is, valamint gondoljátok át, hogy egyszerű eszközök-
kel, anyagokkal hogyan valósítható meg a ruhaterv (például a papír tulajdonságai, festés haszná-
lata)!

A tervezés otthoni körülmények között is továbbgondolható, és ha projektként dolgozzuk fel a témát, 
akkor kérjünk gyűjtőmunkát (például anyagokról, ruhaformákról), hogy a jelmez kivitelezése a tanítási 
órán már gördülékenyebben történjen. Javasoljuk, hogy a gyerekek csoportokban vagy párosával ala-
kítsanak karaktereket! Tapasztalni fogjuk, hogy a jelmezkészítés folyamatában is adódhatnak jelenetek-
re vonatkozó ötleteik, ahogy egyre inkább sajátjuknak érzik a figurát.

MITŐL VICCES?

Közös osztálymunka

Vetítsük le a Keménykalap és krumpliorr című film azon jelenetét, amely a gyerekek egyszerű produkci-
óit mutatja be! Elemezzük, bontsuk ki a humor forrására utaló motívumokat!

• Milyen helyzetekből adódik a vicces hatás a látott jelenetekben? Milyen apró, de jelentős motí-
vumok segítik a komikus hatás elérését?

• Hogyan fokozza a szerepjáték a történés jelentését, vagyis milyen színészi eszközökkel, kellékek-
kel érnek el vicces hatásokat a szereplők? 

A válaszoknál gondoljunk például arra, hogy tárgyak különös funkcióban vannak (például tölcsér a nad-
rágban, lufiból készült súly, láthatatlan bolha), vagy a színészi eszközökre (például arcjáték, gesztus, 
csetlés-botlás, különös hangok).

Kisebb csoportokban vagy párosával tervezzenek humoros jelenetet, amely illik a választott jelmez 
karakteréhez, avagy a kivitelezett karakterek alapján is alakulhatnak a csoportok. Természetesen az 
ötlet nélküliség kínos helyzete is meglephet minket, ezért érdemes készülnünk helyzetszituációkkal 
is, de újra játszhatjuk a filmen látott jeleneteket vagy azok újraalkotott változatait. A jelenetre történő 
készülés az órai kereten kívül is megvalósulhat. Alakuló ötleteiket a gyerekek hazavihetik, további bo-
hócjelenet után kutathatnak az interneten, kérhetnek tanácsot a felnőttektől, találkozhatnak iskolán 
kívül a forgatókönyv megírása céljából, azaz végezhetnek önálló kutatómunkát. A következő vizuális 
kultúra órán a csoportok vázolják fel egyéni elképzeléseiket, beavatva a többieket abba is, milyen úton 
jutottak el a végső elképzelésig!
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A bohócjeleneteken túl a bűvészmutatványok, erőművész-mutatványok, zsonglőrködés mind-mind 
olyan lehetőségeket rejt, amit egy motivált csoportokból álló osztályközösség fel tud használni arra, 
hogy a saját tervezésű előadás élményéhez juttassa őket. 

Egy talált nagy méretű csomagolódoboz adhat ötletet az elfűrészelt láda jelenetéhez, ahol klasz-
szikus módon (feltűnő, egyforma harisnyába bújtatott) két lány játszhatja az elfűrészelt nőket, vagy 
hungarocellből kivágott hatalmas súlyokkal küzdhet az erőművész. 

Az internet világa korlátlanul teszi hozzáférhetővé azokat a házilag is előadható bűvésztrükköket, ame-
lyek megtanulásával egy-egy magányos, a csoporthoz nehezen kötődő gyerek is elő tud adni – sikerél-
ményre számot tartó – produkciót, ami által könnyebben befogadja az osztályközösség.

• A kitalált, illetve újraalkotott történethez készítsetek egyszerű rajzos forgatókönyvet szöveges 
kiegészítéssel (storyboard)!

HANGOK ÉS ZÖREJEK

Közös osztálymunka

A Keménykalap és krumpliorr című film azon filmek egyike, amelyben igen jelentős kifejező szerepet 
kapnak a hanghatások (némiképp a némafilmek stílusát is idézve). Vetítsük le azokat a jeleneteket (akár 
a bohócjelenetekben láthatókat is), amelyekben megfigyelhetők a gesztusokat, mozgásokat kísérő 
hanghatások (például ahol hallható a bolha ugrása, a kesztyű lehúzása, a fenéken billentés). A cirkuszi 
konvenciók és a filmes példák párhuzamaként megtekinthetünk némafilmeket is az 1920-as évekből, 
miképpen ad a zongora zenei hangsúlyokat a filmen látható mozgásnak. 

• Mi indokolja a hangok, zörejek használatát olyan esetekben is, amikor a tevékenységnek egyéb-
ként nincs hangja?

• Milyen eszközökkel hozhatnánk létre egyszerű, a jelenetünkben is használható zörejeket a jele-
net hangsúlya érdekében (például koppantás, nyekergés, reccsenés)? Keressetek zajkeltő eszkö-
zöket! Tervezzétek meg a hangzás helyét a jelenetben! Jelezzétek vizuálisan a hanghatások helyét 
a rajzos forgatókönyvben is!

