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BEVEZETŐ
Tantervi változások a gyakorlat tükrében
A 2020-ban megjelent Nemzeti alaptanterv (NAT) bőségesen és érthetően írja le annak az embernek
a képét, akivel hatodik osztályos kiskamaszként találkozunk. A tanári kézikönyvben igyekszünk gyakorlati válaszokat adni minden olyan kérdésre, ami kollégáinkban az új szabályozás olvasásakor tartalmi
és formai jellegű kérdésként egyaránt felmerülhet. Az új NAT a kötelező óraszám felosztásakor tíz évfolyamra fogalmazza meg a vizuális kultúra tantárgy közös fejlesztési feladatait, amit a dokumentum
tanulási eredményeknek nevez. A kapcsolódó kerettanterv (a továbbiakban KET) rendre két évfolyamra
határozza meg a NAT megfelelő tanulási eredményeihez kapcsolódó fejlesztési feladatait és ismereteit,
ezért a hatodik évfolyam végére elvárt fejlesztést ennek tükrében kell látnunk.

Koncepcióból eredő formai jellemzők a NAT szövegében
A NAT és a kerettantervek megalkotásának alapvető koncepcionális vonása a tanítás-tanulás folyamatának korszerű szemlélete, amelynek jellemző hívószavai a differenciálás, az aktív tanulás, például a
jelenségalapú és felfedezéses tanulás, továbbá a problémaalapú és projektmódszertan. Ezek bizonyos
tantárgyak esetében újdonságnak számítanak, a vizuális kultúra tantárgyban azonban többé-kevésbé
régóta jelen vannak, vagy jelen lehetnének. A tantárgy speciális ismeretrendszerét aktív tanulói tevékenységekben, az „alkotva befogadás” elve alapján kívánja elsajátíttatni a tanulókkal, szemben az
ismeretelvű gyakorlattal, ami például a vizuális kifejezőeszközök elméleti kereteit, színtani ismereteket,
művészettörténeti tényanyagot kívánja hagyományos módszertannal átadni. A módszertani ajánlás sok
esetben tehát a NAT és a kapcsolódó kerettantervek szövegében kódolva rejtőzik (például „társaival
együttműködésben”, „egyénileg, vagy csoportban”, „az alkotó és a befogadó oldalon is”, „egyéni ismeretszerzését csoportos alkotómunkában felhasználva”). A kézikönyvben az a célunk, hogy egy-egy ilyen
szabályozásban megjelenő fordulatot segítsünk élettel, feladatpéldával, konkrétummal feltölteni. A vizuális kultúra tárgy tanítását szabályozó NAT és a KET szemléletében alapvetően látszik az a vezérelv,
hogy nem „tantárgyat tanítunk”, hanem a vizuális kultúra tantárgy keretében a tanulók vizualitását fejlesztjük, akik a vizuális nevelés sajátos tevékenységeit végzik, így a munkájuk gyakran látható és kézzel
fogható produktumot termel. A 2020-ban kiadott NAT tanulási eredményekben gondolkodik, ami azt
fogalmazza meg, hogy az adott iskolaszakasz végére a tanulóktól milyen szinten várható el egy speciális, tantárgyra jellemző tevékenység elvégzése. A vizuális kultúra tantárgy legfontosabb jellemzőjéből
következik ugyanakkor, hogy a megfogalmazott tanulási eredmény a tanuló aktivitását célozza meg. A
megelőző tantervi szabályozás szövegének változását részben formai változásként láthatjuk, sokban
megegyezik az előzővel, általában azonban nagy szemléleti változás tapasztalható. A KET a NAT tanulási eredményeit konkretizálja fejlesztési feladatok és ismeretek alakjában. Mi pedig a KET fejlesztési
feladatait fogalmazzuk át feladatokká, amelyek egészen konkrét módon képesek segíteni az alapdokumentumok szabályainak gyakorlati alkalmazását. Ez a kézikönyv célja (és ennél nem több). A kézikönyv
szerkezetét is annak reményében terveztük, hogy a „miértekre” választ kapjon a kedves olvasó. A régebbi vizuális kultúra tantervek a mit, hogyan, mennyit kérdéskörét szabályozták. Például olyan technikákat tanítottak, amik majd (esetleg jóval később) lehetővé tehetik a tanulók számára a személyes
kifejezés közérthető (tehát az aktuális akadémista szemléletnek megfelelő) megvalósítását. De akkor
a hangsúly a „majd” kifejezésen volt, hisz a hagyományos rajztanítás szemléletében csak akkor lehet
továbblépni, ha már megtörtént (például az alma, kocka, vágódeszka, művészeti anatómia, drapéria
rajzolásán keresztül) az ábrázolási képességek megfelelő fejlesztése. Mai korunkban a korszerű tantervek a miértekre adnak választ. A vizuális kultúra részterületei szerint tervezzük a tanulók munkáját,
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és azt várjuk, hogy a tanulók feladatmegoldás közben a különböző részcéloknak megfelelően keressenek kommunikációs formát, és ne a formához (technikához) igazítsák a tartalmat. A kézikönyvben leírt
feladatok némelyike ismerős lehet a kedves olvasó számára, hisz magunk is gyakorló pedagógusként
találkozhattunk már egy-egy ötlet csírájával, viszont ezeket igen nehéz lenne lehivatkozni, nevesíteni.
Fontosnak tartjuk ennek tükrében megjegyezni, hogy nem használtunk fel ténylegesen publikált feladatrendszereket a kézikönyv írásakor, de nem kizárt, hogy pedagógus-előéletünkben, órára való készülés során akár látott képanyagként, vagy hallgatói ötletként szűrődött be a gondolkodásunkba néhány
tanulói tevékenység vagy produktum. Természetesen ha ismert a forrás, megjelöljük.

Változik a világ, változik az élet
A NAT koncepciója kifejezetten épít a tantárgyak közötti kapcsolódás lehetőségére, hiszen ez segíti egyegy jelenség minél alaposabb körüljárását, segíti, hogy a szaktárgyi rendszerben széttagolt tartalmak
egységes rendszert alkossanak, így gondoskodva a tanulók komplex személyiségfejlesztéséről. A gyakorlatban ez azt is jelenti, hogy a vizuális kultúra a saját fejlesztési feladatainak teljesítésén kívül sajátos
tevékenységrendszerével eszközként is képes hozzájárulni más tananyagtartalmak tanulásához. Ezen
nemcsak a szokásrend által evidensnek tűnő, például irodalommal, ének-zenével, történelemmel való
kapcsolódást értjük, hanem a matematikával, természetismerettel, és akár (bizonyos konkrét tartalmak
mentén, például fenntarthatóság problémaköre) más tantárgyakkal is. A kézikönyvben ajánlott feladatok rendszerében erre is szeretnénk példákat nyújtani. Biztosak vagyunk benne, hogy azért olvassa
kedves kollégánk éppen ezt a könyvet, mert valamikor adottságai, érdeklődése, speciális képességei
miatt lépett erre a pályára − és ezek szerint a pályán is maradt. Feltételezzük, hogy sokaknak a diplomáján még „rajztanár” a képesítés megjelölése, mint a miénken is. Biztosan szereti a vizuális kifejezés
hagyományos technikáit művelni és tanítani egyaránt, miközben korántsem vagyunk biztosak abban,
hogy ugyanennyire szereti az „újmédia” jelenségeit is. Pedig a tanulók, akikkel találkozunk, életük jelentős részét már a digitális, virtuális világban élik, az ott látott képek, alkalmazások, lehetőségek irányítják a szemléletüket, egyébként pedig az általuk esetleg kézzel készített, anyaghasználatot gyakorló
feladatokkal a viszonyuk ellentmondásos, motivációjuk kevés. Változik a világ, változik az életünk, amit
a vizuális kultúra tantervi szabályozása is követni szándékozik. A témákban, kifejezési formákban nekünk is az életet kell követnünk, sőt a változás lehetőségét ki kell használnunk annak érdekében, hogy
a hagyományos emberi, európai és magyar kultúra értékei túléljék a mediális változásokat a tanulók
személyiségében. Ilyen módon több feladatpélda épít arra, hogy a produktumot már csak „digitálisan”
várja el, de a digitális formában megjelenő produktumhoz vezető út még hagyományos eszközhasználattal járó tanulói alkotómunkában nyilvánul meg, például festésben, agyagozásban, papírplasztika
készítésében.
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ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANI JAVASLATOK
a hatodik évfolyam vizuális kultúra tanításához
Milyenek a mostani hatodikosok?
Fontos látnunk (főleg a hozzánk hasonlóan évtizedek óta az „iskolában élő” pedagógusoknak), hogy világunk gyors változása nem hagyta nyom nélkül a belépő újabb generációkat sem. A valós életet követő
tanítás-tanulás megköveteli tőlünk, hogy rálássunk azokra a folyamatokra, amelyek egy-egy évfolyam
„taníthatóságát” nagyban befolyásolják. Ezekre a folyamatokra kell építenünk munkánkat, hiszen ezek
felismerése segíti a minőségi tanítást. Valamilyen formában rá kell tehát leljünk a pedagógiai tervezéssel összhangban álló tanulói érdeklődés irányaira.
A hatodik osztály életét nagyban meghatározza a két nem egymás felé fordulása. Érzelmi viharok,
kapcsolatok, kommunikációs eszközkeresés, mind jellemzői a felső tagozatos évfolyam tanulóinak.
Nevelési szempontból a feladatrendszerben érdemes a kamaszkorral természetes módon felfokozott
érzelmeket feldolgozni segítő feladatokat is kipróbálnunk, hiszen minél több pozitív felnőtt példát, művészeti nyelven megfogalmazott választ kell adnunk olyan tényleges, életkori sajátosságokból is fakadó
problémákra, amik egyszerű jelekből is nyilvánvalók lehetnek a pedagógus számára. Fontos, hogy olyan
befogadói képességek fejlődjenek az alkotásokhoz kapcsolt komplex feladatok révén, hogy a gyerekek
számára megnyílhasson az egy-egy művészettörténeti korszak formarendszerében kódolt tudás az emberről, a mindenkori emberről. Ugyanezért fontos a digitális korszak új problémáival is foglalkoznunk.
A közösségi médiában történő közösségi élet gyakran olyan irányt vehet hatodik osztályos, az erős
útkereséssel, erősödő öntudattal rendelkező gyerekek körében, amivel szaktanárként is fontos foglalkoznunk. A gyerekekben, minél több felnőtt szemüvegén át látják a normalitást, minél több tantárgy
tárgyalja nyíltan a cybertér veszélyeit, annál nagyobb hatékonysággal alakul ki a digitális eszközhasználat kultúrája. A vizuális kultúra KET követelményrendszerében a lehetőség adott erre is.
Ha a kiskamaszkorban élő tanulókat nézzük, látnunk kell, hogy a felnőtt világ jelenségei tükröződnek vissza az életükben, ezek nyilvánulnak meg a viselkedésükben. Fontos számukra az öltözködés, a
felnőttes státuszszimbólumok tulajdonlása, fontosak az anyagi értékek. Reméljük, helyükre kerülnek az
értékek, ha rálátnak arra, hogy a történelem során élt emberek hasonló tendenciákkal hogyan éltek.
Például egy-egy barokk kori kép tanulságaként, Rubens öntudatos pompázásában, vagy Rembrandt jelmezsapkáiban magukra ismerhetnek, és magukat is jól láthatják, ahogy vadonatúj fehér sneakerükben
feszítenek az iskola folyosóján. E felismerés következtében a tárgyak használati, illetve státuszkifejező
értéke egyensúlyba kerülhet.
Nem utolsó sorban látnunk kell azt a speciális problémát is, hogy a hatodik osztályosok gyakran
veszítik el ábrázoló-kifejező kedvüket azért, mert a valóságigényük összeütközésbe kerül az általuk készített alkotások valósághűségével.
Ha megmutatják a gyerekek a tanórán kívül készült alkotásaikat, többségükben kész, előre adott formavilággal találkozunk, például internetes DIY (do it yourself)-videók könnyen sikerélményhez vezető
megoldásaival, optikai különlegességekkel és (még napjainkban is nagyon gyakran) az animék és mangák tanulható formáival. Ebben is azt érdemes látnunk, hogy akkor is vágyják a sikert, ha saját szemléletük nem érett a saját kifejezést hordozó egyéni ábrázolási mozzanatok kidolgozására, vagy iskolai
életükben erre alkalmasat még nem segítettek nekik kialakítani, hogy találnak könnyen elsajátítható,
a kortársakkal vizuálisan könnyen érthető formákat, amellyel a társak elismerését is ki tudják vívni. A
saját személyes ábrázolásmód (ami életkorilag bizony figurális jellegű) megtalálására, az alapprobléma feloldására is javaslunk feladatokat, amelyekben részösszetevők szintjén könnyítésekkel élhetnek,
illetve javasolt feladataink egy részével az egyetemes, európai és magyar művészet változatos példáin
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keresztül érthetik meg az ábrázolás és kifejezés viszonyát, vagy a történelem során a társadalmában
meghatározott ember fókuszváltásait. Ha gazdag és változatos feladatrendszerben az aktuális elvárható alkotások sokféleképpen viszonyulnak a jelzett problémához, maguk is sokféleképpen fognak formát
választani kifejezésükhöz.

Differenciálás
Utaltunk arra, hogy az új tantervek a gyakorlat, tehát a módszertan oldalán várnak el változást (átfogóan, minden tanulási területen és tantárgyban). A vizuális kultúra módszertana sajátos módon megelőlegezte ezt az átfogó igényt, hisz a mi tantárgyunkban eddig is jelen volt a differenciáló pedagógia. Az
adott korosztály különösen igényli a differenciálást, miután ebben az időszakban egyre inkább kialakul
az egyéni érdeklődés, és egyre fontosabb lesz a személyes vélemény, a saját egyéniség bemutatása.
Ebben az életkorban a gyerekek rendre megkérdőjelezik a felnőttek értékeit, gyakran gúnyt űznek belőlük, erős érzelmi viharokkal állnak ellent szinte mindennek, aminek lehet, lázadnak a tekintélyelv és a
mintakövetés ellen. Ugyanakkor vágyják a törődést és a személyességet. A személyesség maga a differenciálás. A munka megtervezésénél figyelembe kell venni az egyéni érdeklődést (amit a személyes
beszélgetések segíthetnek), így a feladatmegoldásban néha érdemes meghagyni az önálló választás lehetőségét, másképpen tudatos döntéseket kell hoznunk a differenciált feladatkiadással kapcsolatban.
Az életkori sajátosságok miatt érdemes néha nemek szerint is differenciálnunk, más feladatot adhatunk például a hadtörténeti érdeklődésű fiúknak, és mást a divattal foglalkozó, nagylánnyá cseperedő
lánycsapatnak. A differenciáló pedagógiának mint új szemléletmódnak biztosan meg kell jelennie az
értékelési rendszerünkben is. Ha a feladatot differenciáltan adjuk ki, és a tanuló aktivitását az alkotási
folyamatban (egyéni vagy csoportos) döntések sorozatára hagyjuk, és ezt egy mentori szerepben, a segítő, formáló értékeléssel kísérve valósítjuk meg, akkor a szummatív értékelés súlya is csökkenhet, aminek különös jelentősége van az adott tantárgy művészi kifejezést bátorító jellemzője miatt. Soha senkit
nem láttunk, aki azért alkotott volna nagy kedvvel, hogy kettesről hármasra javítson az osztályzatán.
A tanulók hangsúlyozott egyéniségkeresése mellett bizonyára ismerős az egy-egy osztályra jellemző
kollektív tudat megjelenése is. Ezt csoportjellemzők és a csoporton belüli erőviszonyok, a kortárscsoport által kijelölt értékek, összességében a korosztályi jellemzők által is meghatározott társas kultúra
hordozza magában, ami a tanulás értékének elismerését is meghatározza.
Nagy különbségek lehetnek az egyes hatodik évfolyamos osztályok egésze és az azokat alkotó tanulók között, ezért is igyekeztünk ugyanazokat a fejlesztési feladatokat eltérő konkretizációs szinten
(néhol több, néhol kevesebb tanulói önállóságot elváró módon) is megfogalmazni. Ez azt is jelenti,
hogy tervezett módon is differenciálhatjuk a feladatkiadást, tudatosan dönthetünk arról, hogy egyes
tanulók csoportban, mások egyéni munkában mit, mikor és hogyan teljesítsenek a tanulói tevékenységek rendszerében. Sajátosan kapcsolódik a differenciálás elvéhez az önállóan vagy csoportban végzett,
megelőző vizuális jellegű ismeretgyűjtés és -feldolgozás kérdése. Több feladatban építünk a gyerekek
önálló gyűjtőmunkájára, és utalunk a gyűjtött ismeretek bemutatására. Ha minden csoport egy tanórán
mutatja be a gyűjtés eredményeként elkészített prezentációit, akkor az a tanóra dominánsan befogadó
jellegű tanulói tevékenységeket tartalmaz, az alkotásra nem marad idő. Érdemesnek látszik egy-egy
témát több tanórán átívelő folyamatként látnunk, ahol egy időben több választott téma bemutatója,
vagy az adott témához kapcsolódó alkotó munka folyhat, ráadásul eltérő témákon is dolgozhatnak a
csoportok egy időben. Biztosan nehéz a többféle választás, így a sokféle tanulói tevékenység szervezése, de így jobb eredmény, hatékonyabb munka érhető el.

Aktív tanulás, projektek
A kompetenciaalapú tantervek egészen pontosan szólnak arról, hogy egy-egy tantárgy a maga speciális
jellegével hogyan kapcsolódik a kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Nem soroljuk fel itt tételesen a tan-
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tárgy kulcskompetencia fejlesztésében nyújtott szerepét, hiszen ezek a feladatokban konkrétan tetten
érhetők, azonban két alapvető területet érdemes kiemelnünk a fejlesztendő kulcskompetenciák közül:
a kreativitás és a társas kompetenciák fejlesztését. Ezek együtt képesek megvalósulni a vizuális projektfeladatokban, ahol gyakran csoportos alkotásban vagy csoportmunkában dolgoznak együtt a gyerekek.
Az alsó tagozaton is elvárható, hogy bizonyos szinten legyenek képesek a tanulók önállóan az ismeretszerzésre, a felső tagozaton azonban egyre nagyobb mértékű önállóság kell, hogy jellemezze a munkát.
Ennek a folyamatnak lehet az eredménye, hogy a 10. osztályra legyenek képesek a tanulók nemcsak
az önálló ismeretszerzésre, hanem a feladatmegoldással kapcsolatos önálló döntések meghozatalára,
az alkotás során az egyéni látásmód közvetítésére, vagy az önálló problémamegoldásra. Ez hosszú folyamat, ami a teljes iskolázás időszakán végigvonul, a pedagógusnak a fokozatosság megtartásáról az
adott gyerekcsoport ismeretében kell döntenie. A vizuális kultúra tantárgyban (a neveléstudománytól
eltérően) általában kicsit mást értünk projektfeladaton. Ellentétben nem áll a két elgondolás: a projektfeladat műfaja megköveteli a tanulóktól, hogy egy közösen választott komplex témával kapcsolatban
különböző forrásokból gyűjtsenek információkat, hogy a kijelölt probléma megoldása érdekében dolgozzanak ki megoldásváltozatokat, amely munkafolyamat végül egy produktumban (vagy előadásra
alkalmas prezentációban) ölt testet. A projektfeladat célja a problémamegoldás. A problémamegoldás
útja maga is fejlesztendő, sok feladat éppen a problémamegoldás érdekében végzett tevékenységet
támogatja, a megoldási módok megtalálása, az önálló kísérletezés, a tévedés lehetőségének mérlegelése, az önreflexió mind-mind elősegítik a kreatív problémamegoldás fejlődését. Bár van kreatív ötlet a
folyamat végigjárása nélkül is, több feladat leírásában megjelenítettük a problémamegoldás folyamatát, a feladatokban elvárjuk a megoldás érdekében a tudatos munkatervezés lépéseinek dokumentálását is. Vannak ugyanakkor olyan tanulók is, akik egyéni, újdonságot hordozó alkotásra képesek akkor
is, ha nem végzik el a rávezető feladatokat (például brain-storming, fogalomtérkép rajzolása), hanem,
mintha ezek pillanatok alatt teljesülnének a fejükben, azonnal alkotásba kezdenek. Ennek a helyzetnek
a kezelésére való többek között a differenciálás a vizuális kultúra pedagógiájában. Az aktív tanulást
igenlő módszertan változatai, a jelenségalapon valóságra reflektáló, megoldásait a valós élet problémáiban kereső tanulás éppúgy részévé válhat a munkánknak, mint a projektalapú tanulás szervezése.
A kézikönyv egyik-másik feladata ilyen szellemben íródott. A projektfeladatok jellemzője, hogy a személyes készségek, az önállóan szerzett ismeretek, önállóan vagy csoportsegítséggel levont tanulságok
sokféle tanulói tevékenységben történő alkalmazását kívánják meg. (Például kutatás, interjú készítése,
együttműködés, önálló ismeretszerzésen alapuló reflektív alkotás létrehozása, „szöveges magyarázat”.)
Ez kiegészülhet a produktum tekintetében sokféle médium alkalmazásával is. A kézikönyv feladatainak
közlésénél törekedtünk arra, hogy követhető legyen a munkaformák rendszere, így megfelelő megjegyzésekkel jelöltük, ha egyéni információgyűjtésről vagy csoportos alkotásról van szó az adott feladatban.
Tudjuk, hogy nem minden csoportban végzett tanulás nevezhető csoportmunkának, az egyszerűség
kedvéért mégis ezt a címkét használjuk a kötetben.
A szűkös órakeret miatt a projektfeladatok esetében előkészítő jelleggel önállóan végzett otthoni ismeretszerzésre alapozzuk a kontaktórákat. Érdemes ezt az adott osztály habitusának ismeretében tennünk, mert ha a jól megérlelt ismeretszerzés csak az óra előtti házifeladat-másolás formájában jelenik
meg, akkor túlzottan sok elvárással nem léphetünk fel a projekt minőségével kapcsolatban. Csak az
adott tanulócsoport ismerete adhat ebben eligazodást, de általában érdemes éppen az ismeretszerzés
támogatására fordítanunk a tanóra keretét (míg a végproduktum elkészítése maradhat otthoni feladatnak), vagy egyszerűen folytathatjuk a munkát következő órán.
A vizuális kultúra KET témakörökre osztott óraszámai leginkább a teljes óraszám arányait mutatják
meg. A KET fejlesztési feladatai nem alkotnak időbeli sorrendiséget, mint más tantárgyak egymásra
épülő témakörei, hanem a vizuális közlés logikájában egészítik ki egymást. A kézikönyv szövegében éppen ezért az adott és éppen érvényes KET fejlesztési feladatokat is így közöljük. Az egyes kerettantervi
témakörökben található fejlesztési feladatokat és ismereteket az alábbi színekkel jelöltük a szövegben:
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A vizuális kultúra tantárgy témakörei (5−8. évfolyamon):
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió
Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei
Tér- és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei
Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete
Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat
Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció
Az egyes kerettantervi témakörök alá sorolt fejlesztési feladatokat a táblázatban látható módon színekkel különítjük el a tanári kézikönyv szövegében. A tantárgyi kapcsolódás konkrét példáiban időnként
megjelenítjük más tantárgy konkrét fejlesztési feladatait vagy tartalmait, amelyet a szövegben jelöljük,
például: lásd ... tantárgy KET fejlesztési feladatait.
A KET mindig két évfolyamra nézve közli a fejlesztési feladatokat, amelyből mi (mint az egyes iskolák
belső elvárásai is igénylik) létrehoztunk egy látens „6. osztályos helyi tantervet”. A módszertani szabadság azonban továbbra is adott; kérjük, e szabadságnak, továbbá az adott iskola adott tanulócsoportjának megfelelően mérlegeljék a KET fejlesztési feladatainak évfolyamokra bontását, azaz ha van
olyan feladat, ami az önök számára erről az évfolyamról kimaradt, bátran módosítsák a kézikönyvben
leírtakat.
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AJÁNLOTT TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK
a KET fejlesztési feladatai és ismeretei
feldolgozásához
Az alkotva befogadás elve mint régóta korszerű módszertani alapelvünk
A vizuális nevelési feladatoknak korábban is megszokott bázisa volt a történelem tantárgy korszakaiban megjelenő művészettörténeti ismeretek. A kronologikus megszokás kliséjéből azonban érdemes
kilépni. Javasoljuk a megújult történelem kerettanterv áttekintését is, hiszen a vizuális kultúra több
fejlesztési feladata utal konkrétan a tantárgyi kapcsolódás lehetőségére: „...a történelem tantárgyban
megismert…”. A történelmi ismeretek tehát tartalmat hordoznak a vizuális kultúra tantárgy számára,
vagy egyszerűen használjuk ki a gyerekek előzetes tudását és természetes érdeklődését ahhoz, hogy
alkotásaikban felhasználhassák a történelem tárgyból származó ismereteiket. A másik irányból is megközelíthetjük a tantárgyi integráció lehetőségét, azaz a történelem tantárgy kerettanterve is ajánl tanulói tevékenységeket, amelyeket beválogathatunk a vizuális kultúra tantárgy tevékenységrendszerébe. E
fejezetben mindkét esetre mutatunk feladatpéldákat. Áttekintve a történelem tantárgy új kerettantervét, azt láthatjuk, hogy a hatodik osztály tananyaga a XIX. századdal fejeződik be, ami a vizuális kultúra
tantárgy művészettörténeti témáinak megjelenését is befolyásolhatja. A művészettörténeti korszakok
mindegyike szerepelhet tehát az alkotva befogadó feladatrendszerünkben, míg a XX. századi művészet
absztraktabb vagy kortárs jelenségeket feldolgozó tartalmai majd a 7−8., illetve a 9−10. osztály tananyagában jelennek meg, és talán nagyobb megértésre is számíthatunk a feldolgozásukkor. A fejezet
az alkotva befogadás elvének ébrentartásával reagál a gyerekek egyre bővülő történelmi ismereteire,
a történelem tantárgy keretében motivált érdeklődésére. Korábban is megjegyeztük, hogy az iskolai
munkában felhasznált feladatokat az iskola és a tanulók sajátos helyzetét és érdeklődését követve érdemes válogatni, az adott óraszámmal lehetetlen minden (a kézikönyvben szereplő) feladatot szép
sorban elővenni. Itt is megjegyezzük, hogy a KET témaköreiben megjelölt ajánlott órakeretet arányként
érdemes kezelnünk, mert egy-egy kerettantervi feladat időben az iskolaév hosszában elosztva, néha
töredékórákban ugyan, de többször megjelenik, máskor akár több fejlesztési feladat is teljesíthető egy
tanóra feladatával. Csupán a művészettörténeti ismeretek erősítésének céljából nézegetni és elemezni
a műalkotások képeit − ez a passzív befogadás mozzanata. A gyerekek könnyen kényszerként élhetik
meg a tanulási helyzetet, ha egy olyan távoli világot kell szemlélniük, amelyhez már nincs közük, amivel
nem tudnak azonosulni. Közel húsz éve létezik ugyanakkor a műalkotás kreatív, adekvát befogadásának módszertani elve is, amely a gyakorlatban félreértelmezve sokszor az utánzás vagy képfolytatás
monotóniájában merül ki. Lehet ez persze úgynevezett stílustanulás, azonban annak gyakorlati megvalósításában is meg kell találniuk a gyerekeknek a személyes kifejezés lehetőségét, vagy az aktuális
funkció tényét. Tény, hogy a műalkotással való manipuláció mint játékos kreatív mozzanat élményként
fog tudatosítani vizuális nyelvi és vizuális kifejezést érintő ismereteket.
A tanulói tevékenységek sikeres szervezését a tanulóknak szóló kérdésekkel, anyagra, módszerre,
technikára vonatkozó magyarázatokkal, kiegészítésekkel szeretnénk a kézikönyvben segíteni. A lényegi mondanivalónk a tanulói tevékenységek, anyagok, eszközök változatosságában, a játékosság és a
motiváció keresésében, továbbá az élet jelenségeihez való közelítésben van. Kifacsart, jelen korunkra
tekintő feladatainkat nem polgárpukkasztás céljából írtuk, igen hasonló szövegezéssel, kísérő ötletekkel szoktuk őket magunk is tanítani. Ezek a feladatok tehát kipróbáltan motiválóak, céljukat tekintve
pedig a mindenkori emberről, vagy inkább a társadalmi változások és az emberi lényeg kapcsolatáról
szólnak. Az alkotva befogadás elve alapján közelebb viszik a gyerekeket például egy adott kor bizonyos
jellemzőinek megértéséhez, átéléséhez.
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Néhány gondolat a tanulási folyamat mikroszintű tervezéséről
A fejezetrészben olyan tanulói tevékenységeket kínálunk, amik komplex módon dolgozzák fel a vizuális
kultúra részterületein (KET témakörök) megjelenő fejlesztési feladatokat és ismereteket. Ha klasszikus módon viszonyulunk egy-egy tanóra vagy rövidebb tanulási folyamat tervezéséhez, szokás szerint
„Célokat és feladatokat” fogalmazunk meg. Mi is ezt tesszük, a cél azonban ma már nem például a
színérzék fejlesztése vízfestés gyakorlásával, hanem a célok a NAT tanulási eredményeire mutatnak, a
feladatok pedig a KET fejlesztési feladatait és ismereteit idézik. Egy-egy feladatcsokor bemutatásakor
kiemeljük a NAT megfelelő tanulási eredményeit, és közöljük a KET aktuális feladata által lefedett fejlesztési feladatokat és ismereteket. A tanulói tevékenységek természetesen ugyanúgy hatnak azokra
a képességekre, a készségek, jártasságok fejlődésére, mint eddig is reméltük (például a formaérzékkel
együtt könnyen fejlődik a komponáló képesség is), de ezeket már külön nem részletezzük. Mindezek
tükrében érdemes a következő fejezetrész konkrét tanulói tevékenységeit vagy az ezeket megfogalmazó feladatokat egyfajta mintának tekinteni, amit természetesen más konkrét tartalommal is fel lehet
tölteni, ki lehet cserélni, és egyéni ízlés szerint szabadon változtatni.
A hosszabb távra tervezett feladatsorok csak megfelelő motivációs töltettel folytatódhatnak, amit
nagyon támogathat a „külső” életből nyert közös élmény, például egy utazó kiállítás meglátogatása,
ami annyi élő élménnyel tölti fel az adott témakört, hogy a gyerekek sokáig „benne tudnak maradni” az
élményben. Az érdeklődésükre alapozva így hosszabbíthatunk a feladatsoron, de az érdeklődés lanyhulásával váltani kell. Az alább közölt feladatsorok tehát a helyzetnek és az igényeknek megfelelően
tovább alakíthatók. A feladatokat közös témák alapján rendeztük csokorba.
Az iskolarendszer hagyományai, és a jelenleg is érvényes szabályozói szükségessé teszik év elején
az évfolyamszintű tanmenetek leadását. Ezt mi is tanmenetjavaslatokkal igyekszünk segíteni, amelyek
összeállításakor igyekeztünk figyelembe venni a KET ajánlott óraszámait ugyanúgy, mint a tantárgyi
kapcsolódások (nehezen átlátható) lehetőségeit (például a történelem tananyag haladási ütemét). A
tanmenetjavaslatok az OH által kiadott „szabványtáblázattól” némileg eltérnek, hiszen tárgyunk sajátos
fejlesztési feladatstruktúráját kell megjelenítenünk bennük, ugyanakkor a kötelező elemek (például a
hagyományos fejlesztési területek, készségek, képességek) megtartásával az egyes feladatok mellett a
dominánsan érvényesülő KET fejlesztési feladatokat megjelöljük.
Megjegyeznénk ugyanakkor, hogy a javaslat az javaslat, használata semmi esetre sem kötelező. Rövidebb időegységre szóló pedagógiai tervezés esetében a tanulók ismereteit, motivációját érdemes
követni, a tervezés tudatosságát pedig irányítja a KET szövege, ezért a tanmenettől való eltérést módszertanilag magasabb értéknek tekintjük, mint a tanmenetjavaslat vagy a tanári kézikönyv feladatainak
szó szerinti „letanítását”.

