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Vizuális kultúra 

 

RAJZ 

1-8. ÉVFOLYAM 
 

 

I. rész: 1-4. évfolyam 

 

A tantárgy tanításának célja és alapelvei: 

 

Tantárgyunk látni és láttatni tanít. Átfogó fejlesztési célja, hozzásegíteni a tanulókat a látható világ 

jelenségei, valamint a sajátos képi közlések, vizuális művészeti alkotások mélyebb átéléséhez.  

 

Feladata vizuális megismerő, befogadó, alkotó képességeik fejlesztése, a kommunikáció köznapi, 

művészi, műszaki és tudományos módjainak, a közlés és kifejezés képi formáinak megismertetése. 

 

A vizuális nevelés gyakorlati tevékenységeinek egyik célja az érzéki tapasztalás, a környezettel 

való közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése, az anyagokkal való érintkezés, az érzékelés 

érzékenységének fokozása. Lehetővé teszi a gyermekek számára a látható, tapintható tárgyi 

valóságban, a kép világában való eligazodást és személyes alkotó utak bejárására bátorít. 

Kialakítja a látvány élvezetének képességét. 

Fejleszti síkbeli, térbeli ábrázoló, kifejező, közlő, alakító, konstruáló képességeiket: a gondolatban 

és érzelmekben gazdag tevékenységek által a világ érzéki-tapasztalati birtokbavételére nevel, 

feladata a látás és a kéz intelligenciájának kiművelése. 

A térszemlélet, a forma-, szín- dinamika és szerkezeti érzék, az anyagismeret képességei a 

tantárgy fejlesztő hatására emelkednek magasabb szintre. 

A megsokszorozódott vizuális hatások, technikai információk korában a tantárgy átfogó célja 

segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az őket érő számtalan spontán vizuális hatást 

minél magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, arról 

önálló véleményt megfogalmazni. 

 

Az általános nevelési célokhoz a kreativitás, a problémafelismerő és megoldó képesség, a 

képzelet, a képi gondolkodás, az ízlés, a nyitottság, az empátia, az érzelmi élet gazdagításával járul 

hozzá. 

A művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő, egyben személyiségformáló szerepet tölt be. 

Jelentősen hozzájárul a kultúra értékeit becsülő, környezettudatos magatartás formálásához. 

 

Az 1-4. osztályban a vizuális nevelés célja, az érzelmekkel kísért önkifejezéselmélyültségé- 

nek megőrzése mellett az egyre céltudatosabb megismerés ösztönzése. Képi gondolkodásuk 

fejlesztése, vizuális képzetkincsük bővítése, érdeklődésük ébrentartása érdekében a tantárgy 

feladata a tanulók ábrázolásbeli formakészletének további gazdagítása,megfigyelőképességük, 

tér- és időérzékük fejlesztése a látvány és a mozgás ábrázolásával. Térbeli formakészletének 

további gazdagítása, megfigyelőképességük, térbeli rendezéssel; szín-, forma- és szerkezeti 

érzékük alakítása rajzolással, festéssel, mintázással, konstruálással. 

Esztétikai érzékenységük fejlődését a manuális munka, a látvány élmények és a bemutatott 

műalkotások szolgálják. Az alkotó és befogadó tevékenységek szabálytudatuk, akaratuk, 

önértékelésük megerősítését célozzák, a csoportmunka lehetősége együttműködési készségüket 

fejleszti. 
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A kerettanterv a Nemzeti alaptanterv vizuális kultúra műveltségi részterületének megfelelően a 

tantárgyi tartalmakat három nagy témakörbe sorolja. 

A kifejezés, képzőművészet témakör a gyermekek személyes, kifejező-expresszív 

tevékenységének és az elvárható műelemzési, művészeti ismereteinek leírását tartalmazza. 

 

A vizuális kommunikációhoz a vizuális megismerést szolgáló tevékenységek, és a köznapi- 

informatív-tudományos képi közlésekkel kapcsolatos tananyag tartoznak. 

 

A tárgy- és környezetkultúra témaköre a használati tárgyakkal, a tárgyalkotó művészetekkel és az 

építészettel kapcsolatos alkotó és elemző tevékenységeket tartalmazza. 

 

A vizuális nyelv a témakörök kifejező elemeit és rendező elveit sorolják fel, a technikák fejezete 

pedig az anyagokra, technikákra, eszközökre, eljárásokra tesz javaslatot. 

 

A tananyag bővülő spirális elrendezésű, ennek megfelelően a feladatok fokozottan önálló 

megoldása bizonyos rutinok, készségek kialakításával kezdődik, és egyre önállóbban végzett 

tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. 

 

A tananyag jellegét tekintve mind a négy évfolyamon gyakorlati tevékenység központú. 

A tanítás során a kerettantervi követelmények leghatékonyabban a több témakör szempontjait 

magába foglaló komplex feladatokkal teljesíthetők. 

 

 

 

Helyi kiegészítések: 

Az élő- és élettelen természet megfigyelése, megismerése, ábrázolása. 

Pozitív viszonyulás kialakítása az élő- és élettelen természet értékeihez, ezek jelenségeinek, 

formakincsének megfigyelése és ábrázolása, az összefüggések egyéni felfedezése, 

mindennapi életben való alkalmazása. 

A művészeti alkotásokból felénk sugárzó érzelmi hatások befogadása. 
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1. évfolvam 

 

 

 

 

Tanítási hetek száma: 37  

Évi összóraszám: 56 óra 

 

 

Ebből:  80 % = 45 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása. 

20 % = 11 óra az iskola értek és célrendszerének megfelelő tananyag feldolgozása, 

kerettantervben szereplő tananyag elmélyítése, rendszerezése, képességek, készségek 

fejlesztése. 

 

 

 

Tematikus, összesített óraterv: 

 

sorszám témakör óraszám 

1. Kifejezés, képzőművészet 26 

2. Vizuális kommunikáció 6 

3. Tárgy- és környezetkultúra 13 

 

 

 

 

 

A helyi kiegészítés óraterve: 

 

sorszám témakör óraszám 

1. Kifejezés, képzőművészet 4 

2. Vizuális kommunikáció 4 

3. Tárgy- és környezetkultúra 3 

Összesen:        56 
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1. témakör: Kifejezés, képzőművészet (26 óra) 

 

általános fejlesztési 

követelmények, belépő 

tevékenységek 

tartalmak, 

tevékenységek 

technikák, anyagok, 

szemléltetés 

a továbbhaladás 

feltételei 

 

Általános fejlesztési 

követelmények:  

Meg kell ismertetni a 

vizuális nyelv elemeit, 

fejleszteni szükséges 

az élmények iránti 

észlelési nyitottságot, a 

kíváncsi rácsodálkozás 

képességét, a 

látványélmények, 

képzelőerő emlékezeti 

megőrzését, előhívását. 