A téma más megközelítése lehet a hangok, zörejek otthoni feladatként kiadott gyűjtése és rögzítése 
is, hasonlóképp a filmen látott módszer szerint, nyilván korszerűbb eszközökkel. (A hangrögzítésre al-
kalmas eszköz ma a mobiltelefon.) A gyűjtött hangok bemutatása történhet az osztály előtt, társítva a 
produkció forgatókönyvéhez és indokolva a választást, valamint érdekes feladat lehet a gyűjtött hangok 
eredetét találgatni.

Mutassuk be a hangokat sorszámmal azonosíthatóan! (Ez megoldható úgy, hogy a gyerekek telefonját 
a hangszóróba dugjuk, azaz nem kell gyűjteményt készítenünk a nagy méretű hangfájlokból.) 

• Találjátok ki, hol gyűjthette az osztálytársatok az alábbi hangokat! Ne csak a forrást mondjátok 
meg, hanem azt is, mire lehet használni az előadásban az adott hangot!

TIÉTEK A POROND

Csoportmunka

A projekt végső mozzanata az előadás bemutatása, amely összegzi az eddigi munkát. A csoportok egy-
más előtt mutatják be produkcióikat, melyeket rögzíthetünk is kamerával. Az előadás szerkezetének 
kialakítását is érdemes a gyerekekre bízni (például imitálható a cirkuszi miliő porondmesterrel, színes 
háttérrel, fényekkel és a jellegzetes zenével).

A hosszú készülésnek később is hasznát veheti az osztály, ha olyan iskolai összejövetelre gondolunk, 
amelyen bemutatható a produkció (például iskolanapon), de a farsangnak is lehet tematikus megva-
lósulása, amikor az osztály nem egyedi jelmezekben pompázik, hanem a cirkuszi produkció előadása 
miatt öltözik be.
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REKLÁMOZZUK!

Csoportmunka

A projekt során különböző helyzetekben is készítsünk fotókat, például a jelmezes szereplőkről! A pla-
kátkészítés vizuális szükségleteit most többfigurás plakátok tanulmányozásával ismerhetjük meg. Ezek 
között szerepelhetnek cirkuszi plakátok is, de érdemes többféle témát is megmutatni, hogy minél szé-
lesebben hagyjuk az inspirálódás lehetőségét. A bemutatott plakátok alapján beszéljük meg az észre-
vételeket!

Osszuk ki a folyamat során készült fotók fénymásolatait!

• Milyen változatokban rendezhetjük el a kivágott figurákat a felületen? Milyen kiegészítő – cir-
kuszt idéző – elemekkel egészíthetjük ki a plakátot? Hogyan lehet figyelemfelhívóvá tenni a pla-
kátot? Milyen anyagokkal, technikával lehet kiegészíteni a képeket (például ragasztás, festés)?

Érdemes a tanítónak a kompozíciós folyamat bemutatásával szemléltetni a jó plakát létrehozását, mi-
vel a plakát kifejező hatása nagyban függ az elrendezéstől, kiemeléstől, vagyis a céltudatosan használt 
vizuális nyelvtől. Az informáló szövegfolt külön feladatot jelent. A betűk írásának esetlenségét áthidal-
hatjuk előre nyomtatott szövegfoltok kiosztásával, amelyeket aztán tetszés szerint alakíthatnak tovább 
(például tördelés, színes alap vagy kontúr) a gyerekek.

• Csoportonként készítsetek a produkciótokat reklámozó plakátot! Találjatok ki hangzatos címet! 
Használjátok fel a szereplőkről készített képeket! A plakát legyen figyelemfelhívó, és közöljön va-
lami lényegeset arról, hogy mire számíthat a néző, ha megváltja a jegyét!

A feladatsort folytathatjuk úgy is, hogy nem a megtartott cirkuszi előadáson van a hangsúly, hanem 
annak filmes adaptációján. Játszhatunk a kamerahasználattal, a sajátos nézőpontokban rejlő illúziókel-
téssel a filmes lehetőségek és a valóság közötti kapcsolat megtapasztalása érdekében. A feladat felső 
tagozatban is előkerülhet, ahol tisztán a filmes eszközök azonosítása a cél.

FILMES CIRKUSZ

Csoportmunka

Mutassuk be (Charlie) Chaplin: Circus című, 1928-ban készült filmjéből a kötéltáncos-jelenetet!

• Figyeljétek meg, milyen eszközökkel hiteti el a rendező és az operatőr, hogy Chaplin a magasban van!
• Leplezzétek le a filmes trükköt! Figyeljétek meg, mikor melyik részét látjuk a szereplőnek a kép- 

ernyőn!
• A telefonotok segítségével készítsetek rövid vágóképeket a kötéltáncolásról! Segíthetünk az aláb-

bi képcímekkel, jelenetcímekkel: A kötélen fogást kereső lábak felülnézetből; Az arc kifejezése 
közelképen; A felsőtest és karok imbolygó, egyensúlyt kereső mozdulatai.

• A vágóképeket szerkesszétek (vagy tanári segítséggel szerkesszük össze) jelenetté! (Erre a mun-
kára már a legtöbb okostelefon alkalmas.)