Alkotva befogadás elve alapján tervezett feladatok
Tanulási eredmények (NAT)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
• látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja;
• alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
• adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres többféle
forrásból;
• felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott képanyag alapján;
• különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait vizuálisan
megjeleníti;
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• szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt egyénileg és
csoportmunkában is;
• a látványokkal kapcsolatos objektív és szubjektív észrevételeket pontosan szétválasztja;
• különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait vizuálisan
megjeleníti;
• adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres többféle
forrásból;
• a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon generált
képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít egyénileg és csoportmunkában is;
• különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt;
• nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva
megoldást talál;
• látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes módon
kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit;
• vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit;
• adott cél, szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, változásokat, eseményeket, történeteket rögzít, megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is;
• adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási formáinak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is;
• egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok tervezése érdekében önállóan információt gyűjt;
• célzottan vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket értelmez és tervez a kommunikációs
szándék és a hatáskeltés szempontjait kiemelve;
• különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést végez,
és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit;
• különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt;
• adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket
tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is.
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)
Vizuális művészeti alkotások megfigyelése, és egyéni véleményformálás során az objektív és szubjektív megállapítások szétválasztása, a látvány lényeges, egyedi művészettörténeti korszak jellemzőinek felismerésével és személyes gondolatok megfogalmazásával. A tapasztalatok (pl. képolvasás,
látvány szöveges ismertetése a vizuális megjelenítés érdekében, eligazodás vizuális információk
között) felhasználása az alkotás során is.
A történelem tantárgyból már megismert művészettörténeti korokban (pl. ókor, középkor,
XVII–XVIII. század, XIX–XX. század) készült vizuális alkotások elemző összehasonlítása (pl. történelmi háttér, téma, műfaj, létrehozás szándéka, figurativitáshoz való viszony, kifejezőeszközök használata szerint) és inspiratív felhasználása az alkotás során.
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A történelem tantárgy keretében feldolgozott korszakok egy-egy jellemző műalkotásának, tárgyának, díszítő stíluselemének felhasználásával kifejező képalkotás, plasztikus mű, vagy újraértelmezett tárgy készítése (pl. feketealakos vázakép stílusában modern olimpiai sportág megjelenítése,
timpanonforma kitöltése jelen korunkra jellemző témájú csoportképpel).
Adott tartalmi keretekhez (pl. irodalmi vagy médiaélmény, tanulók által közösen kitalált történet,
személyes élmény) illeszkedő figurák, karakterek, terek, tárgyak, helyzetek, történet részletes elképzelése, korábbi személyes vizuális tapasztalatok, emlékek inspiratív felhasználásával. Az elképzelések bemutatása és vizuális megjelenítése érdekében többféle forrásból (pl. könyvtár, internet,
valóság) vizuális információk, képi inspirációk gyűjtése és megfelelő alkotó felhasználása egyénileg
és csoportmunkában.

Középkori emlékeink
Bizonyára érdemes a tanév elején még a középkor kultúrájával foglalkoznunk. Az első néhány feladat
értelmes folytatása lehet az ötödik osztályban félbemaradt tartalmaknak, vagy ismétlés jelleggel alkalmazhatjuk őket.
AZ UTCA NÉPE
Egyéni munkán alapuló közös osztálymunka
Mutassunk jellegzetes román kori szobrokat (például: Santiago de Compostela timpanonja, Tetrarchák,
Jáki templom rekonstruált szoboralakjai)!
• Figyeljétek meg, mit tartottak fontosnak a román kor szobrászai! Mit hangsúlyoztak az emberi
testen, mit rejtettek el?
• A történelemből tanultak alapján keressetek a jelenségre magyarázatot! Gondoljatok a középkori emberek világképére! Beszéljétek meg, melyik korban volt jelentősége az életszerű emberábrázolásnak, és mikor vált ez lényegtelenné!
• Képzeljétek el, hogy egy lovagi torna résztvevőjeként néztek ki a közönségre! Jelenítsétek meg
agyagból a nézőket, például egyetlen arcot, amin tükröződik az izgalom, kíváncsiság, elborzadás,
egy kifejező kézmozdulattal!
• Keressetek képeket hétköznapi embereket ábrázoló középkori festményekről, és mindenki válas�szon ki egy szereplőt, például aki a legfurcsább sapkát viseli, vagy akinek furcsa az arckifejezése,
vagy valami szokatlan miatt megtetszik! Készíts szabadkézi vázlatot a kiválasztott személyről!
• A vázlat alapján mintázd meg tenyérnyi méretben a figurát! Változtathatsz az arckifejezésén (például szörnyülködő, csodálkozó, elégedett).
• Készíts arányos kezet saját kezed arányainak megfigyelésével! Dönts el, hogy a tenyér irányából,
vagy a kézfej irányából fogjuk látni a figura kezét! Állítsd be az ujjakat valami kifejező és egy lovagi
torna nézőjéhez illő mozdulatba (például árnyékolja a néző szemét; szája előtt tartja, amikor kiált;
a borzalomtól eltakarja a szemét)!
• Készíts nedves textilek (például zsákvászon vagy divatjamúlt nylonfüggöny) között nyújtott, „texturált” agyaglapokat! Ezekből készíts imitált sapkát, csuklyát, ruhaujjat, amivel az arcot és a kezet
kapcsolatba hozod egymással, úgy, hogy az elkészült tárgy domborműszerűen falra akasztható
legyen! Használj eltakart stabilizáló összekötéseket is (ami nem látszik, de egyben tartja az arcot
és kezet)!
Az osztály által készített kéz-arc-textil domborműveket égetés után rendezzük sűrű kompozícióba, és
úgy állítsuk ki. A kiállítás rendezését vállalkozó gyerekcsoport segítse!
• Úgy állítsátok össze a kompozíciót, hogy az egyes domborművek minél szorosabban kapcsolódjanak formailag egymáshoz! Törekedjetek a méretek térkifejező hatásának érzékeltetésére!
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Itt utalunk arra, hogy a feladat része lehet az Arany János: Toldi című műve alapján ajánlott tematikus
tervnek is, aminek leírása a Tematikus tervek fejezetben található.
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
A téma feldolgozásakor aktuálisan más tantárgy keretében tanult korhoz illeszkedő művészettörténeti korszak jellemző műalkotása, vagy ökológiai, társadalmi probléma témájában ismeretek és
érzetek inspiratív és kreatív felhasználásával direkt vizuális kommunikációt szolgáló produktum létrehozása (pl. kiállítás plakátja, ökológiailag tudatos termékcsomagolás, rövid mozgóképi reklám,
animált gif). A feladathoz kapcsolódóan gyűjtött vizuális információk, szöveges, képi inspirációk, és
a korábbi vizuális megfigyelési tapasztalatok, adekvát képnyelvi eszközök felhasználása az alkotás
során egyénileg és csoportmunkában is.
KÖZÉPKORI KALENDÁRIUM
Csoportmunka
A feladat alkotó részét érdemes nagy méretben megvalósítani, az iskolaudvaron vagy parkban, a szabadtéri munkára alkalmas és a gyerekek számára tiszta, biztonságos helyre tervezni. A kivitelezés eszköze legyen aszfaltkréta, ami költséghatékony, és elég technikai kihívást jelent ahhoz, hogy a feladat
motiváló legyen (legalábbis motiválóbb annál, mint ha a gyerekek ugyanazt a műveletet hatalmas rajzlapokon az osztályteremben végzik).
Előzetes gyűjtőmunkaként adjuk ki a következő feladatokat!
• Nézzetek utána, hogyan, milyen módszerekkel mérhették ki a középkori épületek alaprajzát!
Gyűjtsetek képeket, információkat a középkori életmódról, középkori foglalkozásokról! Keressetek képeket, információkat rózsaablakokról, rozettákról!
• A gyűjtött információkat rendezzétek prezentációba, és tartsatok vetített előadást társaitoknak!
Adjuk ki nyomtatott formában mérműves ablakok képeit, rekonstrukciókat, szerkezeti rajzokat!
• Zsinórok, madzagok segítségével szerkesszetek csoportban 2 méter sugarú, óriási mérműves ablakokat! Kísérletezzetek azzal, hogyan lehet négyosztatú rózsaablakot vagy tizenkét osztatú szabályos rozettát szerkeszteni!
Körzővel szerkesztett rozettákat alsó tagozatban már készíthettek a gyerekek, például a körzőhasználat
játékos gyakorlása érdekében.
Az 5−6. osztályos matematika szerkesztési anyagával a tantárgyi kapcsolat az oldalfelező szerkesztése
lehet, ugyanakkor ott (matematika KET) tananyagként mutatkozik a kör felismerése, a kör jellemzői
(sugár, átmérő) is.
A nagyméretű szerkesztés, zsinórral való mérés, esetleg az építőipari gyakorlatban használt kicsapózsinór használata (bekrétázott, megfeszített zsinór megcsippentése és elengedése egyenes vonal jelölésére) gazdagítják az alkalmazott geometriával kapcsolatos tapasztalatokat.
Az évszakok és allegorikus alakok kapcsolatrendszerétől eltávolodva az üvegablak témája lehet például
egy Mátyás király-figurája és tettei vagy legendái köré tervezett feladatsor, egy tematikus terv részeként; de a zsinóros kimérés alkalmas lehet a visegrádi palota Herkules-kútjának életnagyságú alaprajzi
rekonstuálására is, ugyancsak az iskolaudvaron.
• 2−3 fős csoportokban jelenítsétek meg vagy az évszakokat, négyosztatú ablakban, úgy, hogy egyegy évszakra jellemző, középkori tevékenységet rajzoltok meg nagyban, vagy a hónapokat, a hónapokra jellemző ünnepek, szentek, mezőgazdasági munkálatok képeivel, a gyűjtött ábrázolások
képi segítségével!
• A munka fázisait és az elkészült alkotásokat fotózzátok le!
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A tizenkét osztatú rozetta rajzolása 2 méter sugarú körben nagyfokú figyelmet és fegyelmet kíván a
gyerekektől, hiszen könnyen beleléphetnek egymás rajzába. Nem feltétlenül konfliktusmentes feladat,
de alkalmat ad (kultúrtörténeti ismeretanyag alkotva befogadásán túl), a konfliktuskezelés okos módjainak gyakorlására is.
A feladat változata tantermi körülmények között, ahol a feladat előkészítése megegyezik a már ismertetett gyűjtőmunkával:
ÉVSZAKOK AZ ÜVEGABLAKON
Csoportmunka
• Nagyméretű csomagolópapíron zsinórok és rajzszén segítségével rajzoljatok megadott méretű (a
csomagolópapír méretétől függő) boltíves vagy (megállapodás szerint) csúcsíves ablakot!
• Gondoljátok ki, hogyan lehet a méreteket középkori eszközök segítségével átvinni egyik csoport
munkájáról a másik csoportéra úgy, hogy minden csoport egybevágó ablakformában tudjon dolgozni!
• Csoportban válasszatok vagy sorsoljatok egy évszakot, és a látott képek segítségével ábrázoljátok
középkori allegorikus jelenetekkel az adott évszakot! Beszéljétek meg, hogy hol szoktatok ilyen
évszakokat személyekkel jelző képekkel találkozni! Használjatok rajzszenet a vázlat felrajzolásához!
• Kistermetű osztálytársatok körülrajzolásával segíthetitek az emberábrázolás arányosságának
megtartását!
Mutassunk színes gótikus üvegablakokat (például chartres-i katedrális)!
• A vázlatrajzot osszátok fel egyenes szakaszokkal kis képrészekre, mint a katedrálisok üvegablakai!
Fogalmazzátok meg, miért látunk mindig körbeérő síkformákat az üvegablakokon! Milyen összefüggés van a technika és az ábrázolásmód között?
• Temperával fessétek ki az ablakokat, mintha gótikus üvegablakok lennének!
A feladat természetes változata szerepelhet a Toldi című tematikus terv részeként is, a mű jellemző
részeinek korhű megjelenítésére, a királyi palota díszleteként.

Megújuló ember
A fejezetrészben főként a reneszánsz és részben a barokk korszak művészeti példáira építjük feladatainkat. A kor humanista, egyéniségeket, érzelmeket és mozgalmasságot mutató festői látásmódja
megérintheti a korosztály érzelemvilágát. A portrék, gesztusokkal teli történéseket ábrázoló képek
továbbgondolásra, azonosulásra, vélemények ütköztetésére, beszélgetésre inspirálhatnak.
ARCOK, PORTRÉK, JELMEZEK
Egyéni munka
Megelőző otthoni feladat: a reneszánsz és barokk korszakból portrék gyűjtése (szimpátia és ellenszenv
alapján).
A következő óra előtt küldjék el választott képüket az iskolában általában használt digitális platformon
a pedagógusnak.
Vetítsük először saját képgyűjteményünket (Domenico) Ghirlandaio, Raffaello (Santi), Tiziano (Vecellio), Rembrandt (Harmenszoon van Rijn) portréképei közül válogatva.
• Olvassátok le a képről az ábrázolt személyek valószínűsíthető jellemvonásait! Határozzátok meg
a társadalmi helyzetüket! Keressetek választ arra, miért volt a kor festője számára olyan fontos a
tárgyak, ékszerek, ruhaneműk, textíliák élethű megjelenítése!
Vetítsük a tanulók által gyűjtött képeket!

15

A képet kiválasztó tanuló csak egy szót mondjon a képről, amivel kifejezi, hogy miért az adott műalkotás
mellett döntött!
• Készítsen mindenki egy szelfit, majd az arcképet óvatosan rajzolja körül a telefonja képernyőjére
tett, vékony fénymásoló papíron!
• Vágjátok ki az arc körvonalát!
• A papír többi részén „öltöztessétek fel” magatokat valami különös reneszánsz vagy barokk ruhaviseletbe!
• Használjatok textilmaradékot, színes papírt az öltözék megjelenítéséhez (kollázs)!
• A hátteret választott grafikai technikával készítsétek el!
A kész rajzokból készítsünk kiállítást, úgy, hogy a kivágott rész alatt mindenki elhelyezi a mobiltelefonján kiindulásként készített szelfit!
A tanulók könnyedén letölthetnek olyan applikációt a telefonjaikra, amely segít az élethű rajz képi áttételében. Ekkor nagyobb méretben állnak majd rendelkezésre az élethű portréalapanyagok.
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Valós és fiktív helyzetek, történetek megjelenítése, ábrázolása, dokumentálása során a közvetítendő tartalmaknak és személyes gondolatoknak, érzéseknek leginkább megfelelő médium kiválasztása. (Pl. tanult irodalmi alkotás inspirációjára rövid mozgókép készítése ténylegesen, vagy annak
rajzos forgatókönyve.) A választott médiumhoz illő vizuális kifejezési eszközök használata a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés (pl. szín, méret, arány, forma, kompozíció, képkivágás,
nézőpont, fény, vágás, montázs) érdekében egyénileg és csoportmunkában is.
BAROKK TÖRTÉNET – KI A FONTOSABB?
Csoportmunka
Csoportokban osszuk ki az alábbi műalkotások képeit: (Michelangelo Amerighi da) Caravaggio: Máté
elhivatása, (Diego) Velazquez: Étkező parasztok, Az udvarhölgyek, Rembrandt (Harmenszoon van Rijn):
Éjjeli őrjárat!
• Mi történik a képen? Ki milyen érzelmi állapotot mutat? Vajon miről beszélnek a képen látott
emberek? Értelmezzétek a gesztusokat, arckifejezéseket!
• Mennyi látható az egyes szereplőkből? Ki a fontosabb, és miből gondoljuk ezt? Milyen eszközt
használt a művész a kiemelés érdekében?
• Rekonstruáljátok, játsszátok el a jelenetet és a megelőző, majd következő mozzanatot is mutassátok be csoportmunkában!
• Figyeljétek meg a képen a tekintetek irányát! Ki kire néz, kinek a gesztusa, arckifejezése kiére
reagál?
• Próbáljátok meg eljátszani, és talált eszközökkel élőképszerűen beállítani az általatok elképzelt
előző és következő mozzanatot!
Ahol túl sok a szereplő, ott egy kiemelt részlettel is foglalkozhatnak a gyerekek (például Éjjeli őrjárat).
• A beállításokat rögzítsétek fotóval!
A már tanulmányozott műalkotások nyomtatott másolatait halványítva osszuk ki! A tanulók az eredeti
képek vizsgálatánál már megfigyelhették a fény-árnyék hatás kifejező lehetőségeit.
• Változtassátok meg tónusokkal (puha grafitceruza és fehér tempera használatával) a kép eredeti
sötét-világos rendjét! Emeljetek ki ezzel a módszerrel más, olyan figurát a képen, akit a festő eredetileg nem szándékozott kiemelni!
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Változat:
• Helyezzetek új szereplőt a csoportba, jelenetbe, megváltoztatva a kép egyensúlyát és jelentését!
Legyen az új szereplő a kiemelt része a képnek!
Itt a montázstechnika a praktikus képalakító lehetőség, viszont a szürke fénymásolatban furcsán hat
a színes újságból kivágott, bár arányos figura is. Ideális lenne a választott figura fénymásolása vagy a
létrejövő átalakított kompozíció fotózása, amely fotószerkesztésre alkalmas programban (például mobiltelefonos applikáció segítségével) fekete-fehérbe vagy egy választott színbe is átfordítható.
TOBZÓDÓ CSENDÉLET
Egyéni munka
Minden korszak tárgyi világa beszédes, amelynek emberléptékűségével korosztályonként újra és újra érdemes foglalkozni. Elsősorban az anyagi jólét tárgyakban megnyilvánuló jellemzői olvashatók le a barokk
csendéletekről mint festői témákról. A barokk életérzés, de általában az ember fogyasztói magatartása
itt is jól kiolvasható. Itt most nem a személyes tárgyi világról van szó, hanem egy általánosító tükörről,
amelyben úgy verődik vissza mértéktelenségünk, mint a plázák, szupermarketek katalógusaiban.
Mutassunk szabadon válogatott barokk csendéleteket! Segítségképpen mutassuk a fertődi Esterházykastély, a versailles-i kastély képeit is a csendéletek mellé!
• A csendéletek alapján írjátok le, milyennek képzelitek azokat az embereket, akiknek a képen látható tárgyak és környezet tetszett, akiknek ez volt fontos a világban! Meséljétek el az életmódjukat, ahogy a kép alapján következtettek rá!
• Próbáljátok meg kitalálni, miért mutathattam a tárgyak mellé két barokk kori palotát!
• Figyeljétek meg a képeket! Mi jellemzi a kompozíciót? Miért ilyen zsúfoltak a képek? Mik a kiemelés eszközei, amiket a korabeli festők minden festményen használtak?
(Fontos, hogy a gyerekek említsék a következőket: zsúfolt, de rendezett kompozíció; kiemelés helyzettel, színnel; szín és forma ritmusa; takarás; drapéria a környezetben.)
• Készítsetek csendéletet montázstechnikával, napjaink áruházi katalógusai vagy a webshopokban
megjelenített, oly kívánatosnak tűnő képi világ mintájára! A képen jelenjen meg korunk tárgyi
világa mint a jólét szimbóluma!
• Választott képi kifejezőeszközzel emeljétek ki a kompozícióban a fontosnak ítélt tárgyat! A kiemelés érdekében szénnel, krétával belerajzolhattok, esetleg temperával belefesthettek a képbe.