Az élmények  

megjelenítése során 

törekedni kell az egyéni 

megoldás, az 

expresszív  

kifejezőkészség 

megőrzésére, 

fejlesztésére. 

 

El kell érni, hogy a 

gyermek képes legyen  

gondolatait, érzéseit, 

élményeit vizuális 

nyelvi  eszközökkel, 

kifejezési szándéka 

szerint  megjeleníteni. 

 

Értse a műalkotások  

életben betöltött 

szerepét. Törekedjen az 

értékes és  értéktelen  

megkülönböztetésére. 

 

A kapott  feladatok 

irányított és önálló 

értelmezése. 

Képes legyen bizonyos 

munkafolyamatok, 

problémák tanári 

segítséggel történő 

megoldására. 

 

 

Nyelv: 

Formák és színek 

használata, megnevezése. 

Kiemelés mérettel és 

színnel. 

Képi elemek helyének 

meghatározása és 

rendezése. 

Alkotás: 

Eszköz nélkül és 

kéziszerszámmal végzett 

anyagalakítás.  

Élmények, személyes 

hangú kifejezése 

rajzokban, 

festményekben, 

szobrokban (például 

emberekhez, 

állatokhoz, 

növényekhez kötődő, 

vagy családi iskolai 

témák). 

 

Szépirodalmi téma 

(például, meseélmény) 

megjelenítése síkban,  

térben. 

 

Befogadás: 

Rácsodálkozás a 

természet szép 

látványaira. 

Tanulói munkák és 

műalkotások szemlélése.  

 

Közös beszélgetés a  

szépnek ítélt látványról, 

az  ábrázolt tárgyakról, 

élőlényekről, színekről, 

formákról, anyagokról. 

Szépirodalmi, 

illusztrációkon a 

cselekmény és a 

szereplők jellemzőinek az 

összekapcsolása. 

Technikák: 

Szabadkézi ceruza-, 

filctoll- kréta- és 

ecsetrajz.  

 Vonalképzés a  

legkülönbözőbb 

nyomhagyó 

eszközökkel. 

Vízfestés ecsettel, 

ujjal  

szivacsdarabkával. 

Vegyes technikák 

(például: kréta, színes 

ceruza és festék 

keverése.)  Mintázás 

agyagból, 

plasztilinből. 

Tárgykollázs, 

konstruálás,  

Nyomatkészítés 

(például:  

krumplinyomat, 

frottázs).   

Új technikák  

kipróbálása. 

 

Anyagok: 

Rajzlap, ceruza, 

festék, ecset, kréta, 

olló, ragasztó,  agyag, 

vagy plasztilin. 

Megismertetésre 

ajánlott művek: 

Paul Klee: Könnyed  

düledezés. Jin Diné: 

A  festészet örömei, 

Szántó  Piroska, Kass  

János.  Würtz Ádám, 

Reich
; 
Károly, Hincz 

Gyula illusztrációi, 

Kovács  Margit 

kerámiái,  Modigliani 

portréi, egész  alakos 

képei,  
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Képes legyen 

részfeladatok önálló 

megoldására. 

Vizuális esztétikai 

jellegű preferenciák 

érvényre juttatása az 

alkotótevékenységekben 

 

Belépő 

tevékenységformák: 

Személyes élmények, 

látvány, történet 

kifejezése síkban és 

térben, rajzolással, 

festéssel, mintázással.  

Műalkotások, 

illusztrációk  

megfigyelése,leírása, 

esztétikai          

minőségeinek 

jellemzése. 

 

 

Megfigyelés, beszélgetés 

(lehetőleg eredeti) 

szoborról, festményről. 

 

Picasso:  Kisfiú 

kutyával Kislány  

galambbal, középkori  

várak, középületek, 

hidak, 

Hundertwasser 

alkotásai. 
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 2. témakör: Vizuális kommunikáció (6 óra) 

 

általános fejlesztési 

követelmények, belépő 

tevékenységek 

tartalmak, 

tevékenységek 

technikák, anyagok, 

szemléltetés 

a továbbhaladás 

feltételei 

Általános fejlesztési 

követelmények:  

Az információk 

áttekinthetővé tételéhez, 

tagolásához, 

szemléltetéséhez 

szükséges 

felkészültség 

megszerzéséhez 

tantárgyunk tanulásával 

sajátíthatja el a tanuló a 

vizuális információk 

formáit és ismeri meg 

lelőhelyeit. 

A tanuló legyen képes a 

látható viszonylatok 

(tér, forma, szín, 

mozgásváltozás) 

megfigyelésére. Tudjon 

a térben tájékozódni. 

Tudja értelmezni a 

vizuális nyelv elemeit, 

a tankönyv, a közvetlen 

környezet vizuális 

közlő, eligazító jeleit. 

A kapott  feladatok 

irányított és önálló 

értelmezése. 

Képes legyen bizonyos 

munkafolyamatok, 

problémák tanári 

segítséggel történő 

megoldására. 

Képes legyen 

részfeladatok önálló 

megoldására. 

Vizuális esztétikai 

jellegű preferenciák 

érvényre juttatása az 

alkotótevékenységekben 

Belépő 

tevékenységformák: 

Természeti látványok 

megfigyelése és leírása. 

Vizuális jelek 

felismerése, megértése. 

Nyelv: 

Vonalak és foltok a 

képeken, ábrákon. 

 

A jelek vizuális 

tulajdonságai. 

 

Alkotás: 

Tárgyak, élőlények 

témába ágyazott 

ábrázolása, legjellemzőbb 

vonásaik egyéni 

megragadásával, 

mozdulatok egyéni módú  

megjelenítésével síkon és 

térben.  

 

Befogadás: 

Látványok megfigyelése, 

leírása (formák, arányok, 

színek, felületek).  

 

Elemi térviszonyok 

megfigyelése (len-fent, 

jobbra-balra, elől-hátul). 

 

Testmozgások, gesztusok 

legfontosabb jellemzőinek 

megállapítása. 

Jelek, ábrák gyűjtése, 

válogatása, csoportosítása 

a közlés rendeltetése 

szerint. 

Technikák: 

Ceruza-, filctoll-, 

kréta 

ecsetrajz. 

Vízfestés. 

Mintázás agyagból, 

plasztilinből.                     

 

Konstruálás, 

anyagalakítás, 

hajtogatás. 

Nyomatkészítés. 