Utazás térben és időben feladatsor

Kapcsolódás a környezetismeret tantárgy Tájékozódás időben, térben KET témaköreihez.

 Tanulási eredmények (NAT)

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

• a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés segítségé-
vel magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában;
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• az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan 
kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;

• egyszerű, mindennapok során használt jeleket felismer;
• saját kommunikációs célból egyszerű térbeli tájékozódást segítő ábrát – alaprajz, térkép – készít;
• valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest, formáz, 

nyomtat, eljátszik, elmesél;
• saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti.

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)

Valós vagy képzeletbeli utazás folyamatának, útvonalának, történéseinek képes és szöveges bemu-
tatása (pl. Rumini térképe, Ph. Fogg úr 80 napos útinaplója, egy sarkkutató forgatókönyve, útifilm 
az osztálykirándulásról), különböző cél (pl. tájékoztatás, dokumentálás, szórakoztatás) hangsúlyo-
zásával.

Saját személyes történetek bemutatása érdekében valós hely, helyszín (pl. nagyszülők nyaralója, a 
település parkja, tópart, erdő, vegyesbolt, uszoda) megjelenítése különböző vizuális eszközökkel 
síkban és térben (pl. kollázs, vegyes technika, kréta, nyomat, mintázás, makett).

TÉRKÉPET TALÁLTAM

Egyéni munka

Módszertani szempontból fontos lehet, így e feladat kapcsán kivételesen szélesebb megközelítésből 
indítjuk a feladat tartalmának bemutatását. Ahogyan a gyerekektől is gyakran elvárjuk a brainstorming 
technika alkalmazását, mi magunk is gyakran így indulunk el egy-egy fejlesztési feladatcsokor feldolgo-
zásának az útján.

Kapcsolódó fogalmak: Térképolvasás, terek és térképek, térképfajták különböző jelzéseinek értel-
mezése (például domborzati minőségek, tereptárgyak azonosítása valóságos térképeken), jelzések ér-
telmezése a vizuális nyelv használatának minősége szempontjából. 

Osszunk ki különféle grafikus jellegű térképeket: fantáziatérképek, középkori térképek, ismert ifjúsági 
irodalmi művekben közzétett, szerzői térképek (például Százholdas Pagony, Középfölde térképe, Rumi-
ni térképe) páronként!

• Nevezzétek meg a térképeken látható domborzati jellemzőket és tárgyakat (például utak, épü-
letek)! Hogyan ábrázolják a hegyeket, utakat, várat? Mi az oka az egyes tereptárgyak ábrázolási 
módjának? Gondoljatok például a jellemző oldalnézetre, felülnézetre, színek használatára!

• Milyen módszerrel közvetítik az információt a térképek a történésekről, eseményről?

A térképek gyakran mutatják be például utazások fontosabb állomásait, de olykor különböző jelekkel 
eseményekre (például hadi térkép, kincses térkép) is utalhatnak.

Mutassuk Jules Verne: Nyolcvan nap alatt a Föld körül című könyve alapján Phileas Fogg utazásának 
térképét, Kolumbusz és a magyar honfoglalás útját bemutató történelmi térképeket!

•  Hogyan jelölték az eseményeket a térkép készítői? 

Nézzük meg Mr. Fogg úr útját a világtérképen! Eddigi térképészeti ismereteink alapján (például kon-
tinensek ismerete, domborzat azonosítása) találgassuk közösen, hogy milyen közlekedési eszközökkel 
utazhatott, esetleg milyen új kitalált kalandjai lehetnek. Ha nem ismerik a gyerekek az eredeti történe-
tet, akkor bemutathatunk érdekesebb részleteket (például utazás szánkóval, indián támadás, léghajó). 
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• Hogyan lehetne a térképen jelezni egy-egy említett eseményt? Miért nem lehet részletező a rajz?
• A különböző térképészeti tapasztalataitok alapján készítsetek egy fantáziatérképet szárazfölddel, 

tengerrel, szárazföldi domborzati elemekkel!

A feladatnak ezt a részét inspirálhatjuk előkészített elemekkel (például körbeégetett, gyűrt, antikolt, 
barnára festett papír mintha régi térkép anyaga lenne). (A papírbatik elkészítése egyszerű. Az alaposan 
összegyűrt papírt kisimítjuk, és híg barna festékkel átfestjük, a gyűrődések között kissé visszaszedjük a 
festéket, majd száradás után kivasaljuk. A festék elsősorban a gyűrődésekben tapad meg, így különös 
erezetet hoz létre a papíron.)

Az inspiráció további lehetősége a címadás. A címadás támogatására motiváló képeket is mutathatunk, 
például korabeli metszeteket hajókról, felfedezőkről, egzotikus tájakról, vízi szörnyekről.

• Színezzetek, fessetek domborzati részeket, amelyekre konkrét formákat (például hegy, vulkán) is 
rajzolhattok! A színes felületre találjatok ki egy képzeletbeli útvonalat kalandokkal! Használjatok 
jelzésszerű rajzokat! A térképhez szöveges értelmező magyarázatot is írjatok!