Ember és érzelmei
Az alfejezetben olvasható feladatok még mindig az alkotva befogadás elvét mutatják, de közös vonásuk
az érzelmek feldolgozása, ami (mint a bevezetőben utaltunk rá), fontos nevelési feladat a kis- (vagy
nagyobb) kamaszkorukat élő hatodikosokkal végzett pedagógiai munkánkban. Szerelem, a másik nem
irányába megnövekedett figyelem és félelmek, szorongások határozzák meg a gyerekek mindennapjait;
ezekre a témákra reagálunk egy-egy feladat erejéig. Nagyon messze vannak a párválasztás dilemmájától, de párkapcsolataik már érlelődnek. Mint téma, ez hagyományosan (többnyire) nem szokott része
lenni a vizuális kultúra tanításának, de úgy szeretnénk összeállítani a javaslatainkat, hogy az a mindenkori ember problémáival, ugyanakkor a gyerekek érdeklődésével is találkozzon, azaz a művészet
példáin keresztül valós élethelyzetekre szeretnénk reagálni.
Itt jegyezzük meg, hogy a Toldi című tematikus tervben szereplő Testvérek című feladatnak itt is
helye lenne, hiszen a harmonikus családi életre nevelés fontos része a testvérek közötti kapcsolat fejlesztése, az esetleges negatív érzelmek (például féltékenység) feldolgozása.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, film képkockája), vizuális alkotások (pl. figuratív/nonfiguratív festmény, installáció) adott részeinek, részleteinek meghatározott célú, személyes kiegészítése, rekonstruálása a személyes kifejezés érdekében, a jellemző vizuális jegyek tudatos használatával.
Példák alapján időbeli változások, történések vizuális megjelenítésének megkülönböztetése (pl.
folyamatábra, képregény, storyboard, fotósorozat, film), és egy rövid történés (pl. teafőzés, pizzaevés, tornasorba rendeződés), időbeli változás, folyamat (pl. jég olvadása, vihar közeledte, almacsutka fonnyadása) vagy saját történet rögzítése a választott médium sajátosságainak figyelembevételével, egyénileg vagy csoportban.
KÉZ ÉS TEKINTET JÁTÉK
Csoportmunka
A reneszánsz és barokk festészet az érzelemábrázolás tekintetében is új területet nyitott. Az emberi természet árnyaltságának megfigyelése is fontossá vált, mint ahogy hétköznapjainkban is fontos minden
szavak nélküli visszajelzés, hisz néha többet mond egy biztató mosoly, fejbiccentés. Az érzelmek, gondolatok közlése finom gesztusokkal és azok értelmezése nem csak része az emberi kommunikációnak,
de a személyes érzékenység, empatikus vonás bizonyítéka is. Ebbe az irányba is személyiségfejlesztőnek kell lennünk.
Mutassuk reneszánsz és barokk festményeken tekintetek és kézmozdulatok kiemelt részleteit! (Például
Ghirlandaio: Nagyapa és unokája, Leonardo: Utolsó vacsora, M. S. mester: Mária és Erzsébet találkozása részletei.)
• A kiemelt képrészlet látható gesztusai, mozzanatai alapján találjátok ki, mi jellemezheti leginkább a figura érzelmeit! Vajon milyen jelenet részletét látjuk?
Majd mutassuk meg az egész képet! Osszunk páronként vagy csoportonként újabb kézmozdulatokat,
tekinteteket ábrázoló képrészleteket bemutató fénymásolatokat (például két figurához kapcsolódóan)!
• A képen látható részletek felhasználásával, utánzásával állítsátok be egymást állóképbe a feltételezhető szituációnak megfelelően!
• Az állóképből kiindulva alkossatok rövid jelenetet, amelyben továbbgondoljátok a képi részletben rejlő szituáció lehetőségét!
Izgalmas helyzet lehet, ha a csoportok ugyanazokat az érzelmi kifejezéseket kapják, hisz meglehet,
hogy ugyanabból a kiindulásból különböző megoldások, azaz különböző történetek lesznek.
• Készítsetek fotókat az élőfigurás kompozícióról! Éljetek a fotó adta lehetőségekkel! Készítsetek
különböző változatokat képkivágás, kompozíció szempontjából!
• A kész képeket töltsétek fel az osztály által használt digitális platformra, és házi feladatként egy
kiválasztott fotót alakítsatok tovább digitális eszközökkel képregény vagy mém formájában!
• Alkossatok véleményt kulturált internetes komment formájában egy kiválasztott munkáról,
amelyben megindokoljátok, miért is tetszik társatok alkotása! („Azt szeretem benne…”)
ÍGY ÉLT AZ ARNOLFINI HÁZASPÁR
Csoportmunka
A téma feldolgozása a középkor emberének mindennapi életéről feltételez némi ismeretet. Leginkább a történelem tantárgy hasonló témaköréhez kapcsolódva ajánljuk, de tantárgyi koncentráció
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nehézkes megvalósítása esetén előzetes gyűjtőmunkát is kiadhatunk a gyerekeknek az információszerzés gyakorlására. Ezt itt azért jegyezzük meg, mert mint eddig is látható volt, a projektszerűen leírt feladatokban gyakran élünk az önálló vagy csoportban, munkamegosztásban kiadott vizuális ismeretszerzés módszertani fogásával. Ez azonban csak akkor sikeres, ha a vizsgált korszak, történelmi tényanyag
vagy téma eléggé motiváló a gyerekek számára, és nem alakul ki belőle egy szokványos automatizmus.
Ha új a téma, akkor éljünk tehát a gyűjtőmunka, prezentáció, bemutató lehetőségével. Mindenképpen
érdemes ismernünk az osztály által használt nyomtatott tankönyveket, azok képanyagaira ugyanúgy
támaszkodhatunk, mint az internet világára. A vizuális ismeretszerzést, információgyűjtést minden
esetben értelmesebb differenciáló szemlélettel kezelnünk, inkább szorgalmi feladat legyen, mintsem
házi feladat. Igyekezzünk a témákat mindig az egyéni érdeklődéssel egyeztetni, a gyerekek által nem
választott témák esetén pedig mi magunk is készüljünk képanyaggal!
Vetítsük (Jan) van Eyck: Arnolfini házaspár című képét! Használjunk több kiemelt részletet (például a
narancsok, a csillár, a ruházat, az arckifejezés és a nagyon fontos gesztusok), amelyek elvezetnek az
életmód, a környezet, a szituáció, esetleg a szimbólumokról történő beszélgetés irányába!
• Figyeljétek meg a kép részleteit és keressetek válaszokat az alábbi kérdésekre! Kik lehetnek a kép
szereplői? Hogyan éltek? Mit gondol a férj és a feleség? Mit jelentenek a mozdulatok? Hogy kerül
a narancs a németalföldi környezetbe? Miért van jelen a kutya?
• Figyeljétek a házaspár arcát és olvassátok le a vonásaikról, vajon hogyan ismerkedtek meg! Milyen lehet ez a házasság? Mióta lehetnek házasok? Milyen hangszíne lehet a feleségnek és a férjének? Milyen illatokat éreznénk a házukban? Hogyan képzelitek el a kertjüket, a házuk udvarát?
Osszuk ki a kép fénymásolatát A/4-es méretben (lehet szürke nyomat is)! Az alábbi feladatokat differenciáló szemléletben is szervezhetjük, így más-más problémahelyzetet más csoport dolgozhat ki, de a
feladatleírás mentén folyamatában is végezhetik a csoportok a munkájukat.
• Írjátok le a házaspár élettörténetét úgy, hogy a nagy kép kivágott részleteit használjátok egymás
mellé illesztve!
• Válasszatok ki „beszélő” képrészleteket és mutassátok be, mintha egy film rövid előzetesét (trailer) néznénk, és közben narráljátok az elképzelt életesemények szerint!
• Írjatok szerelmeslevelet a házaspár egyik, választott tagja nevében a másiknak! Gondoljatok a
képszerű hasonlatokra, allegóriákra!
• Játsszatok el vitát, veszekedést a házaspár között! Beszéljétek meg előzetesen, mi a konfliktus tárgya, milyen beszédmód illik a képen látott emberekhez! Minden konfliktusforrást a kép alapján
jelöljetek meg, csak olyan problémát válasszatok, amire a képen látható részlet utal!
A feladat után vetítsük le az internetes kereséssel könnyedén megtalálható néhány perces műismertetést! Beszéljük meg a gyerekekkel, miben más az, amit mi csináltunk a képpel, mint amit egy művészettörténész mond! Melyik megközelítés alapul tényeken? Mi az, amit csak a képzeletünk ad hozzá egy
műhöz? Mit jelent a „belemagyarázás” ebben az esetben?
PÁRVÁLASZTÓ
Egyéni munka
A feladat önmagában kevéssé alkotva befogadó jellegű, fő tanulási tartalmát inkább a következő fejlesztési feladatban látjuk:
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Szokatlan szituációkban (pl. korlátozott mozgás, színes szemüveg, bekötött szem) különböző érzetek (pl. mozgás, hang, látvány, szag, íz, tapintás) kapcsán keletkező belső képek megfigyelése, és az
egyéni ötletek megjelenítése többféle vizuális eszköz rugalmas alkalmazásával (pl. vegyes technika,
festék, szén, kollázs, fény, fotó, fotómanipuláció).
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Adjunk ki érdekes tapintású tárgyakat (például csaptelepet, vastagabb anyás csavart, érdekes limlomot, legókockákból összerakott apró alakzatokat, törött konkáv kavicsokat), amik beleférnek a gyerekek kezébe, úgy, hogy csak tapintás útján legyenek róla elképzeléseik!
• Ne nézzétek meg a kapott dolgot, csak tapintsátok ki a formáját!
• Mintázzátok meg a kitapintott formát az ügyesebbik kezetekkel, úgy, hogy ne nézzétek meg! Próbáljátok meg agyaggal kifejezni a plasztikusan érzett, kitapintott formákat!
• Figyeljétek meg egymás munkáit, és válasszatok párt a sajátotoknak!
• Fotózzátok le a megmintázott és párba állított formákat úgy, mintha esküvői képeken (fotókon)
látható párok lennének! Figyeljetek az esküvői képek szabványosnak tekintett jegyeire!
• A képekhez írjatok magyarázatot! Miért választották egymást? Mi tartja őket együtt? Milyen jellemvonásaik vannak? Mi tetszett meg egymásban nekik? Az ő világukban mi a szépségideál?
Mutassuk a Willendorfi Vénusz fotóját!
• Fogalmazzátok meg, hogy a kőkorszaki ember mit tartott fontosnak egy nő ábrázolásában! Indokoljátok meg a véleményeteket, a kőkorszaki vagy civilizációtól elzárt népekről meglévő információitok alapján! Milyen feladatai lehettek egy kőkorszaki nőnek? Milyen lehetőségeik voltak
a párválasztásra akkoriban? Mi volt a férfi-nő kapcsolatának a lényege? Mennyire volt szerepe a
szépségnek, és mennyire volt szerepe az emberi faj fennmaradásának? Milyen jegyek utalnak az
utódgondozás jelentőségére a kis szobron?
FÉLELMETES?
Csoportmunka
Az alább közölt feladatok között laza tematikus kapcsolat figyelhető meg. Tulajdonképpen egyfajta projektként is értelmezhető, de az egyes feladatok differenciáltan is kiadhatók.
A projekt részfeladatait az eddig kiemelt fejlesztési feladatok érvényességével közöljük, a feladatsor
egy-egy részlete azonban újabb fejlesztési feladatok feldolgozását is jelenti, ezeket a szövegben a szokásos módon kiemeljük.
Ha a csendéletek, portrék és mitológiai képek világát nézzük, akkor egy idealizált világgal szembesülünk, holott vannak műalkotások, amelyekben megszólal a középkori ember félelme is. Az az életérzés, amely az ismeretlennel való szorongató szembenézést jelenti, napjainkban is megjelenik és a gyerekeket is érinti, különösen a média által kíméletlenül közvetített elrettentő (és gyakran hatásvadász
módon előadott) híreknek és képeknek köszönhetően. Szakirodalmak sora foglalkoznak azzal, hogy
rosszabb mindezeket szőnyeg alá söpörve semmisnek tekinteni, mint (akár alkotás folyamatában) kibeszélni.
FÉLELMETESSÉGMÉRŐ
Csoportmunka
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Hagyományos magyar népi kultúra és a közvetlen környezet tárgyi világának megfigyelése és inspiratív felhasználása segítségével mai korunkra jellemző, értelmesen használható tárgy (pl. háztartási
eszköz, játék, öltözetkiegészítő, telefontok, textiltáska, tolltartó, szemüvegtok, de nem dísztárgy!)
tervezése és létrehozása tudatos anyag- és eszközhasználattal (pl. nemezelés, hímzés, szövés, fonás, agyagozás, bőrmunka).
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A téma feldolgozásakor aktuálisan más tantárgy keretében tanult korhoz illeszkedő művészettörténeti korszak jellemző műalkotása, vagy ökológiai, társadalmi probléma témájában ismeretek és
érzetek inspiratív és kreatív felhasználásával direkt vizuális kommunikációt szolgáló produktum létrehozása (pl. kiállítás plakátja, ökológiailag tudatos termékcsomagolás, rövid mozgóképi reklám,
animált gif). A feladathoz kapcsolódóan gyűjtött vizuális információk, szöveges, képi inspirációk, és
a korábbi vizuális megfigyelési tapasztalatok, adekvát képnyelvi eszközök felhasználása az alkotás
során egyénileg és csoportmunkában is.
Szokatlan egyéni funkcióra (pl. álomképrögzítés, „időbefogás”, „lustaságelszívás”, okosítás) alkalmas tárgy tervezése vagy létrehozása a korábban látott, vizsgált tárgyi, képi inspirációk felhasználásával, egyénileg vagy csoportmunkában, hulladékanyagok felhasználásával, valamint a tervezési
folyamat dokumentálásával (pl. rajzok, képes inspirációk gyűjteménye, fotósorozat).
Készítsünk elő egyszerű anyagokat: nyomdai vágási hulladékot, hurkapálcát, vastag kartont, miltonkapcsot!
• Készítsetek csoportban egy „félelmetességmérő” eszközt, amely egy olyan kijelző eszköz, amin
meg tudjátok mutatni, hogy egyes képek, hírek, események mennyire tekinthetők félelmetesnek
a csoport véleménye szerint! Használjatok hulladékanyagokat a tárgy elkészítéséhez! Festéssel,
jelekkel utaljatok a félelmetesség mértékére!
A kijelző funkciót is visel, így a feladatsorban értelmesen használható tárggyá válik, úgy, mint az alsó tagozaton adott, dramatikus játékban használható mesebeli tárgyak. Ténylegesen direkt kommunikációt
szolgáló összetevői is vannak a feladatnak (például színhasználat, jelhasználat).
Mutassuk be a Notre Dame gótikus vízköpőit, és találgassuk, miért készítettek ilyeneket az alkotók!
• Keressetek információkat a szobrokat övező legendáról! Mitől félhetett a középkori ember? Milyen valóságalapja lehet a látott figuráknak? Milyen állatfigurákat ismerünk fel? Hogyan képzelte
el a kor embere a túlvilágot, a pokol kínjait?
Mutassunk képrészleteket (Hyeronimus) Bosch: Zenészek pokla című kompozíciójából! (Mutassunk
groteszk alakokat, jeleneteket, ráutaló eszközöket, sötét foltokat, kivehetetlen részeket!)
• Az egyes részletek megnézése után állítsátok a „félelmetességmérő” eszközötöket a csoportvéleményeteket kifejező megfelelő állásba!
Beszélgessünk arról, mennyire félelmetesek ma a naturalisztikusan megfestett részletek, illetve arról,
hogy szorongáskeltő eszközként látják-e a gyerekek a sejtetés képi eszközeit. Utaljunk a kor emberét
rettegésben tartó eseményekre és arra, hogy tudományos tapasztalat és ismeret hiányában ezek a félelmek még sötétebbek is lehettek, mint napjainkban.
A következő feladatleírások (a feladatsorba ékelődő tárgykultúra jellegű feladat után) ismét az alkotva
befogadás jól ismert fejlesztési feladataihoz kapcsolódnak.
MEDÚZA
Csoportmunka
Mutassuk (Peter Paul) Rubens képeit és (Michelangelo Amerighi da) Caravaggio: Medúzafej című
képét!
• Miért választhatta a két barokk korban alkotó művész egyaránt az elrettentő medúzafejet képtémaként?
Mutassuk melléjük az isztambuli Yerebatan Sarniçi megfordított medúzafejét!
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• Találjatok ki egy olyan jelenetet, amiben a fordítva látott medúzafej megjelenése hordozza a félelmetességet! Készítsetek storyboardot a jelenetről!
Osszuk ki a kép nyomtatott változatát!
• Egy nagyobb kartondobozt alakítsatok ki olyan módon, hogy a fénymásolat és a kezetek is beleférjen! Mobiltelefon fényével vagy mini zseblámpával megvilágítva, a kezetekkel és különböző tárgyak
árnyékával változtassátok úgy a képet a doboz belsejében, hogy az minél félelmetesebbnek hasson! Egy külön kivágott „kameralyukon” keresztül rögzítsétek a képeket, vagy készítsetek videót!
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Szokatlan szituációkban (pl. korlátozott mozgás, színes szemüveg, bekötött szem) különböző érzetek (pl. mozgás, hang, látvány, szag, íz, tapintás) kapcsán keletkező belső képek megfigyelése, és az
egyéni ötletek megjelenítése többféle vizuális eszköz rugalmas alkalmazásával (pl. vegyes technika,
festék, szén, kollázs, fény, fotó, fotómanipuláció).
Hallgassuk meg (Alfred) Hitchcock: Psycho (1960) című filmjének jellemző staccatós horrorzenéjét!
Dolgozzunk teljesen besötétített szobában, esetleg egy színes (például vörös, zöld) lámpa fényénél!
• Egy választott színű krétával, nagyméretű papíron próbáljátok meg láthatóvá tenni azt az érzést,
amit a meghallgatott zene okozott bennetek! Használjatok foltokat, vonalakat, tónusátmeneteket, de ábrázolnotok, lerajzolnotok nem kell semmit!
• Írjatok le képeket: mire gondoltok, ha ezt a zenei kíséretet halljátok? Mivel érhető el a zenében
a félelemkeltés?
• Nézzük meg természetes fényben az alkotásokat! Mit változtat a képek által sugallt érzéseinken
a színek újbóli megjelenése?
Kapcsoljuk ismét le a fehér fényt!
• Válasszatok ki egy motívumot (például emberi vagy állati végtagot, szemet), és rajzoljátok a képre! Több képi elemet is kiválaszthattok, igyekezzetek a hallott zenének megfelelő hatást elérni!
Figyeljék meg a gyerekek egymás munkáját! Használhatják a „félelemerősségmérő” eszközeiket is véleményük kinyilvánítására!
• Vetítsük le a csoportok medúzafejre komponált munkáit, alkalmazzunk ugyanahhoz a munkához
más-más zenét!
Érdemes kipróbálni, hogy negédes gyerekzenék, komoly romantikus darabok (Dvorak, Borodin, Smetana, Wagner zenéinek részletei), illetve a Psycho filmzenéje hogyan hatnak a félelmetesnek szánt képek
által közvetített tartalomra, azaz hogyan módosítják a befogadó oldalán az elérni vágyott hatást.
SIKOLY
Egyéni munka
A félelem másképp is kifejezhető. Nézzünk meg (Edvard) Munch: Sikoly című képét!
• Fogalmazzátok meg, mi a félelmetes és a szorongáskeltő fogalmak közötti különbség! Melyik képet tartjátok ti ma félelmetesebbnek, a XX. századi festményt vagy a középkori szörnyeket?
• Mi okozza Munch képének az erejét? Milyen vizuális kifejező eszközökkel éri el a hatást?
A beszélgetés során előkerülhetnek a gyerekek filmélményei is. A Sikoly című kép figurája is megihlette
a horrorfilmeseket, a festmény összevethető a film szereplőjének képével.
A szemléltetés érdekében keressünk képeket, filmeket, nézzük meg, miképpen hoz létre szörnyeket a
filmes szakma műgyantából, szilikonból!
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Készítsünk elő montázskészítésre alkalmas képeket állatokról!
• Keressetek olyan természeti formákat, amik ihletet adhattak Munchnak a fej megfestéséhez!
• Készítsetek a műalkotás alapján képet a két egymástól távol eső kor félelmeinek találkozásából, a
konkrét ábrázoló és a láthatatlan nyomasztóból! Használjatok fekete rajzlapot és pasztellkrétát!
• Készítsetek montázslényeket különböző állatfigurák applikációjával! Rendezzétek a figurákat
olyan kompozícióba, amelyben a Sikoly kép főszereplőjének is helye van, vagyis van mitől félnie!
• A montázsfigurák készítésénél figyeljetek a formák kapcsolódására, a részletek pontos körülnyírására!
NOSFERATU
Egyéni munka
Vetítsük a Nosferatu (1922) című film lépcsős jelenetét!
• Figyeljétek meg, a némafilmek korában mivel érték el a félelemkeltés hatását?
Állítsuk meg időnként a filmet, és kérjük, hogy fogalmazzák meg egy-egy filmképen a nyomasztó részleteket! Az árnyékképek megjelenésével végleg fejezzük be a vetítést, ne mutassuk Nosferatut!
• Fessétek le a képet, amit láttok, használjatok fekete vízfestéket, és annak hígításával különböző
szürkéket!
• Külön lapon rajzoljátok meg azt a szereplőt, akit a filmen nem láttatok, de elképzeltétek! Vágjátok ki a megrajzolt figurát, és keressétek a képi helyét a kész festményen! A keresés, komponálás
folyamatát rögzítsétek fotón, majd nézzétek vissza a képeket, és döntsétek el, hova fogjátok elhelyezni a szereplőt!
Folytassuk a filmet, a film és az elkészült képek összehasonlításaként kezdeményezzünk beszélgetést!
• Emeljetek ki egy-egy képet, és magyarázzátok el, mitől lett félelmetesebb vagy éppen kevésbé
félelmetes, mint a 100 éve forgatott őshorrorfilm jelenetei!
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Példák alapján időbeli változások, történések vizuális megjelenítésének megkülönböztetése (pl.
folyamatábra, képregény, storyboard, fotósorozat, film), és egy rövid történés (pl. teafőzés, pizzaevés, tornasorba rendeződés), időbeli változás, folyamat (pl. jég olvadása, vihar közeledte, almacsutka fonnyadása) vagy saját történet rögzítése a választott médium sajátosságainak figyelembevételével, egyénileg vagy csoportban.
AZOK A FÉLELMETES TÁRGYAK
Egyéni munka
Készítsünk kisebb csoportok számára látható beállításokat egyszerű hétköznapi tárgyakból!
• Készítsetek szénrajzot a beállításokról!
A beállítások rajzolásának egyéni korrekciójáról kár volna egy mondatot is írnunk. Tónusrend,
formaeltalálás, kompozíció, mind-mind gyakorlatot igénylő hagyományos rajzi értéket képviselnek a
szakmánkban, megfelelő mennyiségű óraszámunk azonban nincsen − nemhogy a jártasságok kialakítására, talán még az adekvát eszközhasználat gyakorlására sem. A feladatsor első lépése alkalmas arra,
hogy a rajztanítás hagyománya is tovább éljen, esetleg hogy a gyerekek kedvet kapjanak a látvány utáni
rajzolás hosszadalmasan és nehezen fejlődő folyamatának elkezdésére. A folytatásban azonban eltávolodhatunk az unalmas, csak modellszándékból alkotott csendéletek világától, így a további feladatokat
igazíthatjuk a félelemérzet témakörét feldolgozó tematikánkhoz.
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• Folytassátok a rajzot egy új tárgy megjelenítésével, ami megváltoztatja az eddig elkészült kép
jelentését! Próbáljatok meg szorongáskeltő tárgyakra gondolni, amik valamilyen történetre
utalnak (például babafej, kés, törött pohár)!
• Fotózzátok le a képet, majd szénnel erősítsétek tovább a tónusokat! Egyes képrészleteket tegyetek szinte felismerhetetlenné szürke árnyékkal!
• Fotózzátok le ismét, majd a két képet összehasonlítva döntsetek újabb képi elemekről!
• Folytathatjátok a képalakítást a képsorozat irányában is!