 

Anyagok: 

Grafitceruza, színes 

ceruzák, filctollak, 

kréták, vízfesték, 

ecset, vizes edény, 

olló, ragasztó, anyag 

vagy plasztilin. 

 

Szemléltetésre, 

elemzésre ajánlott 

anyag:  

Tárgyakat, 

élőlényeket 

bemutató fotók, 

videofilmek.  

 

Mozgást, változtatást 

szemléltető 

fázisfotók, lassított 

vagy rögzített 

filmfelvételek.  

 

Tankönyvi ábrák, 

közlekedési jelek. 
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3. témakör: tárgy- és környezetkultúra (13 óra) 

 

 

általános fejlesztési 

követelmények, belépő 

tevékenységek 

tartalmak, 

tevékenységek 

technikák, anyagok, 

szemléltetés 

a továbbhaladás 

feltétele 

Általános fejlesztési 

követelmények: 

A tárgykultúra nyelvi 

elemeinek ismerete, a 

tárgykultúra és 

környezetvédelem 

fontosságának megértése. 

 

A tanító segítő 

közreműködésével az 

elképzelések 

megvalósítása, a saját és 

a társak munkájának 

megbecsülése. 

Az értékes és értéktelen 

megkülönböztetése. 

 

A kapott  feladatok 

irányított és önálló 

értelmezése. 

Képes legyen bizonyos 

munkafolyamatok, 

problémák tanári 

segítséggel történő 

megoldására. 

Képes legyen 

részfeladatok önálló 

megoldására. 

Vizuális esztétikai jellegű 

preferenciák érvényre 

juttatása az 

alkotótevékenységekben 

 

Belépő 

tevékenységformák: 

Tárgyak csoportosítása, 

rendezgetése, formájuk 

és 

rendeltetésük 

megfigyelése. 

 

Tárgykészítés, díszítés, 

környezetalakító 

tevékenység. 

Nyelv: 

Forma- és színismétlés, 

ritmusok. 

 

A tárgyak térbeli helyének 

meghatározása. 

 

Alkotás: 

Egyszerű tárgyak (például: 

játékok) készítése 

elképzelés alapján és 

mintakövetéssel. 

 

Díszítés. A környezet 

szépítése. 

 

Befogadás, megismerés: 

Tárgyak formája és 

funkciója közötti 

összefüggés felfedezése, 

megbeszélése, 

tudatosítása. 

Technikák: 

Mintázás agyagból vagy 

plasztilinből. 

 

Konstruálás papírból, 

textilből, termésekből. 

 

Hajtogatás, 

anyagalakítás. 

Nyomatkészítés. 

 

Anyagok: 

Rajzlap, színes 

dekorációs 

karton, olló, ragasztó, 

textil, fonal, spárga, 

(kötöző-anyag) 

termések, 

olló. 

 

Szemléltetés: 

Játékok, bábok 

bemutatása. 

 

Öltözködési és 

lakástextilek, 

csomagolóanyagok 

szemléltetése. 
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1.évfolyam 
 

Helyi kiegészítés 

Kifejezés, képzőművészet témaköre 

 

   Követelmény: 

A természeti szép és a képzőművészetben megjelenő szép jellemzőinek megismerése. 

   Legyenek alapvető fogalmaik arról, hogy mitől szép valami, miért alkot az ember. 

   Legyen a tanulóknak élményszerű benyomásuk a környező világról, vizuális                                                                         

művészetekről. 

 

Tartalom, tevékenység 

Műalkotásokról vizuális élmények gyűjtése..

Művészeti élmények (bábelőadás, vers, film, stb.) feldolgozása síkban és térben.  

 

Technikák, anyagok, szemléltetés: 

Szabadkézi rajzolás, festés. Kollázs készítése. 

Ceruzák, kréták, festékek. 

Színes papírok, képes újságok, olló, ragasztó. 

 

Vizuális kommunikáció témaköre 

 

Követelmény: 

Festékszínek megismerése, különböző színárnyalatok létrehozása, keverése. 

Hattagú színkör, fekete-fehér ismerete. 

Időben egymást követő események bemutatása. 

Térkifejező, téralakító képességek fejlesztése. 

Képmező kitöltése. 

 

Tartalom, tevékenység: 

Színek keverése, színárnyalatok alkotása. Hideg-meleg 

színek. 

Hattagú színkör, fekete-fehér ismerete, alkalmazása. 

Különböző formák téri helyzetének meghatározása, egy nézetből történő megrajzolása. 

 

Technikák, anyagok, szemléltetés: 

Ceruza-, ecsetrajz.  

Vízfesték, tempera, grafit. 

 

Tárgy és környezetkultúra témaköre 

 

Követelmény: 

Legyenek nyitottak a népi kultúra megismerésére. 

A közösségek létének, az egyén közösségbe tartozásának felismerése. 

Hagyományok világának körvonalazása a tanulók életkori sajátosságainak 

figyelembevételével. 
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A tárgyalkotó folyamat (helyzetfelismerés, ötlet, elkészítés) 

összefüggésének megértése. 

  

 

Tartalom, tevékenység:: 

A környező világ elemeinek, anyagainak megfigyelése, az anyagok csoportjainak 

elkülönítése. 

A közvetlen környezet ünnepeinek, szokásainak megismerése, ünnepekhez fűződő tárgyak 

készítése. 

 

Technikák, anyagok, szemléltetés::  

Konstruálás papírból, természetes anyagokból. 

Mintázás agyagból, sógyurmából. 

Különböző minőségű papírok, vessző, csuhé vagy háncs. Fonal, gyöngyök. 

 

 

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS  RAJZ TANTÁRGYBÓL  

1. OSZTÁLYBAN 

Félévi / Év végi értékelés: 

 

Rajz tantárgyból a tantervi követelményeknek kiválóan megfelelt. 

Rajz tantárgyból a tantervi követelményeket jól megfelelt. 

Rajz tantárgyból a tantervi követelményeknek megfelelt. 

Rajz tantárgyból felzárkóztatásra szorul. 

 

Érdeklődés 

Mindenfajta alkotótevékenységet teljes figyelemmel és odaadással végez.  

Szép munkák kerülnek ki a keze alól. 

Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni, stb. 

Egyelőre nem szívesen rajzol, fest, gyakran bátorításra szorul. 

 

Ábrázolás 

Jó megfigyelő, tér – és formaábrázolása kiváló, ügyesen ábrázolja gondolatait, érzéseit.  

Megfigyelése nem mindig pontos, kis segítséggel képes megfelelően ábrázolni.  

Tér- és formaábrázolása korának megfelelő. 

Tér –és formaábrázolási készsége lassan fejlődő, megfigyeléseit nem mindig tudja kifejezni. 