Az alkotómunka ugyan nagyban épít a fantáziára, de elvárás az elkészült munkák kommunikációs ereje 
is, tehát a jelölések értelmezhetősége. Tiszteletben tartjuk tehát a korosztály még mesei élményekhez 
is közel álló szemléletét, de közelítünk a valóságalapú, vizuálisan közlő információk gyakorlatához.

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Játékélmények játékos vizuális és dramatikus feldolgozása (pl. digitális játék síkbeli vagy térbeli 
társasjátékká alakítása, szabályrendszerek kidolgozása és átdolgozása).

KOCKULJUNK!

Csoportmunka

Nagyon sok, gyerekek által kedvelt telefonos digitális játék lényege az utaztatás, így bizonyára ismernek 
is ezek közül többet az osztályban. 

• Alakítsátok át (az előző feladatban elkészült) régies térképeteket telefonos játékká! Tervezzétek 
meg a karaktereket, a térképeteket alakítsátok át egy hosszú papírcsíkon úgy, hogy a telefon ké-
pernyője jelöli ki a pályát vagy a játékban elérhető szinteket! Találjátok ki közösen a játék lénye-
gét, például hogy mi a cél, mit kell teljesíteni, hogyan nehezedik az előrejutás!

• A telefonos játékok stílusában készítsetek magyarázó rajzot, tutorialt a saját játéktervetekhez! 
• Készüljetek fel arra, hogy három mondatban bemutatjátok a játékot, mint ahogyan azt a youtu-

berek szokták! A bemutatót rögzítsétek videón, és törekedjetek arra, hogy nagyon rövid, nagyon 
lényeges információkat mondjatok el a kitalált játékról!

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Évszakoknak megfelelően természeti formákból való kép- és tárgyalkotás (pl. ősz: őszi terméslé-
nyek, termésbábok levelekből, tárgyalkotás őszi termésekből (koszorú, füzér); tél: tobozokból ka-
rácsonyfa, betlehemi figurák készítése, hóvár, hószobor építése; tavasz: virágtündérek, virágbábok, 
koszorúk, virágszőnyeg).

KÜLÖNÖS LÉNYEK ÓCEÁNON ÉS SZÁRAZFÖLDÖN

Csoportmunka, páros munka, egyéni munka

A következő feladat a térképkészítéssel elinduló történetalakításra inspiráló körülményre épít. Tapasz-
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talat, hogy a térképrajzolás – eseményeket is láttatva – belső, téri képzeteket indít el, vagyis aki útvo-
nalakat vet papírra (például külföldi turista számára magyarázatként), annak a szeme előtt megjelenik 
a valós tér is. De látja a teret akkor is, ha képzeteire építi a képzelt jelenség egyszerű jelekbe fordítását. 

Nézzük meg azokat a furcsa lényeket középkori rajzokon, metszeteken, amelyek azt mutatják, hogy 
miképpen képzelte el az ember a még ismeretlen kontinensek, tengerek állatvilágát!

• Írjatok történetet az elkészült térképhez kapcsoltan! Népesítsétek be különös lényekkel a képze-
letbeli tér (térképünk) tájait! Gondoljatok például különleges rovarokra, amelyet a felfedezőket 
kísérő tudós fedezett fel, vagy szörnyekre, amik fel akarták falni az utazókat, vagy emberszerű 
lényekre, amik fenyegették az expedíció sikerét!

Témánk azonban most nem rajzos tervezés, hanem az asszociációkra épülő komponálás, konstruálás, 
amely történhet síkon és térben is. Motivációként nézhetünk furcsa figurákra emlékeztető természeti 
formákat, egzotikus furcsa rovarokat, de tárgykollázsokat is.

Készítsetek terményekből különös figurákat, a térkép tájainak furcsa lényeit!

• A természeti formákat (például termések, ágak, kérgek, gyümölcsök vagy zöldségek) részben 
nekünk kell biztosítanunk már a konstruálás technikai lehetőségeire is gondolva (például tűzés, 
illesztés, ragasztás). Érdemes az alakíthatóságot is átgondolni (például szeletelés, bontás), hogy 
a munka megkezdése előtt mintaadó technikai tanácsokat tudjunk adni. Fontos, hogy időnként 
valóban készítsünk el egy-egy elvárható produktumot magunk is, mert ilyenkor szembesülhe-
tünk azzal, hogy például milyen nehéz diót rögzíteni sütőtökre, mennyire nehéz baleset nélkül 
vadgesztenyét lyukasztani, vagy hogy mennyire forró a ragasztópisztoly tölténye.

KÜLÖNÖS LÉNYEK LAPOSAN

Csoportmunka

A téma síkbeli variációjához a már gyakorlatban többször kipróbált montázstechnikát használjuk. (Karl) 
Blossfeld híres terményfotói sokszorosítva jó elemei lehetnek a síkbeli terményekből készülő montázs-
nak. (K. Blossfeld fekete-fehér fotói növényi részekről készültek, az esztétikai élményen túl természet-
tudományos ismereteket is nyújtanak, valamint a rácsodálkozás pillanatait is nyújtják egy olyan világra, 
amelyre kicsinysége miatt kevésbé figyelünk fel.) A feladathoz kapcsolódó fejlesztési célok (mint mon-
tázskészítés, applikálás, pontos körülvágás, illesztés és ragasztás) a különböző korosztályokhoz igazítva 
lényegében többször, más évfolyamokban is megjelenhetnek. Az adott korosztályra és a rendelkezésre 
álló időre gondolva érdemes a képek egy részét már kivágva biztosítani a gyerekeknek a képalakítás-
hoz. Valamint érdemes egy lapra többet összeszerkesztve kinyomtatni és kiosztani. A pontos illesztési 
lehetőségeket mutassuk be a munka előtt, hogy ne egyszerűen egymásra ragasztott elemekből szüles-
sen meg a kép. 