Ember és tárgyai
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Szokatlan egyéni funkcióra (pl. álomképrögzítés, „időbefogás”, „lustaságelszívás”, okosítás) alkalmas tárgy tervezése vagy létrehozása a korábban látott, vizsgált tárgyi, képi inspirációk felhasználásával, egyénileg vagy csoportmunkában, hulladékanyagok felhasználásával, valamint a tervezési
folyamat dokumentálásával (pl. rajzok, képes inspirációk gyűjteménye, fotósorozat).
LEONARDO HORDOZHATÓ HÍDJA
Csoportmunka
Mutassuk Leonardo (da Vinci) hordozható hídjának tervét! Mutassuk Csontváry Kosztka Tivadar: Római híd Mostarban című festményét!
• Figyeljétek meg a képeket! Beszéljétek meg csoportban az alábbi kérdéseket! Mi a szerkezeti
hasonlóság a rómaiak által épített mostari (Bosznia-Hercegovina) híd és Leonardo hídterve között? Mi a szerepe a boltíves szerkezetnek? Mi tartja a mostari „öreghidat”, és mi tartja Leonardo
hídját? Mire lehet alkalmas a szétszedhető hídszerkezet?
• Leonardo eredeti terve alapján számos rekonstrukció készült, keressetek képeket, információkat
a kísérletekről!
• Képek és információk alapján készítsétek el a hidat! Milyen alkalmas építőanyagra van szükség
hozzá? Beszéljétek meg a képek, fotók megfigyelésével, milyennek kell lenni az elemeknek! Van-e
jelentősége az anyagnak és az elemek keresztmetszetének?
• Az építés közben vezessetek „jegyzőkönyvet” arról, hogy az építés különböző fázisaiban hány
„kézre” van szükség ahhoz, hogy a szerkezet elkészüljön!
• Készítsetek rajzos vázlatot arról, hogy életnagyságban, egy kb. 5 méter széles szakadék fölé hogyan kell biztonságosan mobilhidat építeni! Adjatok tanácsot arra is a kép nézőjének, mire alkalmas egy ilyen hídépítő készlet a mai világban! Fogalmazzatok meg valós szituációkat, amikor
szükség lehet szakadékszerű képződmény áthidalására!
LEONARDO ÉS A MEGVALÓSULATLAN GÉPTERVEK
Csoport- vagy páros munka
Vizsgáljuk meg közösen Leonardo (da Vinci) gépterveit a működésük (forma, funkció) és
megvalósíthatóságuk tükrében!
• Keressetek válaszokat a képek alapján az alábbi kérdésre: Miért nem tudtak repülni a feljegyzések szerint az elkészített és kipróbált szárnnyal? Mi hajtotta volna Leonardo harckocsiját? Hogyan
repült volna a spirálszárnyú helikopter?
Mutassunk más furcsa találmányokat a XIX. és XX. század elejéről (például rádiós kalap − USA, 1931;
egykerekű motorbicikli − 1931; bővíthető méretű lakókocsi − Franciaország, 1934; víz alatti köpeny-sátor − 1837; készülék víz alatti kutatásra − 1837; hintaszék ventilátorral − 1847; automata farm − 1937).
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Érdemes a fotók mellett rajzos terveket mutatni a későbbi saját munkán történő grafikai elemek
használatának motiválására.
• Beszéljétek meg csoportban, milyen ábrázolásmódot használnak a gépek megjelenítésére, és fogalmazzátok meg, hogy a rajz hogyan segíti az érthetőséget!
Mutassunk lapra szerelt bútor összeállításához készült, úgynevezett robbantott axonometrikus ábrát!
• Figyeljétek meg, milyen rajzi/grafikus jelek, elemek segítik a megértést!
Vajon egy perspektivikus rajz vagy fotó jobban segítené az összeállításban járatlan embert?
• Tervezzetek különös (nem szokványos) funkcióra szerkezeteket (például időgép, időjárást irányító
gép, gondolatolvasó, teleportáló)! Figyeljetek arra, hogy a megrajzolt terv szemléletesen megmutassa minden összetevőjét a tervezett tárgynak! Válasszátok ki a legalkalmasabb térábrázolási
módot a találmány lényegének megértetéséhez, bemutatásához (például megfelelő nézőpontok,
kiemelt részletek)!
• A tervezés folyamatában gondoljatok arra is, hogy miből, milyen anyagokkal fogjátok megvalósítani a tervet! Írjátok rá a képre a hozzávalókat! Jelöljétek meg a terven a balesetveszélyt hordozó
műveletek helyét (például ha ki kell lyukasztani a PET palackot)! Leonardóhoz hasonlóan dolgozhattok tükörírással is, nehogy valamelyik másik csapat ötletet merítsen a munkátokból.
A tükörírás természetesen „felhívás keringőre”, biztosan megindul az „ipari kémkedés”, amit hívhatunk
úgy is, mint „...társaival együttműködve, az információk megosztásával alkot…”
A saját döntésnek megfelelően, saját gyűjtött anyagokból készüljenek a modellek! A megvalósításhoz
felhasználhatók a csomagolásokból kiemelt műanyagformák, szigetelőanyagok, hungarocellnegatívok
és egyéb mesterséges anyagok. Érdemes a rendelkezésre álló eszközöket, drótokat, ragasztóanyagokat
megmutatni a tanulóknak, hogy ezzel is segítsük a tárgyalkotás sikerét.
A tervezés utáni következő órára már hozzanak is a tanulók a tervnek megfelelő anyagokat. Az illesztéseknél és a kivitelezésnél az egyéni leleménynek nagy szerepe lesz, bár a pedagógus kreatív ötleteit is
ki szokták próbálni a tanulók.
A feladat változata konkrétabb feladatkiadással:
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, film képkockája), vizuális alkotások (pl. figuratív/nonfiguratív festmény, installáció) adott részeinek, részleteinek meghatározott célú, személyes kiegészítése, rekonstruálása a személyes kifejezés érdekében, a jellemző vizuális jegyek tudatos használatával.
Valós és fiktív helyzetek, történetek megjelenítése, ábrázolása, dokumentálása során a közvetítendő tartalmaknak és személyes gondolatoknak, érzéseknek leginkább megfelelő médium kiválasztása. (Pl. tanult irodalmi alkotás inspirációjára rövid mozgókép készítése ténylegesen, vagy annak
rajzos forgatókönyve.) A választott médiumhoz illő vizuális kifejezési eszközök használata a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés (pl. szín, méret, arány, forma, kompozíció, képkivágás,
nézőpont, fény, vágás, montázs) érdekében egyénileg és csoportmunkában is.
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MEGELEVENEDŐ TERVEK
Csoport- vagy páros munka
• A hozott anyagokból készítsétek el a tervezett tárgyat! Ha a tervezetthez képest változtatnotok
kell valamin, például azért, mert a kiválasztott anyag nem úgy viselkedik, ahogyan gondoltátok,
változtassatok a terveken is!
• A kész tárgyról vagy annak részletéről készítsetek szabadkézi rajzot választott technikával, amit a
tárgy reklámanyagához tudtok felhasználni!
Vetítsünk század eleji találmányok piaci bevezetését segítő plakátokat, szórólapokat, fotókat!
(„XIX. századi reklámok, reklámgrafika” keresőbe írásával nagyon sok ilyet találhatunk az interneten.)
• Figyeljétek meg, száz éve hogyan magyarázták el egy-egy furcsa találmány értelmét a korabeli
hirdetéseken! Beszéljétek meg, mennyire lehet érthető egy-egy grafika a szöveg eltakarásával!
Mi lehet a szerepük a nyelvi játékoknak, szóvicceknek? Beszéljétek meg, ki lehet a „célközönség”,
kinek készül a szórólap, ki használja a terméket!
• Készítsetek szórólapot vagy plakátot, amin szövegesen is magyarázzátok az elkészített találmányotok hasznát! Csak annyi szöveges magyarázatot használjatok, amennyi éppen elég a megértéshez!
• Mutassátok be a csoport munkáját a többi csoportnak! Teszteljétek le mások nézőpontjából a
megértést!
A feladat változata:
• Készítsetek saját tárgyatokról valós térben olyan fotót, ahol a tárgy igazi mérete a fotó perspektív
jellegű képalkotó eljárása miatt és a viszonyítás hiánya miatt nehezen megállapítható (például
repülő tárgy tiszta égbolt előtt, mint a távol álló társad kezére látszólag rászálló óriási szerkezet)!
• Digitális módszerrel egészítsétek ki a fotót plakáttá, ügyelve a szöveg és kép viszonyára!
A szöveg és kép elrendezésére lehetséges, hogy nincs főszabály. (Például hibának tűnhet, ha a hatalmas
betűméret „agyonnyomja” a fotón ábrázolt tárgyat, ugyanakkor vizuális kommunikációs szemszögből
hatékony lehet a megoldás. Vagy alkalmas lehet a szöveg arra, hogy eltakarjon valami kevésbé jól sikerült megoldást, vagy egy jelentésidegen képi elemet a fotón.) Az elkészült plakátok közös értékelése, a
szabad véleményformálás és véleménynyilvánítás fontosabb, mint egy kortól, trendtől meghatározott
tipográfiai ismeretnek való megfelelés.
A feladat változata:
ETETŐGÉP
Csoportmunka
Nézzük meg (Charles) Chaplin: Modern idők című filmjének „etetőgép”-jelenetét!
• Beszéljétek meg, milyen üzenete lehetett a képtelen, groteszk helyzet bemutatásával a rendezőnek!
• Gondoljátok át, hogyan működne a valóságban a saját képtelen gépezetetek! Képzeljetek el egy
olyan jelenetet, melyben csődöt mond a szerkezet (összezavarodik az időgép, fejfájást okoz a
gondolatolvasó) és készítsetek storyboardot, képsorozatot a történésről!
• Válasszatok ki egy képregényt, képsorozatot abból a szempontból, hogy mennyire lehet kivitelezni a valóságban a kis filmjelenetet, és filmes eszközökkel forgassátok le csoportmunkában, úgy,
mintha némafilm lenne!
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Ember és díszítmény
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)
Különböző korok és kultúrák szimbólumainak és motívumainak felhasználásával minta, díszítés tervezése, és a minta felhasználása tárgyak díszítésére választott célok érdekében (pl. saját pecsét,
csomagolópapír, póló, táska, takaró, bögre) különböző technikák felhasználásával (pl. krumpli-, papírnyomat; stencil/sablon, filctoll, textilfestés).
A történelem tantárgy keretében feldolgozott korszakok egy-egy jellemző műalkotásának, tárgyának, díszítő stíluselemének felhasználásával kifejező képalkotás, plasztikus mű vagy újraértelmezett tárgy készítése (pl. feketealakos vázakép stílusában modern olimpiai sportág megjelenítése,
timpanonforma kitöltése jelen korunkra jellemző témájú csoportképpel).
Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, film képkockája), vizuális alkotások (pl. figuratív/nonfiguratív festmény, installáció) adott részeinek, részleteinek meghatározott célú, személyes kiegészítése, rekonstruálása a személyes kifejezés érdekében, a jellemző vizuális jegyek tudatos használatával.
GUTENBERG
Egyéni munkán alapuló osztálymunka
Mutassunk corvinaoldalakat, ősnyomtatványokat, Gutenberg-biblia fakszimile oldalát!
• Hasonlítsátok össze a corvinák kézzel írt betűformáit az ősi nyomtatványok betűivel, keressetek
párokat! Válasszatok ki egy betűt, és alkossatok szabályt, hogyan kell megrajzolni!
Az osztály létszámának megfelelően osszunk egy-egy tanulónak egy-két betűt, amit a stílushű tervezéshez fel tud használni.
• Egy félbevágott krumplira rajzoljatok egy 3x3 cm-es négyzetet, és a kiválasztott betűt tükörben
faragjátok bele!
A krumplifaragáshoz egészen hétköznapi, étkészletből származó kést is lehet használni, az nem túlzottan balesetveszélyes. Elvileg egy tanítási óra alatt elkészül az a nyomódúckészlet, ami felhasználható a
Gutenberg-féle nyomtatási mód lényegének imitálásához.
Természetesen dekorgumi is használható a nyomódúc elkészítéséhez, de ehhez fogantyút is készíteni kell.
Egy alkalmas méretű padra készítsük elő a krumpliból kifaragott betűket, és háztartási csomagolópapírt!
Ez a továbbiakban kisszámú tanuló (aránylag rövid ideig tartó) önálló munkájának lehet a helyszíne.
• Barna (háztartási) csomagolópapírból rendhagyó ajándékcsomagoló papírt készíthettek, egy-egy
személyre szabott idézet felpecsételésével. A kiválasztott, személyre szabott idézet elkészítésekor hagyjatok helyet egy iniciálé megrajzolásához!
Adjunk kézbe kinyomtatott iniciálékat, többféle korból!
• A cserélhető betűkészlet nem tartalmazott nagybetűt. Ezeket iniciálé alakjában készítsétek el
színes filctollal!
A feladat érdekessége, hogy valószínűleg a kész csomagolópapír mint tárgy, legalább annyi gondoskodást és figyelmet hordoz, mint a tárgy, aminek a csomagolására fel fogják használni.
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TITKOK KÖNYVE
Egyéni munka
Készítsünk liliomos motívummal díszített kerámia könyvfedelet, amit ragasztott lapokkal lehet titokgyűjtő könyvecskeként használni, idézetekkel megtölteni vagy ajándékba adni.
Szemléltessük a reneszánsz tipikus ornamenseit, ezek közül is a leggyakrabban használt liliomos motívum variációit! Nézzünk Hunyadi Mátyás corvinakönyvtárából példákat a szegélymintázat, a kígyózó
indák kidolgozására! A reneszánsz sarokdíszekre szintén több példát is találunk, ami a lapok kompozíciós keretét alkotja. Szemléltetés, de nem utánzás céljából osszunk ki fénymásolt lapokat a bemutatott
példák variációiból!
• Tervezzetek sarokdíszeket a reneszánsz liliomos, leveles, átlósan szimmetrikus minták alapján
6x6cm-es négyzetben!
• Figyeljetek az ívek, méretek egyformaságára a szimmetriatengely mentén! Találjatok ki megoldásokat a szimmetria biztosítására!
Könnyítő megoldás, ha az átló mentén meghajtjuk a papírt és az egyik oldalra tervezzük a motívum
felét, majd ollóval kivágjuk azt a kettéhajtott papírból. A forma ezek után sablonként használható a
következő feladathoz, amely gipszkarc elkészítése lesz.
Előkészületek: A gipszet 2-3 cm magas gyurma- vagy agyagkeretbe öntjük, amelyet üveglapra építettünk. Készíthetünk nagyobb táblát, amelyet kötés után méretre karcolunk és törünk. Az üveglappal
érintkező oldala egyenletes, sima, ebbe lehet karcolni.
• A sablon segítségével rajzoljátok ceruzával a motívum vonalait a gipsz felületére!
• Szöggel mélyítsétek a vonalakat, foltokat!
Negatív formát hozunk létre, amelyet pecsételőként használunk pozitív dombormű létrehozásához. A
gipszlapot finoman nedvesíthetjük ecsettel, akkor könnyebb megmunkálni!
• Nyújtsatok agyagból kb. 1 cm vastag sima felületű alapot! Ebbe nyomjátok bele óvatosan a gipsz
negatív formát! Óvatosan emeljétek fel a nyomóformát! Ha a kép széle kicsit deformálódott,
utólag is lehet egyengetni, alakítani.
Kiégetés után a dombordíszes kerámialapocskákat könyvborítóként felhasználhatjuk úgy, hogy megfelelő méretű bőr- vagy vastagabb textil hordozóra ragasztjuk forró ragasztópisztollyal, majd füzetszerűen félbehajtott és összetűzött lapokat ragasztunk bele, ugyancsak ragasztópisztollyal.
A kerámialapok festhetők, sőt a dombornyomás kiemelésére oldalról színes akril spray-vel is ráfújhatunk, vigyázva, hogy csak szóródó permet érje, azaz ne színeződjön be teljesen, mert az anyagszerűtlenné teszi a kerámiát. Tudjuk, hogy ideális esetben grafitmázzal, transzparens mázzal, vagy bármilyen
színes mázzal érhetnénk el a legszebb hatást, tudjuk ugyanakkor, hogy a mázas égetéssel járó többletmunka nehezen fér bele kollégáink munkarendjébe.
MÁTYÁS ÉTLAPJA
Csoportmunka
• Képzeljétek el, hogy egy Mátyás korát idéző vendéglő számára készítitek el az étlapot, ahol igyekeznek olyan ételeket feltálalni, amik léteztek a korabeli Magyarországon!
• Gyűjtsetek össze csoportban olyan ételeket, amelyekről nehezen tudjuk eldönteni, hogy Mátyás
király fogyaszthatta-e őket! Vegyétek sorra az ételeket, és az összetevők ismeretében érveljetek
az ötlet korabeli létezése mellett! Önállóan szerzett ismereteitek alapján bizonyítsátok be, hogy
az adott étel szerepelhetett-e a királyi étlapon!
• Készítsétek el az étlapot hosszában felezett A/4-es rajzlapon! Használjátok a kor íróeszközét! Törekedjetek a stílus hitelességére! Beszéljétek meg, milyen jegyek teszik hitelessé a Mátyás udvarából származóvá ételkínálatot, illetve annak megjelenítését!
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• A csoport két tagja az étlap kemény borításán dolgozzon! Keressetek képeket, amik illeszkednek
a kiadványhoz! Beszéljétek meg, hogy a keresés érdekében az interneten milyen keresőszavak
fognak biztos és hiteles képtalálathoz vezetni!
A feladat illeszkedik a történelem KET alábbi javasolt tanulói tevékenységéhez:
„Olyan termékek gyűjtése, amelyek a földrajzi felfedezéseknek köszönhetően kerültek a világkereskedelembe.”
BAROKKHATÁROZÓ
Csoportmunka
A feladat ismét a történelem KET ajánlott tanulói tevékenységére utal: „Egy barokk templom megtekintése a saját településen.”
Mutassunk képeket a versailles-i kastélyról, a fertődi Esterházy-kastélyról, az Il Gesu templomról, a
Santa Maria della Salute templomról!
Figyeljétek meg a képeket, keressetek olyan díszítőelemeket, amik rendre ismétlődnek a barokk építészet példáin (például a „barocco, kagyló”)!
• Beszéljétek meg, honnan ismerjük fel biztosan, hogy barokk templomot látunk! Rajzoljátok meg
egy nagy lapra a templom „barokkhatározóját”, azaz emeljétek ki a barokk stílusra jellemző legfontosabb jegyeket!
Látogassuk meg a saját település élőben megismerhető, barokk jegyeket mutató építészeti emlékét,
leginkább a szinte minden településen megtalálható barokk templomot!
• Az általatok készített barokkhatározó lap segítségével a konkrét épületen ellenőrizzétek azokat a
jellemzőket, amiket képek alapján alkottatok meg!
• Keressetek olyan épületelemeket, amik utánzatokként vannak jelen, azaz más felületet sugallnak, mint amiből valójában készültek! Színes, részletgazdag fotón örökítsétek meg őket!
Érdemes engedélyt kérnünk a templom gondnokától, hogy a gyerekek megtapogathassák a
márványfelületet, mert a legtöbb hazai példán festett felületekről van szó.
• Keressetek olyan szobrászati megoldásokat is, amik abból a szempontból furcsák, hogy valami
fény- vagy légköri jelenséget ábrázolnak plasztikusan!
(Például sugaras glóriák fából, gomolygó felhők kőből faragva.)
• Figyeljétek meg, hogy a templomban vannak-e festett építészeti megoldások, azaz olyan párkányok, ívek, ablakkeretek, amik a valóságban kétdimenziósak, de a padsorokban ülve plasztikusnak tűnnek!
Az iskolába visszatérve az előző feladat folytatásaként differenciáltan adjunk ki különböző, alkotva befogadó jellegű csoportfeladatokat!
ABLAKKERET
Csoportmunka
• A/2-es méretű rajzlapra rajzoljatok meg egy stílusában barokknak ható ablakot, majd figyeljétek
meg a festett építészeti elemekről készített fotókat! Kísérletezzetek azzal, hogyan, milyen színek
használatával tudjátok elérni, hogy egy ablakkeret és díszítőelem háromdimenziósnak hasson a
képen!
A feladat elvégzéséhez érdemes temperát használni. Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra is, hogy az árnyékoláshoz nem feltétlenül csak a feketéből és fehérből kevert szürkét érdemes kipróbálniuk, hanem
a készített fotó színhangulatában megjelenő színes szürke színeket, árnyalatokat kellene eltalálniuk!
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MÁRVÁNYOZÁS
Csoportmunka
• A templomban készített fotók alapján fessetek ti is márványutánzatot!
• Próbáljátok meg kikeverni a látott árnyalatokat temperából! Képzeljétek el, hogy restaurátor-műhelyben dolgoztok, és rendbe kell hozni a templom falát, úgy, hogy ne lehessen észrevenni a
javítást, illetve mindenki, aki látja, márványnak higgye a festett felületet!
• A kész alkotások csoportos bemutatásakor keressetek választ az utánzatjellegű jelenségek okára!
Mi volt a korabeli emberek célja azzal, hogy párkányokat, díszítőelemeket festettek, márványnak
ható felületeket használtak templomaik díszítésekor?
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
A téma feldolgozásakor aktuálisan más tantárgy keretében tanult korhoz illeszkedő művészettörténeti korszak jellemző műalkotása, vagy ökológiai, társadalmi probléma témájában ismeretek és
érzetek inspiratív és kreatív felhasználásával direkt vizuális kommunikációt szolgáló produktum létrehozása (pl. kiállítás plakátja, ökológiailag tudatos termékcsomagolás, rövid mozgóképi reklám,
animált gif). A feladathoz kapcsolódóan gyűjtött vizuális információk, szöveges, képi inspirációk, és
a korábbi vizuális megfigyelési tapasztalatok, adekvát képnyelvi eszközök felhasználása az alkotás
során egyénileg és csoportmunkában is.
BAROKK PLAKÁT
Csoportmunka
• A festési kísérletek bemutatásához tervezzetek plakátot, a látott templom sziluettjének felhasználásával!
• Fotó alapján vágjátok ki színes papírból a toronysisak formáját, majd helyezzétek el a képen!
Használjatok jellemző barokk formai megoldásokat „szövegdobozként”!
• A plakáton szerepeltessétek magatokat restaurátorként! A felhasznált szöveg betűtípusát úgy
tervezzétek meg, hogy illeszkedjen a barokk kor hangulatához! Dolgozzatok festéssel A/2-es rajzlapon!
SZÓRÓLAP
Csoportmunka
Az előző feladat változata, sokszorosító grafikai technika, papírnyomat készítésével.
• Készítsetek a restaurátor munkákat bemutató kiállításhoz szórólapot, papírmetszet-technikával!
• A templomról, illetve a templomban készült fotók alapján jellemző barokk formákat, a toronysisakot, díszítőelemeket, oltárképek jellegzetes formáit vágjátok ki papírból, majd a részleteket
megfelelően elrendezve ragasszátok egy A/4-es lapra!
• Festékező gumihenger és linófesték használatával készítsetek nyomatokat a papírdúcról, majd
száradás után keressetek olyan alkalmas felületet a nyomaton, ahova régies kézírással, fehér zselés tollal vagy temperával rövid informatív szöveget tudtok elhelyezni (például a kiállítás címe, a
restaurátorok neve)!
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Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
A már tanult történelmi korszakokhoz kapcsolódó művészettörténeti korszakok jellemző építészeti
stíluselemeinek megismerése, felismerése a klasszicista és historizáló magyar építészet fontos épületein (Steindl Imre: Országház, A. Clark: Lánchíd, Ybl Miklós: Operaház, Pollack Mihály: Magyar
Nemzeti Múzeum). A megismert stíluselemek felhasználása a tanuló valós környezetében található
valós terek, épületrészletek áttervezésére.
EKLEKTIKA – KEVERVE
Csoportmunka
Készüljünk elő a feladat szövegében jelzett épületek jellemző képeinek kinyomtatott példányaival!
• Alakítsatok csoportokat és válasszatok egyet az alábbi épületek közül: amiens-i székesegyház, Colosseum, Stonehenge, Zikkurat (Úr), Erektheion, Pantheon, pisai dóm, Hagia Sophia, Istar-kapu,
jáki bencés apátsági templom, karnaki Ámon-templom, Kheopsz piramisa, Notre-Dame székesegyház (Párizs), Palazzo Farnese, Parthenon, Szent Péter bazilika és kollonád, versailles-i kastély,
párizsi diadalív, Sergius diadalíve (Pula)!
• Keressetek a választott épülethez valamilyen szempontból kapcsolódó épületeket az alábbi
épületek közül: Pollack Mihály: Magyar Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: Országház, Ybl Miklós:
Operaház, Szent István Bazilika, debreceni Nagytemplom, Hundertwasser épületei, fertődi Esterházy-kastély, nyírbátori református templom, Lánchíd (Budapest), Schulek Frigyes: Mátyás-templom átépítése!
• Keressetek információkat az alábbi építészeti stílusok egyszerű azonosítására: román, gótika, reneszánsz, barokk! A jellemzőket rajzoljátok meg nagyon egyszerű, piktogramszerű formában!
• Az egymással valamilyen szempontból rokonított épületek képei között mutassátok meg
építészeti jellemzők szempontjából a kapcsolat lényegét! A papírcsíkokra rajzolt piktogramokkal,
nyilakkal, rövid szöveges magyarázatokkal segítsétek a megértést!
Beszéljünk a XIX. századi építészet korstílusokat összegző törekvéseiről, főbb épületeiről (például Operaház, Bazilika, Várkert Bazár)! Osszunk ki induló, a képmező adott helyére fénymásolt kapuzatot, valamint különböző stílusú homlokzati elemeket (például gótikus ablakok, timpanon, kupola)! Előre gondolva a valós építészeti arányokra, különböző méretekben sokszorosítsunk!
• A fénymásolatok kivágásával hozzatok létre ti is eklektikus, vagyis történelmi korstílusok jellemző
elemeit felhasználó épületeket! A kivágott elemek között hozzatok létre logikus kapcsolódást,
falak, falrészek, kiegészítések használatával! Használjatok ceruzát vagy tűhegyű filcet!
A feladat történelmi kapcsolódásra konkretizált változatai kifejező jellegű fejlesztési feladatok érvényességével:
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
A történelem tantárgyból már megismert művészettörténeti korokban (pl. ókor, középkor,
XVII–XVIII. század, XIX–XX. század) készült vizuális alkotások elemző összehasonlítása (pl. történelmi háttér, téma, műfaj, létrehozás szándéka, figurativitáshoz való viszony, kifejezőeszközök használata szerint) és inspiratív felhasználása az alkotás során.
Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, film képkockája), vizuális alkotások (pl. figuratív/nonfiguratív festmény, installáció) adott részeinek, részleteinek meghatározott célú, személyes kiegészítése, rekonstruálása a személyes kifejezés érdekében, a jellemző vizuális jegyek tudatos használatával.
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A NAGY PESTI ÁRVÍZ
Csoportmunka
• Jelenítsétek meg hitelesnek tűnő környezetben az 1838-ban bekövetkezett nagy pesti árvizet és
gróf Wesselényi Miklós emberéletmentő szerepét!
• A hitelesség érdekében használjatok jellegzetes XIX. századi épületelemeket, és ezeket rajzoljátok tovább csoportban! Osszátok be a munkát egymás között! Beszéljétek meg, ki szeret jobban
épületeket rajzolni, kinek megy jobban az emberábrázolás!
• Az árvízből kimentendő emberek hiteles ábrázolásához keressetek a történelemkönyvetekben
vagy az interneten a korban jellegzetes ruhákat!
• Tegyétek hitelessé a képeket az árvízben sodródó tárgyak, bútorok megjelenítésével! Milyen stílusú bútorok úszhattak a földszinti szobákból az utcára?
A feladat változata az 1848-as események megjelenítésével:
Adjunk ki fénymásolatokat jellegzetes eklektikus, historizáló épületelemekről, illetve a forradalomban
vezető szerepet vállaló, ismert történelmi személyiségekről!
• Válasszatok csoportban egy-egy jelenetet a forradalom történetéből (például Pilvax kávéházból
induló fiatalok, Táncsics kiszabadítása), és a főszereplőkről készült képek kivágásával, továbbrajzolásával, mozdulataik módosításával, illetve jellegzetes XIX. századi épületrészletek felhasználásával jelenítsétek meg a jelenetet grafikai eszközök használatával!
A csoportok által készült jeleneteket rendezzük időrendbe, beszéljük meg, hogy vannak-e hiányzó, de
lényeges jelenetek! Ezeket jelöljük üres rajzlapokkal!
• A hiányzó (egyik csoport által sem választott) jeleneteket meséljétek el úgy, mintha az üres lapokon látni lehetne a képet! Próbáljatok meg minél szemléletesebb leírást adni a képről (például a
szereplők jellemzésével, a helyszín leírásával)!
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
A téma feldolgozásakor aktuálisan más tantárgy keretében tanult korhoz illeszkedő művészettörténeti korszak jellemző műalkotása, vagy ökológiai, társadalmi probléma témájában ismeretek és
érzetek inspiratív és kreatív felhasználásával direkt vizuális kommunikációt szolgáló produktum létrehozása (pl. kiállítás plakátja, ökológiailag tudatos termékcsomagolás, rövid mozgóképi reklám,
animált gif). A feladathoz kapcsolódóan gyűjtött vizuális információk, szöveges, képi inspirációk, és
a korábbi vizuális megfigyelési tapasztalatok, adekvát képnyelvi eszközök felhasználása az alkotás
során egyénileg és csoportmunkában is.
RIPORT MICHELANGELÓVAL, LEONARDÓVAL vagy DONATELLO MŰHELYÉBEN vagy
A SZENT PÉTER-BAZILIKA ÉPÍTŐIVEL
Páros vagy csoportmunka
A heti óraszám nem teszi lehetővé, hogy folyamatos, kronologikus művészettörténet-órákat tartsunk,
viszont (a korosztályi jellemzőket figyelembe véve) egyéni vagy csoportos kutatómunkát inspirálva gyarapíthatjuk és rendezhetjük a már meglévő ismereteket, különösen, ha ezt sikerül élményalapon működtetnünk.
Az adott osztály karakteréhez illően, önálló gyűjtőmunkában való gyakorlottságának ismeretében szervezhetjük a következő feladatot. Vannak osztályok, ahol érdemes megadnunk a feldolgozásra ajánlott
műveket (például Michelangelo: Dávid; Sixtus-kápolna freskói; Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora, Pieta; Római Szent Péter-bazilika, kollonad; Donatello: David), míg más osztályok pusztán a művészek nevének keresőbe való beírásával is érdeklődésre számot tartó eredményeket érhetnek el. Ezek tükrében
érdemes a következő feladatot látni és szükség esetén változtatni rajta.
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• Párban vagy háromfős csoportban dolgozzátok fel egy-egy művész munkásságát jellegzetes munkái alapján! Válasszatok ki egy jellegzetes műalkotást, és keressetek érdekességeket a műalkotás
hátterét illetően!
• Az előadásotokban számoljatok be arról is, hogy az információ forrása mennyire tűnt megbízhatónak! Hol olvastátok, hol találtátok?
• (Például: Hogyan készült a Dávid? Michelangelo és Leonardo konfliktusa. Milyen volt Donatello
műhelye? Mennyire volt erős keze Leonardónak? Mekkora volt a „Nagy ló”? Michelangelo milyen testhelyzetben festette a Sixtus-kápolna freskóit?)
• Az ismereteket írjátok meg közösen riport formájában és adjátok is elő! A páros egyik tagja vállalja a művész szerepét, a másik a riporterét!
A kis produkciót háttérként képanyaggal is lehet kísérni, amelyet egy harmadik csoporttag vetíthet.
A feladat játékosabb változata:
IDEGENVEZETÉS KÖDBEN A SZENT PÉTER TÉREN
Csoportmunka
• Csoportban készüljetek fel kis jelenetre dramatikus játék formájában, amelynek a témája: A Szent
Péter tér és látnivalói. A szituáció: idegenvezető mesél a látnivalókról olyan sűrű ködben, hogy
senki nem lát semmit.
• A turisták előre megírt spontán kérdéseikkel hallott vagy olvasott információk pontosságáról kérdezzenek, az idegenvezető szerepét játszó csoporttag pedig igyekezzen a tények ismeretében
válaszolni a feltett kérdésekre!