 

Kifejezés 

Fantáziája színes, kifejezésmódja gazdag. Munkái szépek és igényesek. 

A felületet esztétikusan kitölti. Ismeri a színek nevét és felismeri azokat. 

Általában törekszik a színek és a formák változatosságára, a felület esztétikus kitöltésére.  

Kifejezésmódja fejletlen, munkái igénytelenek. A színeket segítséggel ismeri fel és nevezi meg. 

 

Eszközhasználat 

Eszközhasználata biztos, rendkívül ügyes. 

Életkorának megfelelően használja az eszközöket. 

Eszközhasználatában bizonytalan, sok segítséget igényel munka közben. 
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2.   évfolyam 

 

Tanítási hetek száma: 37  

Évi összóraszám.  55 óra 

 

Ebből:  80 % = 44 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása 

20 % = 11 óra az iskola érték és célrendszerének megfelelő tananyag feldolgozás: 

kerettantervben szereplő tananyag elmélyítése, rendszerezése, képességek, 

készségek fejlesztése. 

 

 

 

 

Tematikus, összesített óraterv 

 

 

 

sorszám témakör óraszám 

1. Kifejezés, képzőművészet 22 

2. Vizuális kommunikáció 6 

3. Tárgy- és környezetkultúra 16 

 

 

 

 

 

A helyi kiegészítés óraterve 

 

 

sorszám témakör óraszám 

1. Kifejezés, képzőművészet 4 

2. Vizuális kommunikáció 4 

3. Tárgy- és környezetkultúra 3 

 

Összesen:  55 óra
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1. témakör: Kifejezés, képzőművészet (22 óra) 

 

 

tartalmak, 

tevékenységek 

általános fejlesztési 

követelmények, belépő 

tevékenységek 

technikák, anyagok, 

szemléltetés 

a továbbhaladás 

feltételei 

Nyelv: 

Árnyaltabb vizuális 

minőségek (többféle 

színárnyalat, 

vonalvastagság, 

szabályos 

és szabálytalan forma). 

 

 

Formák, színek, 

szimmetrikus 

elrendezése, 

egyensúlya. 

Egyszerű vonal, folt- és 

színritmusok. 

 

 

Elképzelt jelenet 

ábrázolása rajzban, 

festményben, szoborban. 

 

 

Átélt, elképzelt vagy 

hallott élmény  

(például: bábszínház) 

megjelenítése síkban és 

térben. 

 

 

Befogadás:  

Egymás munkáinak, 

természeti látványoknak, 

műalkotásoknak a 

megfigyelése, az élmény 

összetevőinek (például: 

anyag, forma, tér, szín, 

elhelyezés, téma) 

megbeszélése. 

 

A legismertebb 

festészeti 

műtípusok (például: 

csendélet, portré) 

megismerése, 

felismerése. 

 

Általános fejlesztési 

követelmények: 

Mindennapi látványok, 

művészeti élmények 

esztétikumának a 

befogadása átélése. 

 

 

A műalkotások 

nézegetése, adott 

szempontok szerinti 

megfigyelése által a 

vizuális képzetek 

mozgósítása. 

 

 

A műalkotások 

megítélése, a műalkotás 

által kiváltott gondolatok 

és érzelmek verbális 

megfogalmazása. 

 

 

A képzőművészet műfaji 

sajátosságainak 

megismerése, 

megkülönböztetése. 

 

 

Az alapvető kép 

kifejezőeszközök, 

kompozíciós eljárások 

ismerete, alkalmazása. 

 

A képi kifejezési 

ismeretek birtokában, az 

ábrázolás jelrendszer 

árnyaltabbá válásával a 

mindennapi és művészeti 

élmények képi 

megfogalmazásának 

képessége. 

 

Esztétikai minőségekre 

nyitott magatartás. 

 

Technikák: 

Ceruza-, filctoll-, 

golyóstoll-, kréta- és 

ecsetrajz. 

Vízfesték és vegyes 

technika 

. 

Formálás agyagból, 

plasztilinből (például: 

mintázás, hurkafelrakás, 

formába nyomás, 

pecsételés). 

Origami jellegű 

papírhajtogatás. 

Dúckészítés, nyomtatás, 

nyomhagyás (például: 

papír, termés, levél). 

 

Anyagok: 

Rajzlap, géppapír, 

fekete 

fotókarton, színes papír, 

fekete és színes grafit 

ceruza, kréta, 

golyóstoll, 

rostirón, tustinta, 

pálcika, 

ecset, vízfesték, 

tempera, 

olló, vizes tál, ragasztó, 

snitzer, agyag vagy 

plasztilin esetleg gipsz. 

 

Megismertetésre, 

elemzésre ajánlott 

műalkotások: 

Medgyesi Ferenc: 

anyaság, Kolozsvári 

testvérek: Szt. György 

szobra, Kovács Margit: 

Szamaras, Szőnyi 

István: 

Este, Csontváry 

KosztkaTivadar:  

Mária kútja, 

 

Élményeit 

szabadon 

jeleníti meg 

síkon és 

térben. 

 

A látványok 

megbeszélésébe 

bekapcsolódik. 

 

Tetszés ítéletét 

szóban is 

meg tudja 

fogalmazni. 

 

Szívesen 

elmélyed az 

alkotó munkában. 

 

Képes 

élményeinek, 

elképzeléseinek 

árnyalt 

vizuális 

megjelenítésére. 

törekszik a 

képelemek 

egyensúlyosabb 

elrendezésére. 

 

Festményeiben 

többféle 

színárnyalatot 

használ. 

 

Felismeri a 

vizuális 

minőségeket 

(színek,formák, 

vonalak, foltok), 

a műalkotások 

megismert 

típusait (csendé-

let, portré) 

megnevezi. 
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A körplasztika és a 

dombormű jellemzőinek 

összevetése 

(azonosságok 

különbségek). 

 

Néhány festmény és 

szobor alkotójának, a 

mű 

címének megnevezése. 

 

Képek, látványok 

események leírása, leírás 

alapján kép készítése. 

 

Belépő 

tevékenységformák: 

Egyéni 

élményfeldolgozás. 

A kifejezőeszközök 

(vonalak, foltok, színek, 

felületek, ritmusok, síkbeli 

és térbeli formák) 

árnyaltabb alkalmazása. 

Műalkotások 

megismerése, alkotók és 

művek megnevezése. 

 

Pablo Picasso: Maia 

arcképe. 