Motivációként mutassuk be (Max) Ernst frottázsait!

• Készítsetek a növényi elemek illesztéséből különleges figurákat! Ügyeljetek a körbevágás pontos-
ságára és az illesztésekre! Az a jó figura, amelynél egységesnek tűnik a végső forma, a kapcsoló-
dások nehezen észrevehetők.

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Történet egyetlen vizuális vagy egyéb eleméből kiindulva (pl. képkocka, főszereplő karakterének 
leírása, regény rövid részlete) saját történet kitalálása és vizuális megjelenítése (pl. képregény, fo-
tósorozat, rövidfilm) a történet időbeliségének érzékeltetése érdekében.
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TÖRTÉNET KÉPEKEN

Egyéni munka

A megelőző feladatok már ráhangolhatják a gyerekeket egy önálló történet kialakításához, amelyre a 
tanulók otthon is készülhetnek. Bár a történet kitalálásához kézzelfogható vizuális támpontként, kiin-
dulásként csak a térkép és néhány fura figura szolgáltat lehetőséget, valószínű, hogy a gyerekekben 
már gazdag asszociációk alakultak ki eseményekről. Ezek kifejezését kell segítenünk. A képes történet-
mesélés korlátozódhat egy viszonylag rövid idejű jelenetre, de elbeszélhet hosszabb történést is. Ha 
behatároljuk a történés tartalmát, akkor van lehetőség a közös megbeszélésre. Ilyen megoldás lehet ha 
például a cselekmény kezdő mozzanatát előre megadjuk: például partra szállás.

• Hogyan találkoztak a korábbiakban készített fura lényekkel a hajósok?
• Rajzoljatok a korábban készült terményfigurák alapján különös lényeket, szörnyeket! Használja-

tok színes ceruzát, filctollat! Lehetőségetek van átalakításokra, az eredeti formák kiegészítésére 
is. Például megrajzolhatjátok a figura felületét, új részletekkel lehet pontosítani. Használjatok 
részletes, igényes grafikai felületeket!

Valószínűleg kedves kollégánk észrevette, hogy mennyi átjárás, elágazás rejlik magának a kézikönyvnek 
a feladataiban. A tengeri szörnyek megrajzolása hozzákapcsolódhat a Mindent járó malmocska című 
feladat elsüllyedt hajójának grafikai felületkitöltő munkájához, ténylegesen hozzá lehet kapcsolni úgy, 
hogy az akkor elkészített rajz szerves folytatása legyen a mostani feladat. Persze a saját időtervezésben 
megtörténhet az is, hogy ez a feladat kerül előbb a gyerekek elé, ebben az esetben e feladat módszer-
tani megoldásait át lehet citálni ahhoz a feladathoz, például a tengeri szörnyek hátán is megteleped-
hetnek kagylók, korallok, kis halak úszkálhatnak mellettük a rajzokon. Érdemes ezek tükrében újra látni 
a már olvasott feladatokat, és magának a kézikönyvnek a használatát is át lehet gondolni. Mi valójában 
ötleteket szeretnénk gyűjteni, módszertani megoldásokat konkretizálunk feladatokban, kerettantervi 
fejlesztési feladatokat fogalmazunk át tanulói feladattá. De a legnagyobb öröm azt lenne, ha megtud-
hatnánk, hogy a könyvben megfogalmazott feladatokat szabadon felhasználva, a gyerekek fejlesztési 
igényeinek megfelelően bukkannak fel újra és újra különböző tantárgyi kapcsolódások és a tanórán 
kívüli gyerekprogramok értékes kihasználásával. 

Mutassunk a képzeteket segítő képeket, például hajókat, sziklás partot, dzsungelt! Képregényoldalak 
bemutatásával a különböző képkivágások, nézetek alkalmazására is mutathatunk példákat, de utalha-
tunk a Chaplin-féle kötéltáncos jelenet filmes tapasztalataira is.

• Képzeljetek el egy történetet a tervezett figurával és térképen kalandozó hajósokkal!
• Rajzoljátok le a történetet képkockákban, aminek egyik jelenete az előzőekben készített rajz ki-

csinyített változata!