Egy nézőpontból...
A fejezetrészben az egy iránypontos (centrális) perspektíva használatára ajánlunk feladatokat, az alkotva befogadás elvének megfelelően.
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)
A térmegjelenítés különböző művészettörténeti korokban használt lehetőségeinek (pl. kiterített
tér, frontális nézet, takarás, egy iránypontos perspektíva, fordított perspektíva) megfigyelése, megismerése műalkotások alapján (egyiptomi falfestmények, középkori miniatúrák, Brueghel: Bábel
tornya, Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora, Vermeer belső terei, Szent Péter-bazilika Kollonád).
Az egy iránypontos perspektíva egyszerű szabályainak megismerése, és az ismeretek felhasználása
kitalált tér ábrázolására épülő alkotó munkában.
A reneszánsz képek a perspektivikus tér szerkesztésének mintapéldái. Sok példát találhatunk, melyeken
felfedeztethetjük az egy iránypontos térrendezési szabályokat. De a térillúziót segítő rendszer mindig
eseményes tartalomnak ad keretet, így e kettőt együtt kell kezelnünk elemzéseinkben és feladatainkban. A sikeres alkotáshoz szerkesztőeljárások megértése és alkalmazásra kész tudása szükséges. A KET
fejlesztési feladata ötödik osztályban is érvényes lehet, de azon az évfolyamon inkább az érdeklődés
felkeltése, a tériség és a térábrázolási konvenció felismerése a cél. Hozzá kell tennünk, hogy az egy
iránypontos perspektíva ismeretét a NAT tanulási eredményeiben nem nevesítették, bár évtizedekig a
látvány utáni rajzolás szemléleti alapvetésének számított, noha gyakran csak hetedik-nyolcadik osztályban alkotott önálló témakört. A tanulók egyébként a digitális játékok képi megjelenítése miatt meglepően érdeklődők az egy iránypontos perspektíva iránt, ezért mi már ötödik osztályban is ajánlottunk
feladatokat a szemléleti előkészítésre. Az érdeklődést (ami a valósághű ábrázolás igényével is összhangban van), érdemes a felsőbb általános iskolai évfolyamokon is kihasználnunk, ahol KET fejlesztési
feladatként a két iránypontos perspektíva is megjelenik.
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Hatodik osztályra már bizonyára megérett a gyerekek szemlélete arra, hogy egyszerűbb szerkesztési
eljárásokat is használjanak (például „sakktáblapadló”, arányosan távolodó, egyenlő távolságra eső, egymással párhuzamos, függőleges képi elemek). Ugyan tudjuk, hogy a matematikai tartalom az egyenes
arányosság fogalmát hordozza, ez az adott évfolyamon inkább a számolás, arányszámok viszonylatában
jelenik meg. Vizuális kultúra órán számolnunk nem kell, a tartalmat geometriai összefüggésében
támogatjuk, mintegy vizualizáljuk, ezzel segítve a matematikai fogalom épülését.
Motivációs szempontból érdemes gondoskodnunk arról, hogy a perspektíva szerkesztésében rejlő geometriai ismeretanyag ne öncélú tudásanyag (aminek praktikus hasznát a mai világban nehéz látnunk),
hanem valóban eszköz legyen. Élményadó alkotásban pozitív élmények szülessenek, és kötődjenek
munka- és időigényes szerkesztési folyamatokhoz, mintegy jutalmul. Hagyományosan két fő feladat
szokott a középpontos perspektíva tanításában megjelenni. Szokványos a folyosó rajzolása rajztáblán,
rajzbakon, amikor a valóság tapasztalataiból szűrődik le az ábrázolási konvenció szabályrendje. A másik
egy fordított megközelítés, ahol a szerkesztési elvek és törvényszerűségek bemutatása után a szabályok használatára épülő szabad képalkotás a feladat. Mindkettőre szükség lehet, hiszen a megértést
mindkét út segítheti, főként, ha kombinálva alkalmazzuk őket, és ha a kifejező szándékkal koherens, így
megfelelő célt is tudunk a munkához kapcsolni.
CSOPORTOK A TÉRBEN
Egyéni munka
Vizsgáljuk meg közösen Raffaello (Santi): Athéni iskola című festményét! A képen szereplő csoportok
rendje figyelemfelhívó, a szereplők mozdulatokban, gesztusokban gazdag képet mutatnak.
• Figyeljétek meg a képen szereplő csoportokat! Mi történik? Miről beszélnek? Ki mit mond? Kik a
legfontosabb szereplők? Honnan lehetnek ismerősek a főszereplők, és egyáltalán, miből látjuk,
hogy ők főszereplők? Miért van az, hogy ókori ruházatban látunk XVI. századi ismert alakokat?
• Állítsátok be egymást egy jellemző csoportba a képről, megfelelő kézmozdulatokkal, gesztusokkal,
és készítsetek a jelenetről fotót, amit majd felhasználtok a munka során!
• Hogyan járul hozzá az eredeti képen a kiemeléshez a tér szerkezete? A padlózat mintázata, illetve
az épületrészek segítségével keressétek meg az irányvonalakat, a horizontot!
Ha egy papírfelületre vagy digitális táblára vetítünk, mindez berajzolható, láttatható.
Táblán, rajzban mutassuk be a négyzethálós, egy iránypontos perspektivikus alap (sakktáblapadló)
szerkesztését! (Alapvonalosztásokkal, horizontközéppontos fókusszal, a 45 fokos ferde nézőpontvonal
az első alappontból indítva kitűzi a négyzetháló horizontális oldalait.)
Mutassunk középpontosan komponált fotókat hétköznapi ismert tereinkről is (például lakótelep, vasúti
pályaudvar semmibe vesző vágányai, az iskola folyosója)!
Mutassuk meg a fotókon is a reneszánsz festményen megfigyelhető szabályszerűségeket!
• Rajzoljatok a megismert szabályok betartásával a képhez hasonló, egy nézőpontos perspektívában ma is létező épületrészt! A csoportokról készített fotókat használjátok fel a kép benépesítéséhez!
A gyerekek dolgozzanak csoportban, A/3-as méretben!
A szerkesztésben gyakori hiba, hogy a papír szélével párhuzamos függőlegest a középpontba futó „elmenő párhuzamos” vetítővonalakra merőlegesként értelmezik. A hasonló hibákat személyes korrekcióban javítsuk!
• A perspektivikus látásmódnak megfelelően rendezzetek figurákat, csoportokat a megrajzolt
térbe!

34

TITOK A SZOBÁBAN
Csoportmunka
Mutassuk (Jan) Vermeer: Geográfus című festményét!
• Figyeljétek meg a festményt, és keressetek válaszokat a következő kérdésekre: Mikor készülhetett a festmény? Milyen jegyek utalnak a korára? Milyen térábrázolási rendszert használt a festő?
Mutassunk (Jan) Vermeertől további belső térben játszódó képeket (például Lovag és ivó hölgy, Gitározó hölgy)
•
•
•
•