Legalább egy-

egy alkotást 

felismer, tudja az 

alkotó 

nevét. is. 
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2. témakör: Vizuális kommunikáció (6 óra) 

 

 

általános fejlesztési 

követelmények, 

belépő 

tevékenységek 

tartalmak, 

tevékenységek 

technikák, anyagok, 

szemléltetés 

a továbbhaladás 

feltétele 

Általános fejlesztési 

követelmények: 

A látható világ 

Jelenségei iránti 

észlelési nyitottság. 

Élőlények, tárgyak, ké-

pek,jelenségek szemlél-

tetése, megfigyelése. 

Látványélmények 

emlékezeti 

megőrzése, felidézése. 

Vizuális emlékezet 

megtartó erejére építve  

az ábrázolás-alakítás 

során vizuális esztétikai 

képzetekkel gondolko-

dási képzeleti műveletek 

(összehasonlítás, 

elemzés) végzése. 

A látványban rejlő 

közlés olvasása, 

elemzése. 

A látható viszonylatok 

(tér, forma, szín, válto-

zás,mozgás) megítélése. 

A vizuális közlő,eligazí-

tó jelek olvasása. 

A látvány vizuális nyelvi 

eszközökkel történő 

kifejezése. 

Belépő 

tevékenységformák: 

Ábrázolás közvetlen 

szemléltetésre 

támaszkodó 

emlékezet alapján. 

Képzetépítés, az egyéni 

formakincs gazdagítása 

érzéki- tapasztalati úton, 

a természet és a 

mesterséges 

környezet látványainak, 

emberi gesztusoknak 

megfigyelése által. 

Nyelv: A síkbeli 

ábrázolás elemei (pontok, 

vonalak, foltok, színek). 

A vonalfajták (egyenesek, 

görbék, vékonyabbak, 

vastagabbak, határolók és 

felületkitöltők). 

Alkotás: 

Élőlények, tárgyak 

ábrázolása közvetlen 

szemlélet és emlékezet 

alapján. 

Mimika, grimasz , 

emberi gesztusok 

tanulmányozása, utánzása, 

megjelenítése, 

felhasználása az 

élményfeldolgozásban. 

 

A változások tudatosan 

megfigyelt vizuális 

jellemzőinek 

megjelenítése (például: 

évszak, időjárás). 

 

Saját információközlő 

jelek létrehozása (például: 

a tornazsák, az 

öltözőszekrény 

megjelölésével). 

Befogadás, megismerés: 

Élőlények, tárgyak, 

jelenségek adott 

szempontok szerinti 

vizsgálata (például: 

anyagjellemző forma, 

szín, változás). 

Egyszerű, mindennapi 

magyarázó rajzok, jelek 

értelmezése, megfejtése 

(például: tankönyv ábrái). 

Karakteres emberi 

gesztusok (testbeszéd, 

mimika) olvasása. 

 

Technikák: Ceruza-, 

filctoll-, golyóstoll-, 

kréta- 

és ecsetrajz. 

Vízfestés és vegyes 

technika. 

Formálás agyagból, 

plasztilinből (például: 

mintázás, hurkás 

felrakás, 

formába nyomás, 

pecsételés). 

Origami, jellemző 

papírhajtogatás. 

Papírkivágás, ragasztás. 

Dúckészítés, nyomtatás, 

nyomhagyás (például: 

papír, termés, levél). 

Anyagok: Rajzlap, 

géppapír, kemény 

karton, színes papírok, 

csomagoló papír, ceru-

za, filctoll, golyóstoll, 

kréta, pálcika, tus, tinta, 

vízfesték, tempera, 

ecset, vizes tál, kés, 

olló ragasztó, snitzer,  

agyag vagy plasztilin 

esetleg gipsz. 

Szemléltetés: 

Fotók vagy videofilmek 

segítségével különböző 

tárgyak bemutatása. 

Élőlények, mozgások, 

emberi gesztusok, 

mimika 

szemléltetése. 

Fotók, lassított 

felvételek segítségével, 

a mozgás- 

változás fázisainak 

bemutatása. 

 

Jelek, ábrák, magyarázó 

rajzok szemléltetése. 

Képes a vizuális 

jelenségek 

megfigyelésére 

és a főbb jellemzők 

megnevezésére. 

 

Rajzaiban képes az 

alapvető 

térviszonyok 

(lent, mellette, fent) 

megjelölésére, 

próbálkozik a 

mozdulat 

felismerhető 

kifejezésével. 

Megérti közvetlen 

környezete 

információs 

jeleit és 

tankönyveinek 

ábráit. 

 

Képes élőlények, 

tárgyak 

szemléletre, 

emlékezetre 

támaszkodó 

ábrázolására, 

megfigyelt változás 

megjelenítésére a 

legegyszerűbb 

jellemzőkkel. 

 

Értelmezni tudja 

környezete emberi 

gesztusait, felfogja 

a 

tájékoztató, felhívó 

jelek 

üzenetét. 
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3.  témakör: Tárgy- és környezetkultúra (16 óra) 

 

általános fejlesztési 

követelmények, 

belépő 

tevékenységformák 

tartalmak, 

tevékenységek 

technikák, 

anyagok, 

szemléltetés 

a továbbhaladás 

feltétele 

Általános fejlesztési 

követelmények: 

Az esztétikai élmények 

iránti 

nyitottság kialakítása. 

Képesség tárgyak, képek 

szemlélésére, 

megfigyelésére,  a 

látványélmények 

megőrzésére, vizuális 

esztétikai képzetekkel 

végzett gondolkodási, 

képzeleti műveletekre. 

A látványban rejlő 

jelentés, 

közlés olvasására, 

elemzésére. 

A lényeges 

összefüggések 

(funkció, forma), a 

tárgyak 

életben betöltött 

szerepének 

megértésére. 

Az elképzelések tanítói 

segédlettel, illetve a már 

megszerzett készségek, 

ismeretek mozgósításával 

történő megvalósítása, 

munkáik kidolgozása. 

Mások munkájának, a 

környezetvédelem 

fontosságának 

megértésére. 

Képesség saját alkotásaik 

és 

társaik teljesítményének 

értékelésére, elemzésére. 

Belépő 

tevékenységformák: 

Tárgyformálás, díszítés, 

 a tárgyalkotó folyamat, 

forma 

és rendeltetés viszonyá-

nak tapasztalati 

megismerésére. 

Nyelv: Funkcionális és 

díszítő formálás. 

 

A díszítés mintái, 

elemei. 

 

Alkotás: Tárgyak 

készítése könnyen 

alakítható anyagokból 

(például: játékhoz, 

ünnephez, mesékhez). 

 

Csomagolás készítése 

mintakövetéssel, 

csomagoló anyag 

díszítése 

egyénileg (például: 

ajándékhoz). 

Környezetalakító 

tevékenység. 