Betlehemes játék tematikus terv

Az értelmes tárgyak készítéséről szóló eszmefuttatásunkban ígértük azt, hogy valódi kerettantervi fej-
lesztési feladatok mentén mutatjuk be egy – sok iskolában amúgy is szokásos – néphagyomány osztály-
keretben történő feldolgozását. A többi tematikus tervtől eltérően csak vázlatosan mutatjuk meg azt, 
hogyan tudjuk lefedni egy betlehemes játék előkészítésével a tantervi követelményeket. A készülődés 
folyamatának összetett tevékenységei nagyon változatosan kínálják magukat a differenciált feladatki-
adásra, aminek motivációs bázisát az előadás adja. Minden előadásra készített dramatikus játék ilyen. 
Minthogy szinte minden kerettantervi témakör szerepet kap, nagyvonalúan megtehetjük, hogy a NAT 
érvényes tanulási eredményeit nem soroljuk fel, tudva azt, hogy a mozgóképes és médiatartalmak nem 
jelennek meg a feladatsorban, de rajtuk kívül a legtöbb igen. 

Ebben a tematikus tervben már nem is soroljuk fel részletesen a lehetséges tantárgyi kapcsolódáso-
kat sem, hisz ez legyen annyira természetes, mint hogy a népi szöveg a magyar nyelv és irodalom tere-
pe, a kísérő énekek az ének-zene tananyagából származhatnak, a kellékek kivitelezése folyhat techni-
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kaórán, a táncos-mozgásos részek kidolgozása a testnevelésórák anyagával egyeztethető, míg a vizuális 
kultúra kerettantervi fejlesztési feladatainak jelentős része is aktív szerepben áll.

Fejlesztési feladatok (KET)

Környezetünkben észlelhető változások (pl. nyári zápor, olvadás, penészedés), folyamatok (pl. pa-
lacsintasütés, építkezés), mozgások (pl. kerékpár, óra) vizuális megfigyelése, értelmezése és a ta-
pasztalatok és információk vizuális megjelenítése (pl. fotósorozat, film, rajzsorozat, folyamatábra) 
a változás vagy folyamat időbeliségének hangsúlyozásával, csoportmunkában is.

GYERTEK VELÜNK BETLEHEMBE!

Közös osztálymunka, csoportmunka, egyéni munka

Ismertessük meg a gyerekeket a betlehemezés szövegével, készítsük el a szereposztást! 

Az ismétlődő pedagógiai problémát minden dramatikus játékban az okozza, hogy vannak, akik nem 
szeretnek szerepelni, vagy egyszerűen nem jut nekik szerep. Ezért érdemes úgy alakítani a csoport 
munkáját, hogy tudatosítsuk a gyerekekben, hogy a színházban a színészi játékon kívül sok egyéb sze-
replő közreműködése szükséges a sikeres produkció bemutatásához. Ennek megfelelően a játékban 
legyen kellékes, mesterember, rendezőasszisztens, hangmester, díszlettervező, varrónő, fodrász. 

Adjunk ki egy Gantt-diagramnak megfelelő nyomtatott táblázatmintát az egyes feladatokat vállaló cso-
portoknak! Előre jelöljük be az előadás napját, a főpróbát, a jelmezes próbák időpontjait!

• Készítsetek rajzos időtervet annak érdekében, hogy lássátok, mikorra kell a vállalt feladatotokat 
elkészíteni! Írjátok vagy jelöljétek be a táblázatba, milyen munkát kell elvégezni, milyen eszközök, 
anyagok kellenek hozzá!

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Saját irodalmi és filmes élményekből származó szereplők jellemzőinek, érzelmeinek, karakterének 
(pl. gesztusok, viselkedés, öltözék, személyes tárgyak) megfigyelése és feldolgozása különböző já-
tékos (pl. dramatikus, vizuális) feladatokban a karakter és a jellemzők tudatosítása érdekében, és a 
tapasztalatok közös megbeszélésével.

Saját és mások munkáinak, képeknek, vizuális alkotások szereplőinek szín-, fényhatás, kompozíció, 
kifejezőerő szerinti szöveges elemzése, összehasonlítása, a következtetések szöveges megfogalma-
zásával és megvitatásával (befogadói és szövegalkotási képességek fejlesztése).

Tárgytervezés, tárgyalkotás, vagy meglévő tárgy átalakítása (pl. öltözet kiegészítő, játék) hagyomá-
nyos kézműves technikákkal (pl. nemezelés, fonás, hímzés, batikolás, agyagozás).

Dramatikus játékhoz jelmezek és kellékek készítése önállóan vagy csoportmunkában. Különböző 
anyagok szakszerű összeépítésének gyakorlása (pl. ragasztás, kötözés, varrás, dróttal).

Magyar népi ünnepkör iskolai bemutatásához (pl. Betlehemezés, Csillagjárás, Kisze hajtás stb.) áté-
léséhez néprajzi dokumentáció (fotó, film) megismerésével hitelességre törekvő kellékek, jelmezek 
készítése csoportmunkában.
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Egyszerű, mindennapok során használt jelek (pl. közlekedési jelek, útjelzés, piktogram, zenei kot-
ta), kommunikációs szándékú vizuális közlések (pl. szórólap, óriásplakát, reklámanyag) felismeré-
se, megfigyelése, azonosítása és elemzése tanári segítséggel A tapasztalatok felhasználása játékos 
feladatokban.

Valós, mindennapi iskolai kommunikációs helyzetek érdekében a legfontosabb kommunikációs célt 
(pl. figyelem felkeltése, tájékoztatás, felhívás) érvényesítő síkbeli vagy térbeli vizuális megjelenés 
(pl. plakát, cégér, installáció) tervezése egyénileg és csoportmunkában is.