Figyeljétek meg a látott képeket! Mi a hasonlóság a szobákban? Mi a hasonlóság a fény irányában?
Keressétek meg az egy iránypontos perspektíva fókuszpontját!
Képzeljétek el, hogy a képek azonos műteremben, Vermeer lakásában készültek!
Rekonstruáljátok szabadkézi rajzban a műterem alaprajzát, és a már képekről ismert falakat, úgy,
mintha a sarkoknál szétvágtuk volna, és a szoba oldalfalait kiterítettük volna a padló szintjére!
Találjátok ki és mutassátok be a kiterített ábrázolás folytatásaként a számunkra nem ismert szobafalakat, további helységeket is! Hol tárolhatta a festő a kellékeit, hol tartotta vajon gyönyörű
barokk viola da gambáját?
• Szerkesszétek meg A/3-as méretben egy kiválasztott Vermeer-kép belső terét, és találjátok ki,
hogyan lehet úgynevezett diagonálban (sarkán álló négyzetben) lerakott burkolatot rajzolni a
padló szintjére!
Vagy:
• Tervezzetek négyzetrácson padlómintát és jelenítsétek meg egy iránypontos perspektívában filctollal vagy vékony ecsettel és vízfestékkel!
Miközben a padlóminta készül, beszélgessetek a látott képek alapján Vermeer képeinek titkairól! Mi
lehet a titok lényege? Melyik kép utal a férfi-nő kapcsolatra a látottak közül?
• Találjatok ki egy olyan jelenetet, ami hasonló titokzatosságot hordoz, mit Vermeer többi képe!
Beszéljetek arról is, hogyan lehet egyszerűen megfogalmazni a Vermeer-képek sajátosságait a
megjelenített szereplők tekintetében!
• Rajzoljátok meg a szereplőket külön papíron, majd a megfelelő méretarány megtalálása érdekében
mozgassátok a kép terében a figurát addig, amíg arányosnak, hitelesnek látjátok!
• Tanuljátok el Vermeertől, hogyan lehet „lerekeszteni” a tér mélységét vagy eltakarni bizonyos
dolgokat a képen (például félig belógó függöny)!
Változat:
SZERELMESLEVÉL
Egyéni munka
Mutassuk (Jan) Vermeer: Szerelmeslevél című képét!
• Figyeljétek meg a képet, és meséljetek róla egy történetet, amely valahogy így kezdődik: „Akkor
Jan megállt egy pillanatra az egyik folyosó előtt, bepillantott a szobába…”
• Gondolatban járjátok végig az iskola számotokra ismert termeit, helységeit, ami valamilyen szempontból hasonlít a képen megjelenített belső térre!
• Alkalmas időben készítsetek a választott térről egy fotót (akkor, amikor senki nem tartózkodik
benne), majd a kép alapján a középpontos perspektíva szabályai szerint szerkesszétek meg egy
A/4-es rajzlapon!
• Mai korunk szokásaira, technikai lehetőségeire tekintettel értelmezzétek át a szereplők tevékenységét és rajzoljátok meg őket a térben!
• Fessétek ki a képet a Vermeertől megszokott oldalsó megvilágításnak megfelelően!
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Mint látható, a feladat önállóan, otthon elkészítendő feladatként is használható.
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)
Valós és fiktív helyzetek, történetek megjelenítése, ábrázolása, dokumentálása során a közvetítendő tartalmaknak és személyes gondolatoknak, érzéseknek leginkább megfelelő médium kiválasztása. (Pl. tanult irodalmi alkotás inspirációjára rövid mozgókép készítése ténylegesen, vagy annak
rajzos forgatókönyve.) A választott médiumhoz illő vizuális kifejezési eszközök használata a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés (pl. szín, méret, arány, forma, kompozíció, képkivágás,
nézőpont, fény, vágás, montázs) érdekében egyénileg és csoportmunkában is.
VALÓS TEREK
Egyéni munka
Mutassunk középpontos perspektivikus kompozíciót felhasználó fotókat külső és belső terekről (például tengerbe benyúló móló, vasúti pálya a végtelen felé, hosszú lakótelepi ház árkádjai oszlopokkal,
metróállomás)!
• Adjatok kifejező címet a képeknek, jegyezzétek le, majd nézzük újra a fotókat, és mondjátok el
címötleteiket!
A vetítés közben a fotókon értelmezzük a középpontos perspektíva jól látható szabályait (távolsággal
arányos rövidülések, függőlegesek és horizontális képelemek viszonyai, összefüggései)!
A téglalap oldalfelezőjén át húzott ellentétes felső sarokból induló félátló használatával a függőleges
állású, eredetileg egyenlő távolságban elhelyezkedő tereptárgyak arányos rövidülését könnyedén
megszerkeszthetik a tanulók. (Ha fogékonyak a gyerekek a geometriai problémákra, értelmezhetjük a
téglalap alaphosszúságával eltolt, immár kétszeres területű új téglalap oldalfelezők és átlók egymást
felező tulajdonságával is.)
A tanulók által adott címeket gyűjtsük össze, és írjuk a táblára vagy vetítsük ki!
• Válasszatok ki egy képcímet a gyűjteményből, és a középpontos perspektíva szabályainak ismeretében készítsetek egy kifejező grafikát, ami a választott címnek megfelel! Ha ismertek olyan
novellát, verset, dalt (például Elindultam szép hazámból, Máté Péter: Elmegyek...) akár mai korunkból, akkor annak egy-egy sorát is hozzárendelhetitek a képhez, mintha annak illusztrációja
volna a kép.
KICSIKÉNT A VILÁG
Egyéni munka
Az alábbi feladat önálló tanulói munkavégzésre épít, az iskolától távol töltött tanulás feladataként is
értelmezhető.
• Képzeljétek el, hogy olyan magasak vagytok, mint egy Barbie baba, és ezzel a magasságotokkal
kerültök egy normál emberi lakásba! Ha jártatok saját óvodátokban azóta, hogy felső tagozatosok lettetek, felidézhetitek azt a valós élményt is, hogy az óvodás világ milyen kicsi lett, hogy
például azok a székek, amiken akkor ültetek, mennyire aprók, és ti milyen óriásiak vagytok a kicsik
terében.
• Készítsetek kb. 20 cm magasságban tartott kamerával vagy mobiltelefonnal képeket, amik
kifejezik a törpe méretű lény nézőpontjából a normál világot!
A feladat méretkülönbségre kihegyezett alapszituációját több film és irodalmi alkotás is feldolgozza
(például Gulliver, A barátságos óriás – Roald Dahl regényének filmadaptációja).
• Gyűjtsetek további olyan filmes vagy irodalmi példákat, amiben a normál és a túl nagy vagy túl
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kicsi ember találkozásáról van szó!
• Egy általatok kiválasztott szituációhoz keressetek valós látványt, amit nagyon alacsonyan vagy
nagyon magasan tartott mobiltelefon kameráján keresztül láttattok!
• Mutassátok be a képeket egymásnak, beszéljetek az általuk felidézett élményekről!
SZOKATLAN NÉZŐPONT – FÜGGŐLEGES KAMERA
Egyéni munka
Adjuk ki előzetes felkészülésként vagy házi feladatnak az alábbiakat:
• Keressetek olyan valós látványt, aminek fotózásához a kamerát felfelé vagy lefelé fotózva teljesen
vízszintesen érdemes tartani a mélység vagy magasság megmutatása érdekében (például bérház
udvara, erdei tisztás felett magasba nyúló fák)!
• Készítsetek ilyen képeket, amiket alapanyagként tudtok használni a következő órán!
• Saját fényképeitek alapján rajzoljatok vagy fessetek meg egy olyan szituációt, ami a sajátos nézőpont kiegészítésével nagyon valószínűtlen helyzet a valós világban! (Például alulról fotózott
bérház körfolyosói felett elszálló léghajó, vagy a magasról fotózott bérház belső udvarán folyó
vízilabda-mérkőzés.)
• Az érdekességek megrajzolása milyen térábrázolási módot igényel, honnan látjuk jellemzően
(alulnézet, felülnézet)? Hogyan kapcsolódik így össze az egyszerű nézeti ábrázolás a középpontos
perspektívával?
TÜKÖR ÁLTAL
Egyéni munka
Mutassuk (Jan) van Eyck: Arnolfini házaspár című festményét!
• Figyeljétek meg a kép hátterében a kis kerek tükröt! Fogalmazzátok meg, miért kellett a képre
tenni? Milyen térábrázolási rendszert használ a festő? Mi a célja vele? Miért fontos látnunk az
Arnolfini házaspár szobabelsőjét?
• Figyeljétek meg a tükörben megfestett tér ábrázolásmódját!
• Gondold végig, mi mindent fejezhetünk ki a tükör mint jelkép használatával!
• Készíts egy, a látott képre reagáló kompozíciót! Válassz a képen megjelenő képi elemek közül,
gondold végig, mit tartasz meg és mit változtatsz át (például más időben, más korban vagyunk)!
A feladat változata:
• Áruházi katalógusból vágj ki egy férfi- és egy nőalakot! Rendezd őket az Arnolfini házaspár című
képpel megegyező kompozícióba!
• Rajzold meg a tükröt, majd az eredeti képről eltanult megoldással dolgozd ki a kompozíciót! Szabadon választott eszközzel, anyaggal dolgozz!
A feladat további változata:
• Képzeld el, hogy autóba ülsz, és a tükörben látod azt a tájat, jelenetet, embereket, szituációt,
amit magad mögött hagysz!
A feladat tematikusan kapcsolódhat az Ember és érzelmei című fejezetben leírt Arnolfini-feladathoz.
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Ember a gép mögött
Az alábbi fejezet nem a digitálisan készülő tanulói produktumok gyűjteményét tartalmazza, hiszen a
korszerű szemlélet, illetve a szemlélet alapján végzett gyakorlat ezt a hatodik évfolyamon nagyon sok
esetben amúgy is elvárja, a tantervek szövege pedig támogatja. A fejezetrész feladatai kifejezetten a
digitális média sajátosságaival foglalkoznak, miközben a tanulói produktumok éppen nem digitálisan
készülnek, mert a szakszerű kivitelezés, oldaltervezés szükséges fejlesztési követelményei a digitális
kultúra tantárgy saját logikája folytán hatodik évfolyamon nem állnak még ilyen készültségi fokon.
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)
Hagyományos (nyomtatott) információhordozó digitális médium számára történő átalakítása társai
számára is értelmezhető rajzi vázlatban vagy montázs alkalmazásával. (Pl. más tantárgy számára
készült tankönyv egy érdeklődésére számot tartó oldalának átalakítására internetes oldallá, mobilapplikációvá.) A tapasztalatok felhasználása a további alkotó tevékenység közben egyénileg vagy
csoportmunkában.
SZÉCHENYI ISTVÁN FEJLESZTÉSEI
Csoportmunka
• A történelemtankönyvetek gróf Széchenyi István ipari-közlekedési és kulturális fejlesztéseiről szóló fejezetét hasonlítsátok össze a Wikipédián található információkkal!
• Beszéljétek meg, mennyire érthetőek a Wikipédia mondatai számotokra! Mik azok a fejlesztések
Széchenyi életművében, amiket egy veletek egykorú gyerek nehezen ért meg?
• Jelöljétek meg a nyomtatott könyvoldalon, hogy melyek a tartalmukban hasonló mondatok!
• Beszéljétek meg, milyen szempontok szerint lehet érdekessé tenni a nagyon nehéz tananyagot!
Milyen információkat érdemes beépíteni? Milyen technikai, vizuális megoldást kíván? Jelenlegi
eszközeinkkel mit tudunk elkészíteni?
• Készítsetek minden csoporttag számára saját feladatkiosztást! Ki milyen feladatra vállalkozna a
csoportból? Ki miben érzi magát ügyesnek? (Internetes képkeresés, szabadkézi rajz, digitális rajz,
fogalmazás, írás?)
• Készítsétek el egy hatodikosoknak szóló informatív weboldal vázlatát csoportmunkában! Kisebb
jegyzetlapokon jelöljétek meg a címeket, majd külön cédulákon rendezzétek mellé a rövid szöveget, azt, hogy egy-egy képen mit kellene látnunk? Van-e olyan meglévő oldal, amire egy linknek
kellene mutatnia, és így tovább!
Az ajánlott feladat összhangban van a történelem KET ajánlott tanulói feladatával: Készítsen tablót,
amelyen bemutatja Széchenyi István fejlesztéseit.
A feladat értelmesen folytatható a következő feladattal:
BULVÁRSAJTÓ
Csoportmunka
• A Széchenyi István életét feldolgozó Wikipédia-oldal tanulmányozásával keressetek olyan részeket, amik szenzációhajhászó újságok számára is érdekesek lehetnek!
• Találjatok ki olyan címeket, amik biztosan felkeltik az olyan olvasó figyelmét, aki eddig nem tudott
semmit a reformkor fontos személyiségéről!
• Tervezzétek meg a cikket egy online újság számára! A tervezőmunka során figyeljétek meg egyegy ilyen médiamegjelenés jellegzetességeit! Melyek a hírportál kötelező elemei? Mik azok a
felugró reklámok, amiket a cikkel kapcsolatban helyeznek el az oldalakon?
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Vagy:
• Egy-egy fejlesztés kapcsán írjatok közösségi médiabejegyzést, képzeljétek el a korabeli kommentelőket! Hogyan viszonyulnának a röviden megfogalmazott poszt és a kísérő kép tartalmához?
• Karikírozzátok az emberek átlagos hozzászólásait! Legyen köztük például naiv, érdeklődő, elismerő, furkálódó, kötekedő, személyeskedő! Minden olyan hozzáállást jelenítsetek meg, amivel ti is
találkoztok ebben a világban!
A feladat logikus folytatása fenntarthatósággal kapcsolatos pedagógiai tartalmak kibontására is lehetőséget ad, amelyeket a hatodik osztályos kézikönyvben nem gyűjtöttünk össze önálló fejezetben,
mert ezt a könyvet az 5. osztályos Tanári kézikönyv folytatásának tekintjük. Az abban ajánlott feladatok
érvényesek lehetnek a hatodik évfolyam anyagában is, hiszen a kerettanterv is évfolyampárokban
gondolkodik.
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
A téma feldolgozásakor aktuálisan más tantárgy keretében tanult korhoz illeszkedő művészettörténeti korszak jellemző műalkotása, vagy ökológiai, társadalmi probléma témájában ismeretek és
érzetek inspiratív és kreatív felhasználásával direkt vizuális kommunikációt szolgáló produktum létrehozása (pl. kiállítás plakátja, ökológiailag tudatos termékcsomagolás, rövid mozgóképi reklám,
animált gif). A feladathoz kapcsolódóan gyűjtött vizuális információk, szöveges, képi inspirációk, és
a korábbi vizuális megfigyelési tapasztalatok, adekvát képnyelvi eszközök felhasználása az alkotás
során egyénileg és csoportmunkában is.
SZÉCHENYI-TERVEK
Csoportmunka
• Keressetek információkat arról, hogy mit nevezünk ma Széchenyi-tervnek? Válasszatok példát
olyan beruházásokra, amik ennek keretében jöttek létre, és rövid prezentáció formájában ismertessétek azokat! Törekedjetek arra, hogy az általatok olvasott médiaszövegek lényegét egy-két
jól megválasztott cím használatával és jól olvasható felirattal jelenítsétek meg a prezentációban!
A prezentációk megtekintése után a csoportok maradjanak együtt, és a további feladaton is együtt
dolgozzanak tovább!
SÉTÁLÓUTCA
Csoportmunka
• Beszéljétek meg a csoportotokban, hogy a településetek központjában milyen lehetőségei lennének egy forgalom elől elzárt sétálóutca kiépítésének! Helytörténeti gyűjtemény meglátogatásával vagy elérhető internetes oldalról gyűjtsetek információkat, képeket a kb. 100 évvel ezelőtti
állapotokról!
• Beszéljétek meg, miben változott az élet! Milyen új problémák merülnek fel jelen korunkban,
amik ismeretlenek voltak még az első világháborút követő években?
• Készítsetek fotókat a mai állapotról, és keressetek környezetszennyezéssel, zajártalommal, az
életet nehezítő tényezőkkel kapcsolatos problémákat, amikre megoldást jelentene a sétálóutca
kialakítása!
• Készítsetek átalakítási tervet, amelyet prezentáció formájában mutattok be a lakosságnak! Használjatok minél változatosabb szemléltetést (például térképrészlet, fotó és szöveg kapcsolatára
építő információközlés, magyarázat élő szöveggel)! A prezentációban használjatok saját rajzaitokról fotókat, vagy egyszerű rajzolószoftver használatával készítsetek ábrákat! A prezentációban
mutassátok be a környezetvédelemmel kapcsolatos pozitívumokat is!
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A feladat változata:
• Tervezzetek egy a sétálóutca mellett kiálló tüntetést! Készítsetek a demonstráció számára táblákat, amelyek nagyon sűrítve tartalmaznak pozitív információkat a remélt előnyökről! Írjatok
egyszerű, skandálható szövegeket, amik jól érthetően, a gépjármű-közlekedés elterelésével kapcsolatban fogalmaznak meg előnyöket!
Figyeljünk oda a feladat értelmezésekor arra, hogy semmiképpen ne valaki vagy valami ellen folyjon a
kampány, hanem fenntarthatósági probléma megoldása mellett! Az esetleg rossz irányba forduló tervek kapcsán próbáljuk a megfogalmazott gondolatokat a megfelelő irányba átfordítani!
UTAZÁS AZ OMNIBUSZON
Csoportmunka
A XIX. század városi közlekedésének energiaforrása a ló volt.
• Keressetek információkat és képeket, érdekes történeteket (amelyek olykor szórakoztatóak is) a
korabeli közlekedésről!
• Hasonlítsátok össze a mai városi közlekedés feltételrendszerét a korabelivel! Eredményeiteket
rajzos tablón foglaljátok össze! Fejtsétek ki a megváltozott igények, lehetőségek körét, keressetek
jó szemléltetési megoldást az összehasonlító jellegű információk közléséhez!
• Magyarázzátok el rajzos ábrák készítésével a fenntarthatósággal kapcsolatos észrevételeiteket is!
Mennyire volt környezetszennyező a lóvasút? Milyen megoldásokat használnak ma arra, hogy a
tömegközlekedés is fejlődjön, de csökkenjen a természet terhelése?
Keressenek információkat az első magyar vasút építésével, indulásával kapcsolatban is!
• Milyen problémákkal küzdött a XIX. századi városi közlekedés, és milyen nehézségei vannak a
jelenkorinak? Milyen okokra vezethető vissza?
• Milyen eszköz volt a konflis, fiáker, omnibusz, lóvasút? Mennyiben volt kényelmesnek tekinthető
az utazás ezen a járművön? Milyen társadalmi réteg utazott ezeken az eszközökön? Milyen igény
szerint alakult az útvonal (például Budapestről) és a járatsűrűség?
Az omnibuszon történő utazás és az azt jellemző szituációk képi ábrázolása igen gazdag. A csúcsidőben
való utazáskor érzett tumultus már ekkor is jellemző volt (olykor még az omnibusz teteje is zsúfolt utasokkal). Nézzünk ilyen képeket is!
• Változott-e az utasok viselkedése korunkra? Vannak örök érvényű betartandó szabályok az utazás
során?
• Készítsetek rajzos illemkódexet, vagy mai korunkra jellemző piktogramos figyelmeztetést az omnibuszon való utazás szabályai alapján!
Változat:
• Írjatok egy feltételezett, korabeli újság számára cikket egy korabeli, elképzelt kényelmetlen
utazás körülményeiről (például kellemetlen útitárs, rázós utazás, vicces baleset)!
• Készítsetek hozzá illusztrációt a gyűjtött képanyagban biztosan megjelenő, vonalas metszet jellegű stílusban! Használjatok ceruzát a vázoláshoz, majd tűhegyű filccel véglegesítsétek a rajzot!
Változat:
Mutassuk a képregény korabeli amerikai példáit (például: Pulitzer, New York Journal: Yellow kid), illetve
inspirációként ismerkedjünk a Borsszem Jankó korabeli lap rajzi világával!
Itt érdemes a képregény történetéből kiemelni a képregény és sajtó kapcsolatát. Figuráik lehetnek
kifejezőek, a történet tartalmának megfelelően akár groteszkek is. Milyen témák foglalkoztatták a Borsszem Jankó olvasóit? Van-e hasonlóság a mai sajtótartalmakkal?
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• Készítsetek néhány képkockából álló képregényt a korabeli utazás leírása és illusztrálása céljából!
• Az írott cikk szövegszerkesztett változatát komponáljátok össze a rajzzal számítógépen, és tervezzetek választott, a kort idéző betűtípussal címet is!
Ez utóbbihoz érdemes korábban betűtípusokat nézegetni, tisztázni a különböző karakterek hatásait,
témába illő jellegüket.
KÉRDEZZ, FELELEK!
Páros munka
A feladat alkalmas arra, hogy egy témakör információtartalmát a tanulók játékos formában tárják fel,
majd az ismeretanyagot új formában, például egy egyszerű linkelős-algoritmizált, ma inkább digitális
formában újrastrukturálják. Az eddig leírt feladatokhoz képest meglehetősen kezdő szint, ennek ellenére vélhetően egy-egy tanulócsoport fejlődése érdekében használható.
• Válasszatok ki egy olyan fejlesztést Széchenyi István életművéből, ami valamilyen szempontból
közel áll hozzátok!
(Az osztály tagjainak alapos ismeretében ajánlhatunk is témákat, egyszerűen címként: például Dunai
hajózás, Lánchíd, Versenylovak.)
• Egyikőtök olvassa el mondatonként a választott témát leíró hagyományos vagy digitális szöveget,
párja pedig az „egyszerű gyermek” rácsodálkozásával kérdezzen rá minden olyan információra,
ami újként jelenik meg a szövegben! (Például „Széchenyi István angliai utazásai során elhatározta, hogy Magyarországon meghonosítja a lóversenyzést.” „Mi az a lóverseny?”)
• A kérdés tárgyáról keressetek információkat, képeket, videókat! Nevezzétek el őket, és készítsetek egy fogalomtérképet, amin azt mutatjátok meg, hogy egy-egy információ milyen hozzáadódó
információkkal gazdagítható! (Az előző példához kapcsolódva: szócikk a lóversenyről, Muybridge
kísérlete videón, Kincsem, Overdose fotója)
• Haladjatok tovább a cikken, és folytassátok a fogalomtérkép építését!
• Tervezzétek meg, milyen formában lehetne egyszerű mobilapplikációvá feldolgozni a fogalomtérképet! Tervezzétek meg a gombokat, ikonokat!
Hasonló fejlesztési feladattartalommal az ötödikes módszertani kézikönyv anyagában is találhatnak feladatokat (például Butatelefon feladat). A fő különbség közöttük, hogy hatodik osztályban már inkább
az információval való munka lép előtérbe, mint a grafikai jelek használata, amelyek az érthetőség és a
megszokás konzerváló hatása miatt amúgy is nehezen változnak.
ELFOLYÓ MÚLT
Csoportmunka
• Az angol szótár, tankönyv és feladatgyűjtemény felhasználásával készítsetek néhány másodperces filmetűdöket a Present Perfect számunkra nehezen megérthető nyelvtani tartalmának megértetésére! A készülő kisfilmek célja, hogy a vizualitás eszközével is segítsétek az adott angol
nyelvtani szabály megértését és megjegyezhetőségét.
• Beszéljétek meg, mi az a legkevesebb szöveg, ami még megérthetővé teszi a feldolgozott problémát!
• Találjatok ki olyan mobilapplikációt, melynek beágyazott mintavideói lesznek a párban forgatott
kisfilmek! Gondoljatok a rendhagyó igék problémakörére is!
• Rajzoljatok olyan képi segítséget egy-egy rendhagyó igealak megtanulásához, ami nektek segítene a felidézésben!
A feladatot abból a célból írtuk ide, mert a „más tananyagtartalom” KET fejlesztési feladatokban található kifejezés a mi szakmánkban gyakran egyet jelent a történelemmel, magyar nyelv és irodalommal,
miközben a vizuális kultúra tantárgy sajátos lehetőségeit egyre önállóbban, egyre kreatívabban vagyunk képesek az iskolai életének a szolgálatába állítani.
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Tárgykultúra és magyar népművészet tartalmú feladatok
A KET fejlesztési feladatai a magyar népművészeti tartalmakat csökkenő arányban ugyan, de az általános iskola összes évfolyamán megjeleníti. Koncepcionális döntésként az alsó tagozat tananyaga
bőségesen ellátja ilyen jellegű feladatokkal a saját kultúrájával ismerkedő gyerekeket, felső tagozaton
egyre objektívabb szemléletben kell, hogy rálátásuk legyen nemzeti gyökereink értékeire, és arra is
képesek, hogy összefüggést találjanak a tárgyalkotás és a díszítmény kapcsolataira. A forma és funkció
törvényszerű kapcsolata kell, hogy megjelenjen a tárgyalkotásban, a hagyományos díszítőművészet pedig a funkcióval kapcsolatban alakult ki, és formálódott olyanná, ahogyan mi ma ismerhetjük. Az alsó
tagozatosoknak írott feladatok leírásaiban gyakran élünk például a csúszásgátló jellegű díszítmények
megfigyelésével, átvételével akkor, ha a hagyományos technikával készült tárgy (például ivóedény) ezt
megkívánja. Ekkor mintát adhat a gyerekek saját alkotásához egy bordásra faragott ivócsanak, vagy
egy csúszós kézzel is megfogható gyertyamártó edény rátett, domború díszítménye. A KET fejlesztési
feladatrendszerének ismeretében láthatjuk, hogy a gyerekek a felső tagozatra érve már nagyon sok
hagyományos tárgykészítési eljárással találkoztak; nyilván hatodik osztályban is értéket hordoz egy hagyományos technikával, hagyományos díszítőeljárással megalkotott tárgy elkészítése, amely megfelelő
céllal, megfelelő motiválással nagyon is hasznos és építő feladat. A szakirodalom rendkívül bőséges ebben a témakörben, ezért mi itt az értékek kiemelésén és igenlésén túl nem írjuk ezeket le. A fejezetben
a népművészeti jelenségek alkalmazott jellegű felhasználását kívánjuk megjeleníteni.
Tanulási eredmények (NAT)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
• látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja;
• alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
• adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres többféle
forrásból;
• különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést végez,
és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit;
• különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt;
• adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket
tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is;
• adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket talál,
javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik;
• nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva
megoldást talál.
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)
Hagyományos magyar népi kultúra és a közvetlen környezet tárgyi világának megfigyelése és inspiratív felhasználása segítségével mai korunkra jellemző, értelmesen használható tárgy (pl. háztartási
eszköz, játék, öltözetkiegészítő, telefontok, textiltáska, tolltartó, szemüvegtok, de nem dísztárgy!)
tervezése és létrehozása tudatos anyag- és eszközhasználattal (pl. nemezelés, hímzés, szövés, fonás, agyagozás, bőrmunka).
Különböző korok és kultúrák szimbólumainak és motívumainak felhasználásával minta, díszítés tervezése, és a minta felhasználása tárgyak díszítésére választott célok érdekében (pl. saját pecsét,
csomagolópapír, póló, táska, takaró, bögre) különböző technikák felhasználásával (pl. krumpli, papír nyomat; stencil/sablon, filctoll, textilfestés).
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A hagyományos magyar népi kultúra és a modern, kortárs kultúra tárgyi világának (pl. épület, tárgy,
öltözék) összehasonlítása megadott szempontok (pl. anyaghasználat, technológia, rendeltetés, díszítés) alapján. A jellemzőik, egyedi vonásaik kiemelése által szerzett információk és inspirációk felhasználásával, építmények, terek, tárgyak átalakítása választott eszközökkel (pl. rajz, festés, kollázs,
montázs, vegyes technika), személyes igényeknek megfelelően.
MAGYAR VERSENY, MAGYAR SPORTSZER
Csoportmunka
Mutassunk gyimesi csángó férfi és női mellyesekről képeket! Mutassunk középkori katonai mellvérteket ábrázoló festményeket is (jobbára a keresztút képein találkozhatunk ilyen, saját korra utaló ábrázolásokkal).
• Figyeljétek meg a gyimesi csángók hagyományos öltözékét, és keressetek olyan mai sportágakat,
amelyeknek speciális ruházatához hasonlítanak!
• Keressetek választ arra, miért gombolódik a férfi mellyes oldalt a vállon, és a női gombolása miért
olyan, mint egy átlagos, hagyományos mellényé! Segítenek a középkori képek.
• Beszéljétek meg, mire utal ez a hagyomány, mi lehet az eredete!
(Valószínűleg középkori eredetű a viselet, amely vélhetően a könnyű mellvértből alakult mindennapi
viseletté. Középkori eredetű a csángó viselet többi darabja is (például a ’40-es évekig összevarrás nélkül
hordott nadrágszárak, a vastag övvel elszorított ing, női lapszoknya).
• Tervezzétek meg a gyimesi viseletből kiindulva a magyar vívócsapat hivatalos öltözékét, sportszereit!
• Beszéljétek meg, hogy az egyes jellegzetes viseleti elemek milyen új funkcióban jelenhetnek meg!
• A tervezés folyamatában gyűjtsetek képeket az interneten a jelenlegi professzionális vívófelszerelésekről! Milyen anyagokat használnak, milyen színek a megengedettek? Keresőszavaitokat írjátok fel egy papírra, és az elérési utat is, ahogyan eljutottatok az információhoz!
• Mutassátok be a kollekciót rövid előadás formájában!
MAGYAR LABDA TERVEZÉSE
Csoportmunka
Mutassunk történelmi példákat a különböző labdajátékok specializált labdáinak (például futball-, kézi-,
röplabda) fejlődéséről!
• Figyeljétek meg, hogy a hagyományos öt- és hatszögekből álló bőrlabdák milyen változásokon
mentek keresztül az elmúlt évtizedek alatt! Tapasztalataitok alapján beszéljétek meg, hogy egyegy labdajáték speciális labdája miért éppen olyan, amilyennek ismeritek!
• Válasszatok ki egy labdát, és készítsétek el a szabásmintáját!
• Készítsetek térbeli modellt, amin be tudjátok mutatni, hogy a szabásminta ténylegesen alkalmas-e egy gömb kialakítására! Használjatok fénymásoló papírt, találjatok ki megoldásokat az
egybevágó síkformák kialakítására!
(Bizonyára felmerül az ötlet a tanulókban, hogy egy tényleges labdát borítsanak be, hisz biztosan egyszerűbb, mint a pontos héjszerkezetet létrehozni. Ez is egy útja a problémamegoldásnak, amit motiválhatunk is, például, hogy a szabásminta akár különböző színű fénymásoló papírból kivágott szeleteit
vizesen simítsák gumilabda felületére. Nem is kell a teljes szabásmintát, az összes részletet létrehozni,
elég csak a sajátos formaelemeket tartalmazó részeket egy fél borítás létrehozásával szemléltetni.
Mutassunk átírt magyar népművészeti virágmotívumokat különböző tájegységekről, illetve különböző
anyaghasználatban!
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• A magyar népi virágmotívumok felhasználásával tervezzetek egy labdát, egy Magyarországon
rendezendő (általatok választott) labdajáték-világbajnokság számára!
• Használjátok fel a látott, és létező megoldásokat a tervezésben! Fontos, hogy a népi motívum
ne díszítőelem legyen, amit kívülről ráfestenek a labdára, hanem szabásmintájának alkotóeleme
legyen!
• Készítsétek el a szabásmintát! Próbáljátok ki, hogy rá lehet-e tenni egy gumilabdára!
A feladat biztosan nagy nehézségű, erős kreatív hozzáállást kíván. Fontos fenntartanunk a gyerekek
biztonságérzetét azzal, hogy tudatosítjuk bennük azt, hogy a kísérletezés lényegéhez tartozik az is, ha
nem sikerül elsőre tökéletes megoldást találni. Éppen ezért kísérletezünk. Meg kell tanulniuk elviselni
azt is, ha a kísérlet sikertelen, a hibák értelmezésével juthatnak el a problémamegoldásig.
A feladat logikus folytatása az alábbi KET fejlesztési feladat érvényességével:
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Valós és fiktív helyzetek, történetek megjelenítése, ábrázolása, dokumentálása során a közvetítendő tartalmaknak és személyes gondolatoknak, érzéseknek leginkább megfelelő médium kiválasztása. (Pl. tanult irodalmi alkotás inspirációjára rövid mozgókép készítése ténylegesen, vagy annak
rajzos forgatókönyve.) A választott médiumhoz illő vizuális kifejezési eszközök használata a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés (pl. szín, méret, arány, forma, kompozíció, képkivágás,
nézőpont, fény, vágás, montázs) érdekében egyénileg és csoportmunkában is.
MAGYAR VB, HURRÁ!
Csoportmunka
• Az előző órán tervezett népi motívumokból tervezett labda felhasználásával készítsétek el a feltételezett világbajnokság reklámját!
• Tervezzétek meg csoportban a reklámfilm storyboardját! Tervezzetek logót az eseményhez, találjatok ki olyan zenét, ami sajátosan utal a magyar rendezésű világverseny házigazdaszerepére, és
felhasználható a reklámfilmben!
• Készítsétek el a szereposztást, és a technikai megvalósítás szerepeit is beszéljétek meg!
• Forgassátok le a filmeket, 1-2 percbe sűrítve az információkat!
Mint minden csoportban készített produktum esetében, a filmek visszanézése és csoportos értékelése
(az a beszélgetés, ami más csoportok ötleteit értékeli), legalább olyan fontos része a folyamatnak, mint
maga az alkotás.
Természetesen osztályon belül, zárt csoportban, a digitális megosztás is lehetséges útja ennek, ekkor személyes kommentek jelentik az értékelést. A digitális világ személytelenségéből adódó, túlzóan
bátor kommentelés jelensége maga is tananyagunkká válik. Érdemes ezzel is foglalkoznunk, mégpedig
preventív viszonylatban, modellezett problémahelyzetben, hogy a való világban csökkenjen a cyberbullyingra utaló jelenségek száma. Beszéljük meg, egy-egy megoldással kapcsolatban mik az objektívnek tekinthető megjegyzések, és mik azok, amik inkább személyeskedő jellegűek.
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TEMATIKUS TERVEZÉS – PROJEKTTERVEZÉS
Néhány gondolat a vizuális kultúra tantárgy pedagógiai tervezéséről
A vizuális kultúra tantárgy tanulói tevékenységeit bonthatjuk kisebb időegységekre, azaz készíthetünk
úgynevezett tematikus terveket. Ezeknek a tematikus terveknek illeszkednie kell a hosszú távú és nagyobb időegységet lefedő tervezés dokumentumához, a tanmenetünkhöz (aminek az elkészítését és
jóváhagyását közvetlenül az iskola saját szabályozása, közvetve pedig a köznevelési törvény határozza
meg). A hosszú távú tervezést is érdemes rugalmasan kezelni, ezért azt javasoljuk, hogy a tanmenet
elkészítésekor a mindenkori tanév rendje legyen a mérvadó, ahol látszanak az ünnepek és ünnepélyek,
tanítás nélküli munkanapok, erdei iskolák időintervallumai, hisz ezek mind olyan tényezők, amik miatt
gyakran elmarad a vizuális kultúra óra (a maga szerény heti egyszer negyvenöt perces alkalmával). A
tanév rendje mint naptár alkalmas lehet arra, hogy az összes hosszabb időt igénylő feladatot belevezessük (például kellékek és díszletek készítése ünnephez és egyéb programhoz, az adott osztályt érintő
dramatikus előadáshoz). Ekkor van lehetőség arra is, hogy a vizuális kultúra projekteket is időzítsük
(például az Egri csillagok feldolgozásához kapcsolódva), így információkat gyűjtsünk a kollégáktól (például az irodalomtanártól) a vizuális kultúrában kijelölt tananyagok és az egyéb tantárgyak kapcsolódási
lehetőségeiről és óraszámbeosztásáról. A tematikus tervek elkészítésekor figyelembe kell venni a vizuális kultúra tantárgy belső előzményeit, és amennyiben tantárgyközi kapcsolódással kívánjuk a tematikus tervet elkészíteni, tájékozódnunk kell a más tantárgyak már feldolgozott tananyagáról is. A tanév
során, amikor a tervezett projekt időszerűvé válik, jó, ha a tanulókat is bevonjuk a folyamatba. Fontos
tudnunk a kérdéses (például magyar nyelv és irodalmi) témakörrel kapcsolatos érzéseiket, attitűdjüket,
mert a gyerekek eredendő ellenérzéseit nehéz kompenzálni. Ekkor egyszerűen változtassunk a terven,
és ne erőlködjünk. A következőkben arra szeretnénk (akár tanítható) példákat mutatni, milyen tanári
és milyen tanulói tevékenységek, ismeretek azok, amikre szükségünk van akkor, amikor tantárgyközi kapcsolatokra építjük a vizuális kultúra fejlesztési feladatrendszerét. Egyáltalán nem szeretnénk a
mindentudó rajztanár szerepében tetszelegni, aki az összes tárgy módszertani tudásával felvértezve
bármilyen idegen tantárgyi tartalommal képes kapcsolatot teremteni, ezért arra biztatjuk önt is, hogy
támaszkodjon ilyen esetben is a KET (vagy helyi tanterv) szövegére, az időzítéshez pedig kérdezze meg
a szakos kollégát.
Az első tematikus tervünk a magyar nyelv és irodalom KET anyagában szereplő klasszikus témakör,
Gárdonyi Géza Egri csillagok című művének a feldolgozásáról szól. A művet hagyományosan a nyári
szünetben olvassák el a tanulók, így a hatodik évfolyam évkezdésére időzíthetjük a kapcsolódást mi is.
Mint a tematikus tervben látható, a kapcsolódás lényege a téma és a regényben megjelenített korszak,
amelyet inkább motivációs céllal használjuk fel, így kevésbé kapcsolódunk a regény cselekményéhez.
Ebben a helyzetben a vizuális kultúra óra tanulói tevékenységeinek egyfajta hídszerepet szánunk (mely
összeköti, egységbe szervezi a török kor kultúrájának vizuális ismeretanyagát a történelemórán tanultakkal), így lehetőségünk van az adott kor megismerése mellett egyben a magyar történelmi festészettel, a romantika jellemzőivel foglalkozni, amit egyébként igen nehéz a gyerekekhez közel vinni, befogadásukat motiválni. Az Arany János Toldi című művére támaszkodó feladatrendszerben szintén arra
törekszünk, hogy a vizuális kultúra KET fejlesztési feladatait minél színesebb kapcsolódási rendszerben
mutassuk be, illetve a történelem tantárgy ismeretanyagától függetlenedve a mű saját idejében, a lovagkorban maradjunk egy kicsit, akkor is, ha ezt a korszakot ötödik osztály vége felé tanulják a gyerekek
történelemből.
A kézikönyv feladatai között számos olyannal is találkozhat a kedves olvasó, amelyek egy látens Mátyás király tematikus tervre is vezethetnének, ezt a tervet részletesen nem írjuk le, inkább egy tematikus tervvázlatot közlünk.
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Tematikus terv Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényéhez
Tanulási eredmények (NAT)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
• látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja;
• alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
• adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres többféle
forrásból;
• felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott képanyag alapján;
• különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait vizuálisan
megjeleníti;
• szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, egyénileg és
csoportmunkában is;
• megfigyeléseit, tapasztalatait, gondolatait vizuálisan rögzíti, mások számára érthető vázlatot készít;
• adott tartalmi keretek figyelembevételével karaktereket, tereket, tárgyakat, helyzeteket, történeteket részletesen elképzel, fogalmi és vizuális eszközökkel bemutat és megjelenít, egyénileg és
csoportmunkában is;
• a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is;
• nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva
megoldást talál.
• vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása során
feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, egyénileg és
csoportmunkában is;
• adott cél, szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, változásokat, eseményeket, történeteket rögzít, megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is;
• adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási formáinak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is;
• vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit;
• egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok tervezése érdekében önállóan információt gyűjt;
• célzottan vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket értelmez és tervez a kommunikációs
szándék és a hatáskeltés szempontjait kiemelve.
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)
Vizuális művészeti alkotások megfigyelése, és egyéni véleményformálás során az objektív és szubjektív megállapítások szétválasztása, a látvány lényeges, egyedi művészettörténeti korszak jellemzőinek felismerésével és személyes gondolatok megfogalmazásával. A tapasztalatok (pl. képolvasás,
látvány szöveges ismertetése a vizuális megjelenítés érdekében, eligazodás vizuális információk
között) felhasználása az alkotás során is.
A történelem tantárgyból már megismert művészettörténeti korokban (pl. ókor, középkor, XVII–
XVIII. század, XIX–XX. század) készült vizuális alkotások elemző összehasonlítása (pl. történelmi
háttér, téma, műfaj, létrehozás szándéka, figurativitáshoz való viszony, kifejezőeszközök használata
szerint) és inspiratív felhasználása az alkotás során.
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A történelem tantárgy keretében feldolgozott korszakok egy-egy jellemző műalkotásának, tárgyának, díszítő stíluselemének felhasználásával kifejező képalkotás, plasztikus mű, vagy újraértelmezett tárgy készítése (pl. feketealakos vázakép stílusában modern olimpiai sportág megjelenítése,
timpanonforma kitöltése jelen korunkra jellemző témájú csoportképpel).
Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, film képkockája), vizuális alkotások (pl. figuratív/nonfiguratív festmény, installáció) adott részeinek, részleteinek meghatározott célú, személyes kiegészítése, rekonstruálása a személyes kifejezés érdekében, a jellemző vizuális jegyek tudatos használatával.
EGRI NŐK
Egyéni munka
Mutassuk Székely Bertalan: Egri nők című festményét és (Eugen) Delacroix: A szabadság allegóriája
című képét is mellé!
(A képet hatodik osztályban érdemes digitális technikával bizonyos helyen kitakarni, nehogy elvigye az
óra idejét a női másodlagos nemi jelleg tanulmányozása.)
• Figyeljétek meg a két képet! Mi az, ami miatt könnyen össze lehet őket keverni? Hogyan emelik
ki a festők a főszereplőket? Az Egri nők című kép milyen eszközökkel utal a török–magyar harcra?
Milyen jelekből ismeritek fel a török harcosokat a képen?
Mutassuk az Egri nők vázlatait! (A mű címe és vázlat szó internetes keresésével könnyen megtalálhatjuk ezeket, a mek.oszk honlapjára mutató találatokkal.)
• Figyeljétek meg, milyen változásokon ment át a kép, amíg Székely Bertalan olajképet készített
belőle! Figyeljétek meg a szurkot (vagy levest) öntő nőalak képi helyét a tervezés folyamatában!
A fennmaradt vázlat alapján ki lett volna az eredeti főszereplő?
• Készítsetek kártyaméretű papírlapokra tónussorozatot barna festék fokozatos hígításával!
• A festmény akvarellvázlatához hasonlóan a tónussorozatból mint színes papírból állítsátok össze
a kép szerkezetét!
A papírkivágásokat nem kell túlrészletezni, optimális, ha a festmény tónusvázlatának megfigyelése
mint vizuális ismeret segíti a tanulók munkáját. A kivágott elemeket nem kell leragasztani.
• Készítsetek fotót a kompozícióról, majd rendezzétek át a megbeszélt kompozíciós elvnek megfelelően! Próbáljatok kialakítani azonos képi elemekből különböző képi üzenetet (például vesztésre
álló csatát, érdektelen küzdelmet, kiegyenlített csatát)!
• Az újabb képeket is fotózzátok le, osszátok meg egymással!
• Házi feladatként otthon fotószerkesztő (például grafikai program, applikáció) használatával dolgozzátok ki a részleteket, arcok, fegyverek hozzáadásával!
A feladat változata azonos előkészítéssel, de a lánycsoport érdeklődésére inkább számot tartó folytatással:
• A tónussorozat kártyáiból hozzátok létre az eredeti kompozíció tónusvázlatát, majd készítsetek
róla fotót! Csoportban beszéljétek meg, milyen békés, megnyugtató képet lehetne összeállítani
a kivágott elemekből, ami nem is emlékeztet csatajelenetre! Hogyan lehet egy-egy szereplőnek
új funkciót adni?
• A kivágott elemek átrendezésével hozzatok létre olyan képet, ami békés, megnyugtató jelenetet
mutat! Fotózzátok le!
• Házi feladatként digitális eszközzel dolgozzatok tovább a képen, részletezzétek, és készítsetek
változatokat!
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A digitális eszközökkel készített otthoni munkákból hozzunk létre zárt galériát, ahol csak az osztály
tagjai látják az alkotásokat! Használjuk az osztály vagy iskola által bevezetett, digitális oktatást segítő
alkalmazásokat!
Személyre szabott értékelésre is használhatjuk ezt a formát, érdemes kialakítani a segítő-formáló értékelés, társértékelés és (ezzel egyidejűleg) az önértékelés rövid írásbeli formáját, igényesebben megfogalmazott komment alakjában!
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Adott tartalmi keretekhez (pl. irodalmi vagy médiaélmény, tanulók által közösen kitalált történet,
személyes élmény) illeszkedő figurák, karakterek, terek, tárgyak, helyzetek, történet részletes elképzelése, korábbi személyes vizuális tapasztalatok, emlékek inspiratív felhasználásával. Az elképzelések bemutatása és vizuális megjelenítése érdekében többféle forrásból (pl. könyvtár, internet,
valóság) vizuális információk, képi inspirációk gyűjtése és megfelelő alkotó felhasználása egyénileg
és csoportmunkában.
A térmegjelenítés különböző művészettörténeti korokban használt lehetőségeinek (pl. kiterített
tér, frontális nézet, takarás, egy iránypontos perspektíva, fordított perspektíva) megfigyelése, megismerése, műalkotások alapján (egyiptomi falfestmények, középkori miniatúrák, Bruegel: Bábel
tornya, Leonardo (da Vinci): Utolsó vacsora, Vermeer belső terei, Szent Péter-bazilika Kollonád).
TÖRÖK SZEMMEL
Egyéni munkán alapuló osztálymunka
Mutassunk magyar vonatkozású oszmán miniatúrákat, és XIX. századi alkotásokon törökökkel folytatott
csaták jeleneteit!
(Az oszmán miniatúrák képkeresési találattal előjönnek, kiváltképpen, ha melléírunk fontosabb helyszínt, például „oszmán miniatúra Mohács”.)
• Figyeljétek meg, az oszmánok hogyan ábrázolták a magyar vonatkozású csatákat abban az időben, amikor az Egri csillagok című regény játszódik!
• Mi az, amit meg tudunk érteni a képen, mi az, ami furcsa, érthetetlen?
• Mi az oka annak, hogy a figurák nagyon hasonlítanak egymásra? Hogyan tudjátok ezt magyarázni, annak a tükrében, amit az oszmán birodalomról tanultatok?
• Figyeljétek meg, hányféle nézetet használtak a tér kifejezésére!
• Figyeljétek meg a XIX. században, tehát sokkal később készített csatajelenetet! Miért készülhetett? Hogyan ábrázolja a festő a törököket és hogyan a magyarokat? Honnan lehetett tudása a
festőnek arról, hogy milyen fegyvereket használtak néhány évszázaddal a kép készítése előtt?
Osszuk is ki a bemutatott miniatúrákat fénymásolt formában!
• Van egy olyan szólás, hogy: „Annyian vannak, mint a törökök.”. Mindenki válasszon ki két-három
török és egy magyar figurát a képről, és nagyítsa ki úgy, hogy A/6-os méretű rajzlap alsó és felső
széléhez is hozzáérjenek a figurák! Dolgozzatok filctollal!
• Egy vállalkozó csoport készítse el az egri vár fotója alapján a helyszínt, olyan stílusban, ahogyan a
törökök festették volna meg nagy méretben!
Érdemes hullámkartonra (például tv-, hűtőgépdoboz) dolgozni. Ezzel a feladatkiadással kb. 1 méter
magas felületen tudnak a gyerekek tömegjelenetet ábrázolni.
• A miniatúrák stílusának megjelenítéséhez használjatok mintás színes papírokat! Válasszatok
jellemző színeket!
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• Ha eszetekbe jut olyan szereplő, aki nem jelenik meg a miniatúrán, de fontos szerepe volt a csatában, készítsétek el őt is (például leveshordó és -öntő nők)!
• Ahogy elkészültök egy-egy szereplővel, a figurát helyezzétek el a megfestett egri vár környezetében!
• Akik éppen a nagy lapnál tartózkodnak, beszéljék meg ötleteiket arra, hogyan lehet „hitelesíteni”
a képet, olyan szempontból, hogy valóban az egri ostromról szóljon a közös kép, és ez egyértelmű
legyen a nézőknek!
Ha munka közben kiderül, hogy például több Dobó kapitány is készült, ez nagyon jól illeszkedhet az
oszmán miniatúrák idő- és térábrázolási megoldásaihoz, hiszen a képek rendre képregény formában
mutatják be az időbeli történéseket. A regényből vagy annak adaptációjából sok ötletet meríthetnek a
gyerekek (például Bornemissza Gergely találmányai), amik mind-mind hitelesítik a készülő képet.
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Különböző korok és kultúrák szimbólumainak és motívumainak felhasználásával minta, díszítés tervezése, és a minta felhasználása tárgyak díszítésére választott célok érdekében (pl. saját pecsét,
csomagolópapír, póló, táska, takaró, bögre) különböző technikák felhasználásával (pl. krumpli-, papírnyomat; stencil/sablon, filctoll, textilfestés).
Szokatlan egyéni funkcióra (pl. álomképrögzítés, „időbefogás”, „lustaságelszívás”, okosítás) alkalmas tárgy tervezése vagy létrehozása a korábban látott, vizsgált tárgyi, képi inspirációk felhasználásával, egyénileg vagy csoportmunkában, hulladékanyagok felhasználásával, valamint a tervezési
folyamat dokumentálásával (pl. rajzok, képes inspirációk gyűjteménye, fotósorozat).
AMULETT
Egyéni munka
• Keressünk válaszokat az alábbi kérdésekre: Mire szolgál Jumurdzsák gyűrűje, miért fontos a számára? Milyen elképzelések kötődnek az amulettekhez?
• Gondoljatok valamelyik osztálytársatokra, és készítsetek a számára egy amulettet, ami valami
speciális fenyegetettségtől védi meg őt! Tervezzetek kis méretben, vonalas jellegű rajzzal! Feliratot ne készítsetek rá, maga a rajz fejezze ki a gondolatotokat!
• A tervek alapján vékony fémlemez hátoldalára egy papír zsebkendőn rajzoljátok át a mintát! Ha
kész, akkor a kemény asztallapon satírozzátok vissza a hátteret, hogy teljesen kisimuljon!
• Rajzoljátok körbe az amulettet egy kemény kartondarabra, majd az átrajzolt mérethez képest
két milliméterrel vágjatok kisebb kartont! Az amulett sarkait vágjátok le 45 fokban, és a széleket hajtogassátok hátra! Az egyik hajtás alá fonalat is fűzhettek, aminek segítségévek nyakba is
akasztható az amulett.
TULIPÁN VAGY SZEKFŰ?
Egyéni munka
Mutassunk izniki virágmotívumos kerámiákat!
• Figyeljétek meg a képet! Miben tér el az általatok ismert magyar kerámiadíszítményektől a látott
minta? Fogalmazzátok meg, miért láthatjuk keletiesnek az izniki mintákat, azaz miben áll a stílus
lényege!
(Segítségként mutassunk mezőcsáti, korondi növényes-leveles, esetleg madaras motívumokat!)
Mutassunk keleties stílusú Zsolnay kerámiákat is!