 

Befogadás: 

Köznapi és ünnepi 

tárgyak 

formája, díszítése és 

rendeltetése közötti 

összefüggések. 

Használat és a jelentés. 

 

Tárgyak megadott 

szempontok szerinti 

csoportosítása, 

vizsgálata. 

 

A tárgyak üzenetének 

megfejtése. 

Technikák: 

Egyszerű bábkészítési 

technikák (például: 

síkbáb, 

ujjbáb, hengerbáb). 

Konstruálás talált 

tárgyakból (például: 

termésekből, 

dobozokból, 

textilből, nemezelés 

gyapjúból). 

Anyagok: 

Géppapír, rajzlap, 

színes 

fénymásoló papír, 

dekorációs karton, 

csomagolópapír, 

ceruza, 

festék, ecset, textil, 

fonal, 

ragasztó, gyapjú, olló, 

 szappan, vizes 

edény. 

Megismerésre, 

elemzésre 

ajánlott műalkotások: 

Steindl Imre: 

Országház, 

kispaládi parasztház, 

Késmár-Tököly vár, 

Ferenczy Noémi: Noé 

bárkája (gobelin). 

Megismerésre 

ajánlott 

népművészeti 

tárgyak: 

Cifraszűr, bölcső, 

csengős 

népi játék. 

Szemléltetés: 

Nemez játékok, nemez 

tárgyak, bábfélék. 

Csomagolások, 

csomagoló 

anyagok. 

El tud készíteni 

egyszerű 

tárgyakat, díszeket saját 

elképzelése vagy minta 

követése alapján. 

Felismeri a tárgyak 

rendeltetésének és 

formájának 

legjellemzőbb 

összefüggését. 

A tárgykészítés 

eszközeit 

célszerűen használja, 

finomodik 

mozgáskoordinációja. 

A díszítésnél ügyesen 

alkalmaz sorritmusokat, 

terülő díszeket. 

 

Tud megadott vizuális 

jellemzők alapján 

tárgyakat osztályozni, 

csoportosítani. 

Ismeri a köznapi, 

használati és az ünnepi 

tárgy fogalmát. 

Biztonsággal használja 

a 

megismert, gyakorolt 

ábrázolási, konstruálási 

technikákat. 
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2.évfolyam 

Helyi kiegészítés 

Kifejezés és képzőművészet 

Követelmény: 

Változás, fejlődés jelenségének ismerete és tükröződése a képzőművészetben. 

Ritmus, ismétlés, szimmetria megfigyelése a természetben, művészetben. 

Koruknak megfelelő értékítélet alkotása 

Tartalom, tevékenység: 

Egy saját választású műalkotás fontosabb jellemzőinek ismertetése. 

Folyamat, mozgásábrázolás a művészetben. 

Ritmus, ismétlés, szimmetria alkalmazása síkon és térben.      

Felület-, forma-, szín-, tömegviszonyok vizsgálata a képzőművészeti 

alkotásokban.. 

Technikák, anyagok,szemléltetés: 

Ceruza-, ecset-, krétarajz. 

Nyomatkészítés természetes vagy mesterséges anyag felhasználásával. 

Festékek, gyűjtött anyagok. 

 

Vizuális kommunikáció 

Követelmény: 

Hattagú színkör, fekete, fehér ismerete. 

Vizuális közlések értelmezési képességének fejlesztése. 

Felépítés, arány, tagoltság, felület, szín vizsgálata. 

Hattagú színkör, fekete-fehér alkalmazása. 

Tartalom, tevékenység: 

Festékszínek, színárnyalatok keverése. 

Egyszerű formák különböző nézeteinek felismerése, több 

nézetben való ábrázolása. 

Emberi alakok arányainak megfigyelése, alkalmazása  

Olvasás gesztusokból, ezek képi, plasztikai megjelenítése. 

Technikák, anyagok szemléltetés: 

Ceruza-. ecset-, krétarajz. Vegyes technikák. 

Mintázás agyagból, sógyurmából vagy palasztilinből. 

 

Tárgy- és környezetkultúra 

Követelmény: 

Munka iránti igényesség, szépteremtés vágyának kialakulása. 

Ismeretek felhasználása a hagyományokhoz kötődő tárgyalkotásban.  

Jártasságok szerzése a természetes anyagok jellemzőinek megfigyelésében. 

Tartalom, tevékenység: 

Természetes anyagok felfedezése. 

A természet változásai, ritmusai, ezek emberre gyakorolt hatásának 

megfigyelése. 

Téli, tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó szokástárgyak készítése. 

Népi gyermekjátékok készítése, bábok alkotása. 

Termések, növényi részek gyűjtése. 

Technikák, anyagok, szemléltetés: 

Konstruálás különböző anyagokból. 

Papírok, olló, ragasztó, hurkapálca. 

Természetes anyagok. 
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ÉRTÉKELÉS RAJZ  TANTÁRGYBÓL FÉLÉVKOR 

2. OSZTÁLYBAN 

Félévi értékelés: 

 

Rajz tantárgyból a tantervi követelményeknek kiválóan megfelelt. 

Rajz tantárgyból a tantervi követelményeknek jól megfelelt. 

Rajz tantárgyból a tantervi követelményeknek megfelelt. 

Rajz tantárgyból felzárkóztatásra szorul. 

 

Érdeklődés 

Mindenfajta alkotótevékenységet teljes figyelemmel és odaadással végez.  

Szép munkák kerülnek ki a keze alól. 

Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni, stb. 

Egyelőre nem szívesen rajzol, fest, gyakran bátorításra szorul. 

 

Ábrázolás 

Jó megfigyelő, tér – és formaábrázolása kiváló, ügyesen ábrázolja gondolatait, érzéseit.  

Megfigyelése nem mindig pontos, kis segítséggel képes megfelelően ábrázolni.  

Tér- és formaábrázolása korának megfelelő. 

Tér –és formaábrázolási készsége lassan fejlődő, megfigyeléseit nem mindig tudja 

kifejezni. 

 

Kifejezés 

Fantáziája színes, kifejezésmódja gazdag. Munkái szépek és igényesek. 

 A felületet esztétikusan kitölti. Ismeri a színek nevét és felismeri azokat. 

Általában törekszik a színek és a formák változatosságára, a felület esztétikus kitöltésére.  

Kifejezésmódja fejletlen, munkái igénytelenek. A színeket segítséggel ismeri fel és 

nevezi meg. 

 

Eszközhasználat 

Eszközhasználata biztos, rendkívül ügyes. 

Életkorának megfelelően használja az eszközöket. 

Eszközhasználatában bizonytalan, sok segítséget igényel munka közben. 