SZEREPLŐK KELLÉKÉNEK ELKÉSZÍTÉSE

Csoportmunka

Mutassunk archív néprajzi fotókat, naiv művészek alkotásait (Vankóné Dudás Juli) hagyományos betle-
hemes játékokról!

• A képek alapján tervezzétek meg egy-egy, a szövegből ismert szereplő ruháját! A tervekre írjátok 
rá, kinek van otthon a szerephez szükséges kelléke (például kucsma, tarisznya, bekecs, hálóing)! 
Szerepeltessétek a terven azt is, mi az, amit el kell készíteni!

• Beszéljétek meg, milyen anyagokra, eszközökre van szükségetek, amiket elő kell készíteni a munkához!

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)

Magyar népi építészet legjellemzőbb sajátosságainak megismerése, makettépítés változatos anya-
gokból (pl. karton, agyag, természetben talált anyagok) egyéni- és csoportmunkában.

Ismert funkció (pl. lakás, iskola, orvosi rendelő, mozi) saját ötlet alapján elképzelt változatának 
megtervezése, elkészítése makettben, az elkészült makettekből közösen településszerkezet (pl. 
falu, városrész) kialakítása, egyszerű „terepasztal” megépítése, csoportmunkában.

HORDOZHATÓ BETLEHEM KÉSZÍTÉSE

Csoportmunka

Mutassunk fényképeket hagyományos betlehemekről!

• Figyeljétek meg, milyen anyagból lehetnek a templomszerű betlehemek! Hogyan használják? Mit 
kell tudnia elviselni a kis épületnek? Mit kell tenni azért, hogy a nézők jól lássák a Szent Családot 
a betlehemben? 

• Papírdobozok átalakításával, ragasztással, majd tapétaragasztós átvonásával készítsétek el az 
épületet! 

• Tervezzétek meg, hogyan használhatók korunk eszközei arra, hogy az építmény jobban betöltse a 
funkcióját (például belső világítás megoldása LED-es zseblámpával)!

Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő

Tanult mesék, mondák vagy zeneművek valós vagy kitalált szereplőinek (pl. lovag, Mátyás király, 
molnárlegény, komámasszony, „árgyélus kismadár”, Hüvelyk Matyi) megformálása síkban vagy 
térben (pl. festmény, kollázs, papírmasé maszk, újrahasznosítható anyagokból báb), a szereplők 
illusztratív bemutatása vagy dramatikus feldolgozása érdekében csoportmunkában is (Emberábrá-
zolás, differenciált arc- és kézábrázolás fejlesztése).
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Mesék, gyermekirodalmi alkotások (pl. Magyar népmesék, Vuk, Pinokkió) és azok filmes vagy szín-
házi adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az olvasott szöveghez és a vetített adaptációhoz 
kapcsolódó élmények megjelenítése és vizuális feldolgozása különböző eszközökkel  (pl. rajz, fes-
tés, montázs).

Korábban megismert és feldolgozott szövegekhez, zeneművekhez (pl. gyermekregény, tananyag-
részlet, népdal, mondóka) illusztráció készítése különböző vizuális eszközökkel síkban és térben (pl. 
rajz, festés, fotó, plasztika) a munkák szöveges értelmezésével.

Saját irodalmi és filmes élményekből származó szereplők jellemzőinek, érzelmeinek, karakterének 
(pl. gesztusok, viselkedés, öltözék, személyes tárgyak) megfigyelése és feldolgozása különböző já-
tékos (pl. dramatikus, vizuális) feladatokban a karakter és a jellemzők tudatosítása érdekében, és a 
tapasztalatok közös megbeszélésével.

SZENT CSALÁD A BETLEHEMBEN

Csoportmunka

Mutassunk gótikus vagy reneszánsz képeket a betlehemi jelenetről!

• Figyeljétek meg, kiket látunk a képen! Fogalmazzátok meg, mi volt régen a szokás, hogyan áb-
rázolták a szereplőket! Fogalmazzatok meg szabályt arra, hogyan kellett betlehemet festeni sok 
száz évvel ezelőtt!

• Készítsétek el a Szent Család tagjainak, illetve választott további szereplőknek a fejét gyűrt új-
ságpapírból úgy, hogy a fejbe eredetileg beleszerkesztetek két félbehajtott alumíniumdrótot! Az 
egyik pár drót fogja magasan tartani a fejet, a másik párból karokat lehet készíteni.

A hagyományos betlehemekben a Szent Családon kívül nincs más szereplő, de az iskolában a templomi 
betlehemek mintájára gazdagíthatjuk a teret pásztorokkal, állatokkal egyaránt, éppen azért, hogy min-
denki munkája benne legyen az előadás sikerében, és minden gyerek fontosnak érezze magát benne.

• Borítsátok be a fejet egyszínű csomagolópapírral, majd száradás után fessétek meg az arcrészle-
teket!

(Ehhez a munkához tapasztalatot kínál a korábbi évek PET-palackra komponált angyala, a Vitéz László 
mese szereplőinek elkészítése.) Az alakok festésénél fontos, hogy az alapozás száraz legyen. Talán egy-
szerűbb ecsetfilcet használni azért, hogy a szemek és a szájak nehogy lefolyjanak a bábfejekről.