49

• Figyeljétek meg, hogyan használták fel a keleti mintakincset a világhírű Zsolnay gyár tervezői! Mit
emeltek ki, min változtattak a történelmi, néprajzi mintákon?
• Készítsetek titkos értelmű amulettet úgy, hogy a török és magyar díszítményeket egyaránt felhasználhatjátok! Gondoljatok egy konkrét személyre, aki számára valami védőfunkciót szeretnétek biztosítani!
Javasoljuk a tárgyat ugyanazzal a fémdomborítás-technikával elkészíteni, amit az előző feladatban leírtunk. Az amulett mint kulturális jelenség hozzájárul a regény, egyben a tárgyalt korszak emberének,
kultúrájának megértéséhez, azonban semmiképpen nem szeretnénk valamiféle ezoterikus tartalmat
tulajdonítani a feladatnak. Értelmezzük inkább játéknak, amely nagy gyerekeknek szól. Másrészt tárgyalkotási feladatként alternatívája lehet a fiúkat inkább érdeklő (fegyveres, katonás) feladatnak, melynek megvalósítási folyamatát a következőkben írjuk le.
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
A téma feldolgozásakor aktuálisan más tantárgy keretében tanult korhoz illeszkedő művészettörténeti korszak jellemző műalkotása, vagy ökológiai, társadalmi probléma témájában ismeretek és
érzetek inspiratív és kreatív felhasználásával direkt vizuális kommunikációt szolgáló produktum létrehozása (pl. kiállítás plakátja, ökológiailag tudatos termékcsomagolás, rövid mozgóképi reklám,
animált gif). A feladathoz kapcsolódóan gyűjtött vizuális információk, szöveges, képi inspirációk, és
a korábbi vizuális megfigyelési tapasztalatok, adekvát képnyelvi eszközök felhasználása az alkotás
során egyénileg és csoportmunkában is.
ÖRDÖGKERÉK
Csoportmunka
• Képzeljétek el, hogy a török táborban elterjed a híre a magyar csodafegyvernek, aminek
„ördögkerék” a neve! Rajzoljátok meg, milyen elképzeléseik lehettek a szerkezetről azoknak a
törököknek, akik csak a hírét hallották, de nem látták a fegyvert! A rajzon mutassátok be a működését, aminek érdekében használhattok feliratokat, rajzos jeleket is!
• Hullámkartonból, hulladék papírból készítsétek el a makettjét is az általatok elképzelt szerkezetnek!
• Készítsetek bemutató videót a tárgy működéséről! Lehetőleg szabad környezetben dolgozzatok!
Keressetek alkalmas forgatási helyszínt, ami hitelessé teszi bemutatást! Beszéljétek meg csoportotokban, milyen kameraállással, milyen trükkök használatával tudjátok reálisan láttatni az ördögkerék működését!
A feladat hasonló a Leonardo megvalósulatlan géptervei címmel találhatóhoz, ami inkább kultúrtörténeti és ismeretszerző tartalmakkal közelít a képzeletbeli tárgy témájához.
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Valós és fiktív helyzetek, történetek megjelenítése, ábrázolása, dokumentálása során a közvetítendő tartalmaknak és személyes gondolatoknak, érzéseknek leginkább megfelelő médium kiválasztása. (Pl. tanult irodalmi alkotás inspirációjára rövid mozgókép készítése ténylegesen, vagy annak
rajzos forgatókönyve.) A választott médiumhoz illő vizuális kifejezési eszközök használata a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés (pl. szín, méret, arány, forma, kompozíció, képkivágás,
nézőpont, fény, vágás, montázs) érdekében egyénileg és csoportmunkában is.
Hagyományos (nyomtatott) információhordozó digitális médium számára történő átalakítása társai
számára is értelmezhető rajzi vázlatban, vagy montázs alkalmazásával. (Pl. más tantárgy számára
készült tankönyv egy érdeklődésére számot tartó oldalának átalakítására internetes oldallá, mobilapplikációvá.) A tapasztalatok felhasználása a további alkotó tevékenység közben egyénileg vagy
csoportmunkában.
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A téma feldolgozásakor aktuálisan más tantárgy keretében tanult korhoz illeszkedő művészettörténeti korszak jellemző műalkotása, vagy ökológiai, társadalmi probléma témájában ismeretek és
érzetek inspiratív és kreatív felhasználásával direkt vizuális kommunikációt szolgáló produktum létrehozása (pl. kiállítás plakátja, ökológiailag tudatos termékcsomagolás, rövid mozgóképi reklám,
animált gif). A feladathoz kapcsolódóan gyűjtött vizuális információk, szöveges, képi inspirációk, és
a korábbi vizuális megfigyelési tapasztalatok, adekvát képnyelvi eszközök felhasználása az alkotás
során egyénileg és csoportmunkában is.
LÁTOGATÁS A NEMZETI MÚZEUMBAN – SAJÁT MÚZEUM
Csoportmunka
A történelmi korok attribútumainak feldolgozása során mindig keressük meg azokat a lehetőségeket,
amelyek a valóságban jól láthatóan mutatják a korabeli tárgyi világot! A témához kapcsolódó kiváló
terep a Nemzeti Múzeum Mátyás és korát, valamint a török időket szemléltető termei. Fegyverzetek,
használati eszközök, török öltözék − mind lehetőség, hogy a korábbi síkképi ábrázolások és a térbeli
látvány között párhuzamokat keressünk.
Szerkesszünk a múzeum anyagához kapcsolódó megfigyelési szempontsort, játékos keresésre motiváló
tesztlapot!
Visszatérve az órai munkákhoz, a tanulók tervezzék meg saját múzeumi oldalukat digitális eszközökkel
a török világ témájában! (Az interneten természetesen még gazdagabb képi anyag található, mint a
múzeum termeiben.)
• Gyűjtsetek képeket információkkal a kor tárgyi világáról! Kezeljétek a képeket kiállítási tárgyként,
és találjátok meg hozzájuk a megfelelő tájékoztató szöveget!
• Dolgozzatok csoportokban, megosztva a képgyűjtés, kutatás feladatait (például használati tárgyak, ruházat, fegyverzet, események korabeli képi ábrázolása, épületek és terveik)!
• A gyűjteményeket rendezzétek prezentációkba!
• Találjatok ki játékos feladatokat (például találós kérdések a látottakhoz, puzzle, részlet alapján
egész tárgy keresése), mintha ti lennétek az élményt adó tárlatvezetők!
A képanyag nyomtatott, szerkesztett felhasználásával is lehet folytatni a munkát, vagyis ötleteiket például füzet formájában is elkészíthetik. Itt élhetünk a múzeumok feladatlapjainak (sőt sok esetben online tartalomként elérhető digitális foglalkoztató anyagainak) szemléltetésével is. Érdekesebb lehet a
feladat, ha a csoportok nem ismerik egymás alakuló ötleteit, munkáját, csak (a füzetek elkészültével)
egymás feladatait oldhatják meg.
• Készítsetek csoportmunkában olyan füzetet, amelyben a (választott) múzeum tárgyi anyagát játékos feladatok formájában ismerheti meg a látogató (például tárgy kiegészítése rajzban, memórialapok, várak és alaprajzaik párosítása)!
• Tervezzétek meg az oldalak szöveg- és képkompozíciós rendjét!
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Valós és fiktív helyzetek, történetek megjelenítése, ábrázolása, dokumentálása során a közvetítendő tartalmaknak és személyes gondolatoknak, érzéseknek leginkább megfelelő médium kiválasztása. (Pl. tanult irodalmi alkotás inspirációjára rövid mozgókép készítése ténylegesen, vagy annak
rajzos forgatókönyve.) A választott médiumhoz illő vizuális kifejezési eszközök használata a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés (pl. szín, méret, arány, forma, kompozíció, képkivágás,
nézőpont, fény, vágás, montázs) érdekében egyénileg és csoportmunkában is.
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A FILM ÉS A REGÉNY
Csoportmunka
A feladat abban az esetben lehet feldolgozás tárgya, ha az osztály olvasta az irodalmi alkotást és látta a filmet is. Mivel a film és annak rendezője, Várkonyi Zoltán személye fontos a magyar filmtörténetben, a film kapcsán lehet és szükséges foglalkozni mozgóképi kérdésekkel. Korábban (az 1970-es
évek környékén) a irodalom-órák tekintették olykor feladatuknak, hogy feldolgozzák az irodalmi mű
filmes adaptációit, elsősorban a történés szemléltetése, felidézése, valamint a regénytől esetleg eltérő megközelítések miatt. De háttérbe szorultak azoknak az eszközöknek és dramaturgiai elemeknek
a megfigyelései, amik a filmre mint műfajra, mint sajátos kifejezőeszközre tekintettek. A szóban forgó
Várkonyi-film még tisztán mutatja a filmkészítés alapvető, hagyományos eszközeit, mint például a plánok indokolt használatát, vagy a jelenetek határozott elkülönülését. Beszélgessünk a film és a regény
közötti különbségről!
• Mi maradt ki a regényhez képest a filmből? Hol alakult át a történés? Mi lehet az oka?
Mutassunk rá a filmes műfaj sajátos, játékidőt érintő körülményeire! Majd válasszunk ki egy jelenetet
a filmből, és elemezzük közösen a filmrészletet a beállítások szempontjából!
• Indokoljátok az egyes plánok alkalmazását! Hogyan ábrázolja (emeli ki) az adott képkivágás a
fontos szereplőt a film a jelenetben? Milyen eszközökkel irányítja figyelmünket?
A regénynek létezik képregény-adaptációja is (amelynek több lapja letölthető az internetről). Mutassuk
a képregény lapjait!
• Hasonlítsátok össze a képregény és a film képi világát!
A plánok terén bizonyára találunk hasonlóságokat, míg különbségek elsősorban a képformátumokban
lesznek, ami indoklásra szorul.
• Milyen képformátumokat használ a film, és milyeneket a képregény? Mi a különbség oka? Milyen
kiegészítő elemekkel él a képregény a filmhez képest?
Mutassunk storyboardot is, és tisztázzuk a filmhez való viszonyát!
Feladatunk több alternatíva felé is indulhat, így differenciáló feladatkiadással is élhetünk a továbbiakban.
• Válasszatok egy főszereplőt (szimpátia vagy éppen ellenszenv alapján)! Gondoljatok a történet
azon jelenetére, amelyben szerintetek fontos szerepet kapott a választott szereplő!
• Tervezzétek meg karakterét, arcát, figuráját!
• Rajzoljátok meg storyboard formájában (azaz kötött képmezőkben, mint ahogy a kamera lát) a
jelenetet úgy, hogy az első képkocka a tervezett szereplővel induljon!
• A jelenet képkockáihoz használjatok változatos beállításokat!
Vagy:
• A képsorozatot a képregény formai jellemzői szerint folytassátok!
• Használjatok indokolt képformátumokat (például fekvő képmező táj bemutatása esetén, szűk
képmező közelképnél)!
• Használjatok kiemeléseket (például szokatlan elrendezésű képmező, kiemelés színnel, plánnal)!
• Az első képmező itt is a választott szereplőtől induljon el!
Vagy:
Alkalmazzunk a filmből kiemelt képkockát, amely majd része lesz az önállóan kigondolt jelenetnek!
Ebben az esetben ne az legyen a feladat, hogy a gyerekek eltalálják a képkocka helyét a filmben (bár
valószínűleg ez nem okozna nehézséget), hanem szabadon találjanak ki folytatást a rövid történésnek!
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• Folytassátok rajzban az induló filmrészlet képkockáját! Egészítsétek ki egy jelenetté az adott képkockát! Alkalmazzatok változatos plánokat!
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, film képkockája), vizuális alkotások (pl. figuratív/nonfiguratív festmény, installáció) adott részeinek, részleteinek meghatározott célú, személyes kiegészítése, rekonstruálása a személyes kifejezés érdekében, a jellemző vizuális jegyek tudatos használatával.
Különböző korok és kultúrák szimbólumainak és motívumainak felhasználásával minta, díszítés tervezése, és a minta felhasználása tárgyak díszítésére választott célok érdekében (pl. saját pecsét,
csomagolópapír, póló, táska, takaró, bögre) különböző technikák felhasználásával (pl. krumpli-, papírnyomat; stencil/sablon, filctoll, textilfestés).
KAFTÁNT TÖRÖK BÁLINTNAK!
Csoportmunka
A téma támaszkodik a múzeumlátogatás és a kor tárgyi kultúrájában, illetve képi ábrázolásokban tett
megfigyelések tapasztalataira.
Egy filmfogatáson számos különböző funkciót betöltő szakember dolgozik.
• Beszéljétek meg a csoportotokban, hogy mi a feladata az operatőrnek, a rendező asszisztensének, a jelmeztervezőnek, maszkmesternek, kellékesnek, világosítónak, dramaturgnak, vágónak!
Az elképzelt forgatást megelőzően a gyerekek jelmeztervezőként kapnak tervező feladatot. Egy török
kaftán megtervezése lesz a feladat. Segítsük a munkát annak érdekében, hogy hogyan tudnak egyéni
arculatot vinni a tervbe, és hogyan kezdjék el a munkát!
• Mi a kaftán? Milyen eseményeknél adta ajándékba a szultán ezt a ruhadarabot? Mit fejezett ki a
tárgy ajándékozása? Keressetek válaszokat az interneten!
Nézzük meg az Egri Csillagok című filmből Török Bálint látogatását a szultánnál!
Osszuk ki tulipános (török, magyar) motívumok vegyes gyűjteményét fénymásolaton! A gyűjteményben
textilminták, hímzésminták mellett Zsolnay kerámia-átiratok, izniki keremiák, de korondi mázas
edények képei is megjelenhetnek.
• Hasonlítsátok össze a török és a magyar tulipános motívumokat!
• Készítsetek újraértelmezett terveket, vázlatokat a motívumok megfigyelése után! Vegyétek figyelembe a kaftán kiterített felületét a minta elhelyezése miatt! Hol érdemes díszíteni a ruhadarabot?
A kaftán gyakran egész felületén terülődísszel díszített. De találhatók szegélydíszként alkalmazott variációk is, illetve egy-két nagy motívum központi elrendezése is megfigyelhető. A/4-es méretű munka
esetén javasolható a gyerekeknek néhány nagyobb motívum elhelyezése. Ebben az esetben a főbb
formákhoz használhatnak sablont. A színezés történhet filctollal is.
Tekintsünk meg néhány jelmeztervet és korabeli rajzos rekonstruált viseletet! Az említett fim, vagy
általában a filmes jelmeztervek tanulságosak grafikai szempontból, tervezői gondolkodásmódjuk miatt.
A tanulók által kedveltebb variáció, ha eleve Török Bálint sziluettjét kapják meg, és a mintatervet a kaftánformára alakíthatják, figyelve a rajzon megjelenő ruházat térbeli fordulásaira.
• Török Bálint több, egyre gazdagabban díszített kaftánt kapott? Padtársaddal beszéld meg, ki milyen motívumokat, színeket használt a szereplő egyre magasabb társadalmi (udvari) rangjának
kifejezésére.
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A motiváció fenntartására, másrészt a kaftán, köntös szín- és anyaghasználatának érzékeltetésére használhatják a gyerekek az általuk igencsak kedvelt zselés tollakat, arany filceket is.
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Szokatlan szituációkban (pl. korlátozott mozgás, színes szemüveg, bekötött szem) különböző érzetek (pl. mozgás, hang, látvány, szag, íz, tapintás) kapcsán keletkező belső képek megfigyelése, és az
egyéni ötletek megjelenítése többféle vizuális eszköz rugalmas alkalmazásával (pl. vegyes technika,
festék, szén, kollázs, fény, fotó, fotómanipuláció).
HANGOK ÉS KÉPEK
Egyéni munka
Hallgassunk jellegzetes hangokat, zörejeket a film eseményeihez kapcsolódva (például csatazaj, tenger
morajlása, lódobogás, vigadalom)!
Állítsunk ki (virtuálisan), projektor segítségével egy üres vásznat, „szép faragott keretben”!
• Meséld el, mi látható számodra a képen, amit a meghallgatott zörej, hangrészlet, filmzene, zenei
részlet alapján elképzelsz!
Beszélgessünk a hallottak által felidézett belső képekről, azok vizuális jellemzőiről, színekről, formákról!
Mutassunk nonfiguratív alkotásokat (például Friedensreich Hundertwasser, Franz Kline, Antonio Tapies
festményeit)!
• Milyen zenét választanál az egyes képekhez, ha a kép által keltett érzet erősítése érdekében zenés bemutatót kellene készíteni hozzá?
• Fessétek meg A/3-as méretben a lódobogást, a hajnali kakaskukorékolást, a tenger morajlását,
edények csörömpölését! A látott képekhez hasonlóan dolgozhattok egyszerű geometrikus elemekkel, foltokkal, saját képi jelekkel, szokatlan felületekkel.
A munkához használjunk szivacskockát! Mutassuk be annak használatát, hogy hogyan lehet érzékeny
felületeket létrehozni, ha a festékbe mártott eszközt épp csak hozzáérintik a papírhoz, hogyan lehet a
kocka élével vonalakat nyomtatni, vagy erőteljes húzásokkal egynemű felületeket készíteni!
Az előző feladat változata kapcsolódva az ének-zene tantárgy kerettantervi zenehallgatás témáihoz
(lásd ének-zene KET):
SÖTÉTBEN TAPOGATÓZUNK
Egyéni munka
Válogassunk klasszikus zenei részleteket, amelyek képi hangulatokat képesek idézni (például Erkel Ferenc: Hunyadi László – Palotás, Bedrich Smetana: Moldva, Georg Friedrich Händel: Vízizene)! Vetítsünk
nonfiguratív képeket, képrészleteket saját válogatásunk alapján!
• Vetített nonfiguratív képek és képrészletek sokasága között keressetek közösen a hallott zenéhez
hangulatilag hasonlókat! Beszéljük meg a technikát, amellyel a képek készülhettek!
• Keressetek olyan zenéket is, amiket valamilyen módon kapcsolatba tudtok hozni az Egri csillagok
regény témájával! Melyik helyszínhez, cselekményhez lehetne felhasználni a zenéket illusztrációként?
Egy választott zenei művet hallgassunk meg újra!
• Készítsetek a zenei történésekre reagáló színes kompozíciót, kísérleti jelleggel! Kössétek be a
szemeteket, és a lámpát is lekapcsoljuk. Használjatok ecset helyett szivacsdarabkát, gombfestéket a festéshez! Az egyes festékek színét próbáljátok megérezni!
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A kész alkotásokat vegyük el a még bekötött szemű gyerekek elől!
• Emlékezzetek vissza a mozdulataitokra, és válasszátok ki a saját alkotásotokat a sok hasonló alkotás közül!
• Válasszatok ki két szereplőt a regényből, és vastag fekete filccel, sziluett alakjában rajzoljátok a
kész festményre! Igyekezzetek olyan két szereplőt választani, akiknek az egymás iránt táplált érzelmei kapcsolódnak a festményetekhez (például Jumurdzsák és Dobó, Vicuska és Gergely)!
• Nézzétek meg egymás képeit, és próbáljátok meg visszaolvasni a rejtett kapcsolatot!
• A szerelmespár képeihez kapcsolódva állapítsátok meg, hogy szerelmük éppen melyik szakaszát
érzitek rajta kifejeződni!
Mutassuk (Jackson) Pollock festményeket!
• A tapasztalataitok alapján beszéljetek a képekről! Fogalmazzátok meg, miért készítette őket a
festő! Mutassatok a képeken ismétlődő, rendezett részeket! Keressétek meg a képi ritmikát!
• Mi írja le a festő mozgását? Egyáltalán, hogyan, milyen technikával készülhettek a képek?