 

Értékelés a tanév végén: 

A továbbhaladás feltételei címszó alatt megadott szempontok szerint értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  
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3. évfolyam 

 

 

 

 

Tanítási hetek száma: 37  

Évi összóraszám: 55 óra 

 

Ebből: 80 % = 44 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása 

20 % = 11 óra az iskola érték és célrendszerének megfelelő tananyag feldolgozás: 

kerettantervben szereplő tananyag elmélyítése, rendszerezése, képességek. 

 

 

 

 

 

Tematikus, összesített óraterv 

 

 

sorszám témakör óraszám 

1. Kifejezés, képzőművészet 17 

2. Vizuális kommunikáció 10 

3. Tárgy- és környezetkultúra 17 

 

 

 

 

 

A helyi kiegészítés óraterve 

 

 

sorszám témakör óraszám 

1. Kifejezés, képzőművészet 5 

2. Vizuális kommunikáció 3 

3. Tárgy- és környezetkultúra 3 

 

Összesen:                                            55 óra 

 

 

 

 

 

 

74 ó
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1.témakör: Kifejezés, képzőművészet (17 óra) 

 

általános fejlesztési 

követelmények, 

belépő 

tevékenységek 

tartalmak, 

tevékenységek 

t e c h n i k á k ,  

a n y a g o k ,  

s z e m l é l t e t é s  

a továbbhaladás 

feltétele 

Általános fejlesztési 

követelmények: 

Legyen képes a 

gyermek 

gondolatait, érzéseit, 

élményeit vizuális 

nyelvi 

eszközökkel, saját 

kifejezési céljai 

szerint és 

a tanuláshoz 

szükséges 

formában, a 

megismert 

technikák egyre 

jártasabb 

használatával 

megjeleníteni. 

 

Értse a műalkotások 

életben betöltött 

szerepét. 

Vegye észre a látható 

világ számára új, 

érdekes, 

szép jelenségeit. 

Legyen nyitott az 

esztétikai élmények 

iránt, 

törekedjen az értékes 

és 

értéktelen 

megkülönböztetésére. 

Képzelőereje 

nyilvánuljon 

meg a 

képzettársítások 

könnyedségében, 

tartalmi 

gazdagságában, a 

kép- 

plasztikai kifejezés, 

síkbeli 

és térbeli konstruálás 

bátorságában, 

eredetiségében 

 

Nyelv: 

Az ábrázolási 

szándék, a 

vizuális nyelvi 

elemek és 

az elrendezés 

viszonya. 

Vonal-, folt-, forma 

és 

színritmusok. A 

képmező. 

Komponálás 

különböző 

formákban (például: 

álló, 

fekvő téglalapon). 

Az elbeszélő 

ábrázolás, a 

lényeges mozzanat 

kiemelésének 

eszközei. 

 

Alkotás: 

Egyéni és közös 

élmények 

feldolgozása 

festményben, 

rajzban, plasztikában. 

 

Térviszonyokat és 

mozgást kifejező 

ábrázolások a témába 

ágyazva. 

Események, 

történetek 

illusztratív jellegű 

elbeszélő ábrázolása 

egy 

képben, közös 

megjelenítése 

képsorozatokban 

(például: 

rajzos napló egy 

kirándulásról). 

Átélt művészeti 

(például: 

szépirodalmi, film) 

T e c h n i k á k :  

Szabadkézi rajzolás 

rosttollal, 

krétával, ceruzával 

Viaszkarc. 

 

Festés vízfestékkel, 

temperával, krétával 

egyes technikával.   

Mintázás. 

 

Papírtárgyak, 

papírmunkák 

(kivágások, 

papírmetszet, 

mozaik, 

montázs). 

 

Konstruálás 

különböző 

anyagokból (textilek, 

papírok, talált 

tárgyak, 

termések). 

 

Új technikák 

kipróbálása. 

 

Anyagok: Rajzlap, 

géppapír, színes 

fénymásoló papír, 

fotókarton, 

dekorációs 

karton, vízfesték, 

tempera, 

zsírkréta, tustinta, 

ceruza, 

rosttoll, ecset, 

hurkapálca, 

vizes edény, olló, 

ragasztó, snitzer. 

 

 

Megismerésre, 

elemzésre 

ajánlott 

műalkotások: 

A tanuló képes a 

vizuális 

nyelvi- , képi-, 

plasztikai- 

kifejező eszközök, 

elemek, ritmusok, a 

síkbeli 

és térbeli kompozíció 

egyre tudatosabb 

alkalmazására az 

élményfeldolgozó, 

alkotó 

munkában. 

 

Aktívan részt vesz a 

műalkotásokkal való 

foglalkozásokban, és 

meg 

tudja fogalmazni 

műélményét. 

 

A bemutatott 

műalkotások 

közül legalább 

három- 

három festményt, 

szobrot 

felismer, s ezeket 

szerző 

és cím szerint meg 

tudja 

nevezni. 

 

 

Feladataihoz 

használja a 

könyvtár művészeti 

könyveit. 

 

 

Ismeri és megnevezi 

lakóhelyének egy-egy 

nevezetes épületét, 

köztéri 

szobrát. 
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Legyen képes saját és 

társai alkotásait 

segítséggel értékelni, 

elemezni, társai 

teljesítményét                      

figyelemmel kísérni. 

Képessége, készsége,         

ismeretszintje 

fejlődjön. 

Belépő 

tevékenységformák: 

Forma, szín és 

tónusárnyalatok 

megfigyelése, 

kompozíció, 

ritmus tudatosabb 

megválasztása. 

Események 

illusztrációja, 

történetek kifejezése 

képsorozatokban. 

Műalkotások 

(festészet, 

szobrászat) és 

műtípusok 

(például: tájkép, 

életkép) 

ismerete, 

műélmények 

megfogalmazása. 

A lakóhely egy 

jelentős 

emlékének, 

közgyűjteményének 

megismerése. 

Könyvtárhasználat. 

 

 

események 

feldolgozása 

síkon és térben. 

 

Befogadás:                

Tárgyak, 

műalkotások 

olvasása, 

összehasonlítása   

különböző 

szernpontok 

szerint, műélmény 

megfogalmazása. 

Egyes 

képzőművészeti 

műfajok (festészet, 

szobrászat) és 

műtípusok 

(például: tájkép, 

csatakép, 

emlékmű, 

kisplasztika) 

jellemzőinek 

elemzése. 

Ismeretek a 

megismert 

műalkotás-

technikákról: 

akvarell, agyag-, 

bronz-, 

kőszobor, 

olajfestmény. 

Néhány tanult 

műalkotás, 

valamint szerzőjének 

és a 

mű címének 

ismerete. 