• A figurákat öltöztessétek fel rongyhulladékkal! Ha ügyesen tudjátok rögzíteni az anyagokat, akkor 
nem kell varrni, hiszen hátulról nem fogja senki látni a figurákat!

• Játsszátok el a betlehemben megjelenő jelenetet magatok is azért, hogy a kézmozdulatokat, test-
tartást kipróbáljátok, ami majd segít a bábok elrendezésében!

• Helyezzétek el a figurákat a betlehemben, használjátok ki azt, hogy a drót hajlítható! Állítsátok be 
a figurákat a jelenethez illő testtartásba!

• Pótoljátok a kezeket ott, ahol kívülről látszik, és fontos, hogy legyen! Vágjatok ki összehajtott pa-
pírból kezeket, és ragasszátok a drótra két oldalról! Semmiképpen ne dolgozzatok hiába ott, ahol 
kívülről nem fog látszani!
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BEFEJEZÉSÜL

A kézikönyv végén szeretnénk néhány általunk fontosnak ítélt szempontot ismét megjeleníteni, ame-
lyek a bevezetőben még általánosnak hathattak, de most már talán értelmet nyertek. A szöveg főként 
feladatokból 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 tanuló-központúság 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 három, egyébként korszerű módszertanunkban egységnek tekintett osztályban is más cé-
lok mozgatják a vizuális kultúra tárgy tanulói tevékenységeit, mint akár kilenc éve, a legutóbbi NAT 
életbelépésének idején. 

A Nemzeti alaptanterv 2020-as bevezetése óta többször megéltük a digitális munkarendben való 
tanítás-tanulás szituációját. Erre korábban nem volt példa, az eszközrendszer és a tanári szerepvállalás 
ismeretlenül ért mindannyiunkat. Nem szeretnénk ezt a helyzetet konzerválni azzal, hogy részleteiben 
is kitérünk a – tantárgyunk világától távoli – foglalkoztatási forma bemutatására, a zárszóban csupán 
néhány gondolat a kényszerhelyzet feloldására:

Tudjuk, hogy az alsó tagozatos osztálytanítókhoz fűződő személyes kötődés nélkül nagyon nehéz a 
gyerekeknek értelmes vizuális kultúra feladatot kiadni, és tőlük megoldást elvárni. Értelmesnek tűnik, 
ha ilyenkor főként nem a kifejező képalkotást helyezzük előtérbe, hanem inkább más tantárgyak tan-
anyagát próbáljuk meg támogatni vizuális kommunikációs jellegű feladatokkal (például időbeli történé-
sek, természeti folyamatok fotóval vagy filmes rögzítésével). Ilyeneket az első osztályos kézikönyvben 
ajánlottunk, érdemes a vonatkozó tananyagok újraértelmezésével adaptálni azokat az adott évfolyam-
ra. Sajnos az eddig átélt pandemikus karanténhelyzet családi ünnepeket is magába zárt, közösségi osz-
tálykeretben megült ünnepre pedig nem is gondolhattunk, mégis összefűzheti az osztályt egy közös 
képgaléria, videócsatorna, ahol mindenki digitálisan rögzített képpel, vizuális megjelenéssel üzen vala-
mit társainak. Ezt le lehet fordítani kerettantervi fejlesztési feladatra, tanulási eredményekre is. Nagyon 
jól használható a gyerekek otthonléte arra, amit az iskolában soha nem tudunk megteremteni, például 
építés különböző anyagokból (legóból). Nem mindegy természetesen, hogy mi a célja az építkezésnek, 
mit építenek a gyerekek. A témát adhatja ekkor olyan olvasmány, amit úgyis fel kell dolgozni magyar 
irodalom tananyagaként, de klasszikus kifejező illusztrációból jót nem várhatunk el. Fontos tudnunk, 
hogy a családok többsége nem tud otthon nyomtatni, tehát olyan feladatot soha ne küldjünk, aminek a 
lényege a papíralapúság, egyébként rajzi feladatnál felesleges megkötnünk a méretet is, hiszen a képet 
digitális fotón látjuk viszont. 

Végezzen olyan feladatot a gyerek otthon, amit az iskolában nem tud megoldani, például fejezze ki 
magát ételek díszítésével, amit fogyasszanak is el a fotózás után, szerezzen örömet és segítsen család-
tagjainak, amiben tud. A játékosság fontos alapelve a vizuális kultúra tanításának, amit az iskolában és 
a digitális munkarendben is érdemes szem előtt tartani. Célunk, hogy a játékosságot képviselje e kézi-
könyv is, és örülnénk, ha az általunk összegyűjtött feladatok még több játékossággal jelennének meg 
a mindennapok gyakorlatában.
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A kézikönyvet azért írtuk, hogy segítséget nyújtsunk a tantervi megújulás eszméinek gyakorlatba 
történő átfordításában. Nem úgy képzeltük el a gyakorlat segítését, hogy tanmenetszerűen közöljük, 
mit, hogyan, hányszor csináljon a második osztályos gyerek, inkább a miértekre szándékoztunk a köny-
vet 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 felsőbb 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.

 