Tematikus terv Arany János: Toldi című művéhez
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)
Valós és fiktív helyzetek, történetek megjelenítése, ábrázolása, dokumentálása során a közvetítendő tartalmaknak és személyes gondolatoknak, érzéseknek leginkább megfelelő médium kiválasztása. (Pl. tanult irodalmi alkotás inspirációjára rövid mozgókép készítése ténylegesen, vagy annak
rajzos forgatókönyve.) A választott médiumhoz illő vizuális kifejezési eszközök használata a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés (pl. szín, méret, arány, forma, kompozíció, képkivágás,
nézőpont, fény, vágás, montázs) érdekében egyénileg és csoportmunkában is.
Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat az ajánlott képanyag alapján.
TOLDI, A HŐS, AVAGY AZ EMBERI FIGURA DINAMIKÁJA
A magyar irodalom egyik központi témája a hős, a hősiesség motívuma (mint ahogyan ez látszik a
magyar irodalom KET témakörében is). A témasor az irodalmi mű hangsúlyozott figurativitására, dinamizmusára, érzelmi hangvételére épül. Ennek értelmében a figuratív ábrázolás feladatát is beemeltük
a vizuális feladatok sorába, amely feltétele más kifejező kompozíciók alakításának is.
Mutassuk a hős, hősiesség vizuális kifejezésének eklatáns példáit a múltba forduló XIX. századi magyar
festészetben (például Székely Bertalan: Egri nők, Dobozi; Madarász Viktor: Zrínyi Ilona, Hunyadi László
búcsúja, Zách Felicián; Benczúr Gyula: II. Rákóczi Ferenc elfogatása)!
• Figyeljétek meg a kép főszereplőjét! Milyen érzelmi állapotot jelenít meg a művész? Milyen képi
eszközökkel fejezi ki ezt?
• Mutassatok be olyan mozdulatokat, amelyek érzelmi állapotokkal azonosíthatók!
• Állítsátok be társatokat egy-egy olyan jellegzetes mozdulatba, ami Toldira jellemző lehet (például Toldi a nagy fával, Toldi a nádasban, Toldi a bika szarvát fogva megfékezi az állatot)!
• Készítsetek vázlatokat a beállított modell alapján, krétával! Csak az ízületek hajlását, a végtagok
egymáshoz viszonyított hosszát, a testtartást próbáljátok meg a modell alapján megrajzolni, a
részleteket később fogjátok kidolgozni!
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Mérjük a beállítások idejét, 10 percnél hosszabb ideig nem nagyon bírják a gyerekek mozdulatlanul.
Igyekezzünk fenntartani a jelenet komolyságát, és becsüljük meg nagyon a jelentkezőket, mert kiskamaszkorban nem könnyű a többiek előtt vállalniuk saját átalakuló testüket.
• Alakítsátok tovább a képeket úgy, hogy Toldit valamely tipikus jelenetben látjuk, ügyelve az
arányokra, a kifejező mozdulatra, jellemző ruházatra, arckifejezésre! Dolgozzatok krétával a továbbiakban is!
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Az egy iránypontos perspektíva egyszerű szabályainak megismerése, és az ismeretek felhasználása
kitalált tér ábrázolására épülő alkotó munkában.
• Egészítsétek ki a megrajzolt figurák környezetét más eszközzel (például ceruzával, filccel) a térábrázolás törvényeinek megfelelően!
• Beszéljétek meg, mivel lehetne a távlatot érzékeltetni, anélkül, hogy vonalzóval behúznátok a
középpontos perspektíva irányvonalait!
• Helyezzétek a figurát jelzésszerű egy iránypontos térbe (például közeledő lovasok, Buda vára a
távolban)!
A feladat változata azonos előkészítéssel:
• Az elkészült rajz környezetébe keressetek újságokból a mozdulathoz valamilyen szemszögből kapcsolódó figurákat! Figyeljetek az arányviszonyokra az illúziókeltés miatt!
Természetesen itt humoros megoldások is születhetnek. Tisztázzuk, beszéljük meg a képek alapján a
humor forrásának okait!
A KÖZÉPKORI BUDA ÉS A BIKA MEGFÉKEZÉSE
Csoportmunka
A feladat a történelem KET hasonlóan megfogalmazott ajánlott tanulói tevékenységére reagál: Előzetes
felkészülésként gyűjtsetek információkat arról, hogy milyen lehetett a középkori Buda?
Nézzük meg Buda ábrázolását a Nürnbergi Krónikában (Világkrónika) (1493)! Nézzünk képet, középkori
ábrázolásokat a piacról! Nézzük meg a budai gótikus szoborleleteket!
Osszuk ki a Nürnbergi Krónika Buda-ábrázolásának egy részletét fénymásolatban!
• Egészítsétek ki a képet, csoportokban folytassátok az épületeket a perspektivikus ábrázolás szerint! A látott eredeti képhez viszonyítva használjatok másfajta elrendezést!
Nagyobb méretben, hosszúkás formátumban dolgozzanak, mivel a létrejövő „panorámatáj” a következőkben színházi háttérként fog működni.
• Elevenítsük fel a Toldi történetének budai jelenetét (az elszabadult bikával)! A jeleneteket egyszerű rajzi jelekkel rögzítsétek!
(Ez a feladat majd a nonfiguratív kifejező feladatban hasznosul tovább.)
Mutassunk képeket, videókat a pamplonai bikafuttatásról! Lehetőleg a békésebb videókból merítsünk,
azaz ne az öklelős részeket mutassuk be!
• Figyeljétek meg, hogyan viselkedtek az emberek a nagy kavarodásban! Milyen jellemző mozdulatok fordulhattak elő?
Nézzünk élénk dinamikát, érzelmeket, illetve jelentős izommunkát kifejező mozgásábrázolásokat bemutató műalkotásokat (például Müron: Diszkoszvető, Laokoón-csoport)!
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• Fogalmazzátok meg, melyek a mozgás megjelenítésének jellemzői a szobrokon! Mi hordozza az
érzelmek kifejezését a látott műalkotásokon?
Mutassuk (Umberto) Boccioni: A térbeli folytonosság egyesített formái című szobrát!
• Nézzétek meg, hogyan fokozza az olasz művész a mozgás kifejezésmódját ahhoz képest, ahogyan
az ókori példákon láttuk! Vitassátok meg, hogy mennyiben láttok emberi alakot a szoborban és
miben nem! Adjatok címet az alkotásnak!
Mutassuk Szinyei Merse Pál: Majális, Soós Nóra: Buborékfújó VIII. című képeit!
• Gondoljatok ki olyan szituációt, amiben a két látott, eléggé nyugalmas képi jelenet is helyet kaphat! Fogalmazzátok meg, hogy egy dinamikus témájú képen milyen szerepe lehet a képek szereplőinek! Milyen kontrasztnak nevezhetnénk el a témában rejlő kontrasztot? Beszéljétek meg csoportban, hogy milyen vizuális kontrasztok használatával lehetne a képi feszültséget fenntartani!
• Rajzoljatok különböző mozdulatokban figurákat! Vágjátok ki és helyezzétek el a figurákat a
városkép előterében! Egy-egy mozdulatnak a következő fázisát is megrajzolhatjátok.
(Későbbi animációs feladatnál a fázisokat felhasználhatjuk.)
• Fotó alapján készítsétek el a bika rajzát is! Használjuk fel a mozdulatvázlatokból a bikával viaskodó Toldi képét az illusztratív megjelenítés érdekében!
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Példák alapján időbeli változások, történések vizuális megjelenítésének megkülönböztetése (pl.
folyamatábra, képregény, storyboard, fotósorozat, film), és egy rövid történés (pl. teafőzés, pizzaevés, tornasorba rendeződés), időbeli változás, folyamat (pl. jég olvadása, vihar közeledte, almacsutka fonnyadása) vagy saját történet rögzítése a választott médium sajátosságainak figyelembevételével, egyénileg vagy csoportban.
Készítsünk rövid animációs filmet a háttér előtt helyváltoztató figurák segítségével!
• Mozgassátok a figurákat ide-oda! Az elmozdulásokat rögzítsétek kamerával! Sok rövid változásra
törekedjetek, amely a filmen izgatott vibráló mozgást eredményez!
• A pattogó jelenetet, a vásár kavargását, a bika miatti pánikot egyszerű eszközökkel, zörejekkel,
emberi hanggal tegyétek érthetővé, amikor az elkészült videókat levetítitek!
Variáció jelen korunk díszleteivel:
• Képzeljétek el, hogy a félelmetes bika és a rajzolt figurák között a jelenet során váratlanul előkerülnek mai korunk jellegzetes utcai tárgyai (például gépjárművek, kerékpáros, rendőrség)! Gyűjtsetek újságokból ma jellemző utcai tárgyakat, és vágjátok ki azokat! Használjátok fel az animáció
készítésében!
A feladat változata:
MOZGÁSTANULMÁNY ZOETROPPAL
Csoportmunka
Mutassuk (Edward) Muybridge zoetropra gyártott fotósorozatait!
• Figyeljétek meg, hogy egy pár másodperces mozgás 15 képre való felosztásában mi a mozdulatok
eltérésének ideális mérete!
Adjuk ki az Altamira, Lascaux bölény- vagy bikaszerű ábrázolásait fénymásolatban!
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• Egy papírcsíkot osszatok fel egyenlő méretű képkockákra, és az őskori állatábrázolásokból kiindulva készítsétek el a harcba induló bika mozgásfázisait úgy, hogy a körbeérő papírcsíkon folyamatosnak lássuk a mozgást!
Variáció emberi figurára: az optikai eszközt jól használhatjuk emberi figura mozgatására is. Bár a téma
első pillantásra nehéz ábrázolási problémának tűnik, de egy pálcikaember-felépítést vagy kivágott alapformákat (testrészeket) sablonként használva megoldható a feladat.
Reklámújság férfimodelljét kivághatják a gyerekek, majd a végtagokat is kivágva kapnak egy „arányfigurát”, ami az emberi testrészek arányát megtartva mozgásutánzásra képes.
• Készítsetek 12 képkockából álló, önmagába visszatérő mozgássorozatot Toldi történetének valamelyik jelenetéből (például Toldi emelgeti a rudat, eldobja a követ, kardot ránt)! Ennek megfelelően alapvetően 6 mozgást kell megtervezni, míg a következő hat már fordított sorrendben
ismétlés.
• Vázoljátok a folyamatot vonalas figurákkal, majd a testet hizlaljátok foltszerű testtömeg felé!
• Csak az elkészült, átgondolt vázlatot rajzoljátok fel a papírcsíkra! Alkalmazzatok erőteljes
kontrasztos rajzeszközt, mint például fekete filctoll!
Vagy:
• Készítsetek apró, ízületeiben mozgó papírsablon-figurát, amelyet sablonként körberajzolva lehet
használni, minden képmezőkben a figura megfelelő mozgásfázisának eléréséhez!
A zoetrop kukucskálólyukakkal ellátott papírhengerét azért is tartjuk fontosnak, mert szemléletesen
mutatja az utóképhatásból adódó illúziókeltést. Elkészíteni csak egyszer kell, és több alkalommal felhasználható a tanítás során. Mozgatása történhet régi lemezjátszóval, de kézzel pörgethető megoldások is vannak, ha a papírhenger aljára kis gördülő csapágyat ragasztunk, illetve találhatók további
egyszerű (gyerekekkel elkészíthető) megoldások is.
• Dolgozzátok fel az ember és bika témáját stopmotion animációban! A mintaként kiosztott ősi
ábrázolások segítenek a foltszerű megjelenítésben.
• Találjatok ki megoldást arra, hogy ne kelljen a figurákat újra és újra megrajzolni! Választott anyaggal és eszközzel készítsétek el az animáció alapját!
Mai korunkban a zoetróp lejátszásához sokkal nehezebb lemezjátszót szerezni, mint stopmotion animációra alkalmas applikációban vetíteni a kész munkákat. Ezt a gyerekek többsége önállóan is el tudja készíteni.
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
A történelem tantárgy keretében feldolgozott korszakok egy-egy jellemző műalkotásának, tárgyának, díszítő stíluselemének felhasználásával kifejező képalkotás, plasztikus mű, vagy újraértelmezett tárgy készítése (pl. feketealakos vázakép stílusában modern olimpiai sportág megjelenítése,
timpanonforma kitöltése jelen korunkra jellemző témájú csoportképpel).
Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, film képkockája), vizuális alkotások (pl. figuratív/nonfiguratív festmény, installáció) adott részeinek, részleteinek meghatározott célú, személyes kiegészítése, rekonstruálása a személyes kifejezés érdekében, a jellemző vizuális jegyek tudatos használatával.
A BÚSULÓ TÁJ
Egyéni munka
Mutassuk (Caspar David) Friedrich nyomasztó, terhelt hangulatú képeit!
• Jellemezzétek a festő egy-egy jellegzetes fáját emberi mozdulatok megnevezésével! Írjátok le
egy-egy képi terület színét érzékletes hasonlatokkal! Beszéljétek meg, egy-egy motívum milyen
képi kontraszttal írható le!
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A szín- és egyéb kontrasztok ismeretalapú tanítását kiválthatjuk azzal, ha egy-egy jelentős, a gyerekek
számára megjegyezhető képhez kötjük őket. A kerettanterv szerint nem követelmény a kontrasztok
(köztük a színkontrasztok) ismeretalapú tudása, de minden olyan alkalmas esetben, amikor a bemutatott kép ezt megengedi, keressük és nevezzük is meg ezeket újra és újra, hiszen a kontrasztok alkalmazása, használata fontos vizuális kifejezőeszköz.
• Fessétek meg a képek jellegét adó kopasz fákat megfigyelés alapján, fekete tussal és ecsettel,
A/4-es méretben!
• Amíg szárad a tus, keressetek egy-egy olyan versszakot az irodalmi műből, aminek hangulatfokozó képi illusztrációja lehet az általatok készített tájkép!
Mutassuk (Eugen) Delacroix: Vihartól megriadt ló című képét!
• Figyeljétek meg a kép hátterét! Milyen kapcsolatot fedeztek fel a korábban látott Friedrich-képpel? Hasonlítsátok össze őket a használt kifejező eszközök tekintetéből!
• Alakítsátok tovább a képet akvarellfestékkel! Alakot nem kell a képre festeni, a táj hadd beszéljen
magáról. Próbáljatok meg minél erősebb kontrasztokat használni!
Mutassuk és adjuk ki nyomatként Arany János kézírását!
• Alakítsátok tovább a képet a választott versszak könyvoldalává! Írjátok rá tollal, tussal, vagy temperával a választott versrészletet! Utánozzátok Arany János betűalakjait, vagy külön papíron próbálgassatok ki a sajátotoktól eltérő, a vers és a kép közös hangulati elemeihez illeszkedő kézírásmintákat!
A feladat befejezésének változata, azonos előkészítéssel:
• A Toldi jellegzetes verselésével (felező 12-es) írjatok egy, a műre jellemző versszakot az általatok
készített képet illusztrációként felhasználva!
KÜZDELEM, FESTMÉNY – FILM
Csoportmunka
Nézzünk részleteket Gémes József: Daliás idők (1984) című festményfilmjéből, különösen a mozgalmas
jelenetekre koncentrálva (például csata, tömeg)! (Az idő rövidsége miatt a film előzetese is ide illő.)
• Hogyan ábrázolja a film a mozgást, milyen eszközökkel érzékelteti a mozgalmasságot, kavarodást?
• Figyeljétek meg a formák, színek ismétlődését, továbbá, hogy miközben néhány foltszerű motívumot látunk, mégis létrejön a csata hevének illúziója!
Vonjunk párhuzamot a látott filmrészlet és Boccioni festményei között (például: Egy utca erői, A lándzsások, A kerékpár dinamikája)! Keressünk konkrétumokra utaló részleteket a festői eszközök között
Boccioni képein! Említsünk vizuális jellemzőket a látottak alapján a képi, festői dinamikára! Soroljuk fel
a téma jellemző színeit, árnyalatait! Határozzuk meg a kép kompozícióját!
• A Boccioni-képek és az animációs film inspirációjára fessetek csatajelenetet, küzdelmet kifejező
színhasználattal! Jelenjen meg egy-egy konkrét, a csatára jellemző motívum is a képen (például
lándzsák, pajzsok), de a mozgalmasság kifejezése uralkodjon, hiszen a csata hevében nem minden látható határozottan.
(Közben hallgassunk dinamikus filmzenét, lehetőleg középkorias hangulatú csata keltette vizualizáció
segítésére.)
Az elkészült munkákat fotózzuk le! Közösen határozzunk meg egy vetítési sorrendet! Használjunk a
vetítésnél rövid áttűnéseket vagy éles vágásokat! Találjunk ki közösen vetítési ritmust!
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TESTVÉREK
Egyéni munka
A szóban forgó irodalmi mű központi problémája a testvéri viszony. Irodalomórán ennek hátteréről bizonyára szó is esik, talán személyes tapasztalatokat is felszínre hozva. Képzőművészeti példákat nézve,
a sűrített kifejezés miatt árnyaltabban, kellemetlen kitárulkozások nélkül törhetnek felszínre személyes
történések és tanulságaik.
Kitérhetünk az irodalmi mű tanulságára is ebben a témában, de nézzünk meg néhány képet is, amely
a testvéri viszony sokféleségét mondja el (például Fritz von Uhde: A nagy testvér, Fényes Adolf, Renoir,
Gauguin, Glatz Oszkár vonatkozó képei). A festészet történetében igen gazdag anyag található ebben a
témában. Csupán a kapcsolat sokféle szituációban történő kifejezését kell válogatnunk. A beszélgetés
morális, nevelői iránya meglehetősen egyértelmű. Akinek pedig nincs testvére, az a barátság szituációját is azonosíthatja a témával.
• Figyeljétek meg a képeket! Láttok-e rajtuk olyan szituációt, amiben magatokra ismeretek? Amit
kisebb vagy nagyobb testvéretekkel szoktatok csinálni?
• Mi az, amit jellemzően együtt csinálnak a testvérek? Mit játszanak együtt? Akinek nincs testvére,
annak van-e olyan barátja, akit testvérnek is elfogadna? Hogyan oldódnak meg a konfliktusok
közöttetek? Ki szokott bunyózni a testvérével?
• Mondjatok példákat arra, mit jelent a testvérféltékenység fogalma! Miből adódik a féltékenység?
Milyen megoldás szokott célravezető lenni a szüleitek szerint? Ti magatok hogyan oldjátok fel a
konfliktust?
• Készítsetek agyagból kétfigurás kompozíciót, melynek a címe: Testvérek!
• Figyeljétek meg egymás munkáit, és rögtönözzetek rövid párbeszédet a szobrok nevében!
• Formázzátok át az elkészült szobrokat úgy, hogy új jelentéssel ruházódjanak fel! A beállításokról
készítsetek fotókat! Próbáljatok ki szokatlan nézőpontokat, kameraállásokat! Változtathattok a
megvilágításon is.
• Készítsetek tudatos világítással olyan fotókat, ahol az árnyékok fontos szerepet kapnak a képen!
• A fotókat állítsátok képsorozatba, ami egy történetet mesél el!
Az utóbbi részfeladatok már otthon is készülhetnek. Nagy mennyiségű alkotás esetén szánjunk akár egy
egész vizuális kultúra órát a kész alkotások megtekintésére, a vélemények, gondolatok megbeszélésére, hiszen itt a művészet eszköze segíti az érzelmi nevelést. Az emberi kapcsolatok a gyermeki alkotásban kódolva jelennek meg, és mint saját alkotások, tömören szólnak a gyermeki lélekről, de alkalmat
adnak az érzelmek szóbeli megfogalmazására.

Tematikus tervvázlat: Mátyás király mesei, történeti figurájához
Mint a tematikus terveket bemutató fejezetünk elején utaltunk rá, a Mátyás királlyal kapcsolatos feladatokat nem írjuk le a maguk teljességében, mert ezzel a fejezetrésszel modellezni kívánjuk magának
a „tematikus tervezésnek” a folyamatát. A vizuális kultúra tevékenységrendszerével a történelem tantárgy javasolt tanulói tevékenységeit segítjük, de nem szeretnének alárendeltséget éreztetni, hiszen a
különböző tantárgyak sajátos tartalmainak összehangolására törekszünk azért, hogy a gyerekek szemléletében újra összeálljon az egyébként tantárgyak rendszerében széttagolt ismeretanyag. Arra törekszünk, hogy a tartalmak egymást erősítsék, és logikus kapcsolódások valódi tanulói tevékenységeket
jelöljenek, tehát ne a vizuális kultúra tantárgy érjen el eredményeket, hanem a gyerek gazdagodjon.
Az ötödik osztályos tanári kézikönyvben külön fejezetrészben ajánlottunk tanulói tevékenységeket a
tanulmányi séta vagy kirándulás formájában történő vizuális ismeretszerzés, illetve élmények feldolgozásához, itt a történelem KET javasolt tevékenységében megjelenített visegrádi látogatás szituációjára
építünk néhány feladatötletünkben.
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A tematikus tervvázlat esetében nem emelünk ki konkrét fejlesztési feladatokat, hanem a vizuális
kultúra kerettanterv témaköreihez ajánlunk olyan, címszavakban megjelenített feladatokat, amelyek
egy része szerepel a tanári kézikönyv fenti feladatai között, más részük pedig teljesen triviális feldolgozással eredményes tanulói tevékenységre vezet.
Mátyás korszakát a történelem KET az alábbiakban jeleníti meg:
A történelem tantárgy KET témája és fejlesztési feladatai
A mondák és a valóság közötti kapcsolatok és ellentmondások felismerése.

Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó az
alábbi altémák feldolgozását tartalmazza:

• Mondák és történetek Mátyás királyról. A tanult történelmi személyek jelentőségének felismerése.
• Fekete sereg.
Javasolt tevékenységek:
• Mátyás reneszánsz udvara.
• Mátyás, a reneszánsz uralkodó – beszámoló készítése a királyi udvarban tett képzeletbeli látogatásról.
• A Nemzeti Múzeum középkori magyar gyűjteménye
néhány darabjának megtekintése és feldolgozása.
• Látogatás a visegrádi várban és/vagy királyi palotában.
Mint láthatjuk, a történelem tantárgy javasolt tevékenységei alkalmasak egyrészt arra, hogy a gyerekek
vizuális ismeretszerzését motiválják, mint a visegrádi vagy a Magyar Nemzeti Múzeumban tett látogatás, de arra is reagálnak, hogy míg a gyerekek kisiskolás koruktól a mesei világban képzelik el Mátyás
személyét, ez az elképzelés egyre inkább a történelmi személyiség képévé változzon át. A fejlesztési
feladatok is mutatják, hogy a magyar kultúrtörténethez kapcsolódó ismeretek érdekes és motiváló
témában kapcsolódhatnak.
Kapcsolódó feladatötleteinket a vizuális kultúra kerettantervi témaköreinek ismert táblázatában szemléltetjük.
Témakörök (KET)
Vizuális művészeti jelenségek –
Alkotások, stílusok

•
•
•
•

Vizuális művészeti jelenségek –
Személyes vizuális tapasztalat és reflexió

•

Médiumok sajátosságai –
Médiumok jellemző kifejezőeszközei

•
•

Feladatok
Reneszánsz jegyek keresése és helyszíni rögzítése rajzban, fotóban Visegrádon, illetve a MNM kiállításán
Mátyás és Beatrix páros reliefje alapján a házaspár leírása (ARNOLFINI házaspár feladat)
Herkules-kút alaprajzának modellezése életnagyságban (KÖZÉPKORI KALENDÁRIUM feladat)
Mátyás legendái üvegablakon (ÉVSZAKOK AZ ÜVEGABLAKON feladat)
Interaktív múzeumpedagógiai anyagok alapján ismeretszerzés, kutatómunka: Volt-e szakálla Mátyás királynak? Milyen korabeli evőeszközöket használtak?
(MÁTYÁS ÉTLAPJA feladat)
Mese és valóság, régészeti, múzeumi tárgyi világ vizsgálata a Mátyás király meséi (Jankovics Marcell sorozata) vizuális világában
Tankönyvi oldal átalakítása mobilapplikációvá, a
meglevő minták ismeretében (például turistáknak
szánt visegrádi útvonal, túratervező, szabadidő eltöltésének ajánlata)
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Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei

Vizuális információ és befolyásolás –
Kép és szöveg üzenete

Környezet: Technológia és hagyomány –
Hagyomány, design, divat
Környezet: Technológia és hagyomány –
Tárgyak, terek, funkció

• Ismert Mátyás-mese cselekménysora képsorozatban
• Mátyás haláláról szóló leírás alapján képregény, rövidfilm storyboard rajzolása
• Reneszánsz csempék helyszíni rajza alapján perspektív rekonstrukció, látványterv rajzolása, szerkesztése
• Jelek és jelképek (címerek hagyományos jelzéseinek)
gyűjtése Mátyás uralkodásával kapcsolatban (például
Corvin János címerének elemzése)
• Mesejáték plakátja, könyvborító tervezése
• GUTENBERG feladat (Hess András álruhában)
• TULIPÁN vagy SZEKFŰ feladat
• AMULETT feladat
• LEONARDO géptervei feladat (Mit szólt volna Mátyás
Leonardo fegyverterveihez?)
• LEONARDO hordozható hídja feladat
• IDEGENVEZETÉS KÖDBEN feladat (visegrádi fellegvár
feldolgozásával)
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BEFEJEZÉSÜL
A kézikönyv szerzőiként köszönjük, hogy kedves olvasónk megtisztelt bennünket a könyv elolvasásával,
és eljutott a befejező, összegző gondolatokig is. Most sem írhatunk mást, mint amit a bevezetőben ígértünk. Reméljük, hogy a mindennapok gyakorlatára a könyv feladatötleteiből kellő segítséget kapott.
A világ változását követő (jelenségalapú) tanulás és ebben az új képírási módszerek felhasználását
követő új KET fejlesztési feladatainak aktualitását az elmúlt időszak visszaigazolta, ezzel együtt olyan
változásokat hozott saját tárgyunk pedagógiájában, ami miatt nehéz lenne az évtizedes megszokások
mentén kikristályosodott módszertani megoldásokhoz visszatérni.
Az aktuális tanulási szükségleteket érdemes tehát átfordítanunk a projektfeladatok nyelvére. Jó, ha
a gyerekek adott probléma megoldása érdekében önállóan vagy csoportban képesek információkat
gyűjteni, amelyeket társaikkal meg tudnak vitatni. Jó, ha az információk között képesek szelektálni,
és jó, ha mindeközben képesek használni a korszerű információhordozókat, gondolataikat szövegesen
vagy vizuálisan érthetően el tudják magyarázni.
Reméljük, ajánlott feladatainkban választ tudtunk adni a megváltozott szabályozás által felvetett új
módszertani kérdésekre. Egyúttal visszautalnánk a bevezető szövegére. Kérjük, a közölt feladatrendszert kezeljék ugyanazzal a mérlegelő szemlélettel, amit sokszor várunk a diákoktól is. A feladatokat
megfelelően szabják az adott tanulócsoport érdeklődésére, felkészültségére, és természetesen alakítsák az adott környezet, iskola jellemzőihez, lehetőségeihez! Jó munkát kívánunk!
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