Könyvtárhasználat 

elérhető helytörténeti 

vagy közgyűjtemény 

felkeresése. 

 

Schaár Erzsébet: 

Kirakat, 

Ferenczy Béni: 

Játszó 

fiúk, Albrecht Dürer. 

Nyúl, Albrecht 

Dürer:Önarckép. 

Hónapok- Berry 

herce hórásköyvéből, 

Eugéne Delacroix: 

Villámlástól 

megrettent ló,  

Paul 

Cézanne: Csendélet, 

Ferenczy Károly: 

Festőnő, 

Constantin Meunier: 

Teherhordó munkás, 

Fényes Adolf: 

Testvérek, 

Vszilij Kandinszkij: 

Festmény három 

folttal, 

Bálint Endre: 

Vándorlegény útra 

kél. 

 

Rendelkezik 

helytörténeti 

vagy 

közgyűjteményben 

szerzett élményekkel. 
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2.témakör: Vizuális kommunikáció (10 óra) 

 

 

általános fejlesztési 

követelmények, 

belépő 

tevékenységek 

tartalmak, 

tevékenységek 

technikák, 

anyagok, 

szemléltetés 

a továbbhaladás 

feltétele 

Általános fejlesztési 

követelmények: 

Alakuljon ki nyitottság 

a 

látható 

világjelenségeivel 

szemben. Legyen 

nyitott 

az élőlények, tárgyak, 

jelenségek tüzetes 

szemlélésére, 

megfigyelésére,  a 

látványélmények 

emlékezeti 

megőrzésére, 

felidézésére. 

Ismerje meg a vizuális 

információk lelőhelyeit 

(könyvek...) 

 

Sajátítsa el a vizuális 

információk formáit. 

 

A vizuális emlékezet 

megtartó erejére építve 

legyen képes az 

ábrázolás 

alakítás során vizuális      

esztétikai képzetekkel 

végzett gondolkodási, 

képzeleti műveletekre 

(összehasonlításra, 

elemzésre, képzeleti 

alakításra). 

 

Értse a képi közlések 

életben betöltött 

szerepét. 

 

Tudjon a térben 

tájékozódni, tudja a 

maga számára 

értelmezni a 

tankönyveiben, 

környezetében 

Nyelv: 

A jellemző nézet és 

forma 

jele. 

A körülhatároló és 

jelölő 

vonal. 

A folt a felület 

betöltésének eszköze. 

Forma egyszerűsítése 

foltra. 

 

Alkotás: 

Egyszerű természeti 

vagy 

mesterséges tárgy 

ábrázolása látvány 

szerint, 

valamint elöl- és 

oldalnézetből. 

Elképzelt tér 

ábrázolása 

felülnézetből (például: 

várkastély, sátortábor), 

a tér makettjének 

közös elkészítése. 

 

Konkrét útvonal 

megrajzolása 

emlékezetből. 

 

Változások, 

folyamatok, 

jellegzetes állapotok, 

helyzetek ábrázolása 

képsorokkal. 

 

Egyszerű közlő ábrák 

készítése, értelmezése 

rajzzal. 

 

 

 

 

 

Technikák: 

Rajzolás ceruzával, 

rosttollal. 

 

Festés vízfestékkel, 

temperával. 

 

Mintázás agyaggal. 

Tanulmányrajzok, elől- 

felül- és oldalnézeti 

rajzok 

készítése. 

 

Folyamatábrák, 

Fázisrajzok, 

magyarázó 

rajzok készítése. 

 

Makettek konstruálása. 

Szabásminták 

rajzolása. 

 

Anyagok: 

Agyag, papír, ceruza, 

színes ceruza, rosttoll, 

festék, ecset, vizes 

edény, 

olló, ragasztó, vonalzó. 

 

Agyag vagy plasztilin. 

 

Szemléltetés: 

Látszati rajzok, 

tanulmányrajzok 

(például: természetes és 

mesterséges 

formákról), 

nézeti rajzok (egy 

adott tárgy előlnézeti, 

felülnézeti, oldalnézeti 

képe), magyarázó 

rajzok 

(egyszerű 

összefüggések 

bemutatása), térkép, 

Képes a vizuális nyelvi 

kifejezőeszközök, 

elemek 

egyre tudatosabb 

alkalmazására. 

 

Látvány alapján képes a 

jellegzetes formákat, 

színeket az 

ábrázolásban 

megragadni, változást, 

folyamatot értelmesen 

rögzíteni. 

 

Megérti környezetének, 

tankönyveinek fontos 

vizuális jeleit, közlő 

ábráit, és maga is tud 

magyarázó rajzot 

készíteni. 
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található 

vizuális közlő, eligazító 

jeleket. 

Váljon árnyaltabbá az 

ábrázolás jelrendszere. 

 

Szerezze meg a kellő  

felkészültséget, 

jártasságot 

az információk 

áttekinthetővé 

tételéhez, 

tagolásához, 

szemléltetéséhez, az 

ábrák 

megértéséhez és 

létrehozásához.  

Belépő 

tevékenységformák: 

Nézetek alkalmazása a 

térábrázolásban. 

 

Tárgyábrázolás 

megfigyelés alapján. 

Mozgásábrázolások, 

változás fázisainak 

rögzítése. 

Ábra és üzenet 

kapcsolatának 

vizsgálata. 

Tájékozódás a 

lakóhelyen és annak 

környékén.  

Térkép, alaprajz 

megértése. 

Könyvtárhasználat. 

Befogadás: 

A közvetlen természeti 

és mesterséges 

környezet 

szemlélése, jellegének 

leírása. 

Tárgyak vizuális 

jellemzőinek 

megállapítása (sík 

jellegű 

és tömbszerű forma). 

Tárgy jellemző nézete, 

a látvány és az ábra 

megfeleltetése. 

Egyszerű alaprajzok és 

térképek olvasása, 

értelmezése, 

összevetésük 

a valós terekkel. 

Történés sorrendjének 

értelmezése fázisrajzok 

alapján (például: 

képregény). 

 

A fázisrajz és 

folyamatábra 

rendeltetése. 

 

 

Kép információk 

értelmezése: 

Egyszerűség, 

érthetőség, a 

jelek és a jelentés 

viszonya. 

útvonalrajz, alaprajz, 

képregény, 

folyamatábra, 

fázisrajz  

(például: a változások 

jellegzetes állapotainak 

rögzítésére), 

jelek, ábrák, makettek 

bemutatása. 

 

Lakóház tervrajza 

(alaprajz, homlokzat). 
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3. témakör: Tárgy- és környezetkultúra (17 óra) 

 

 

általános fejlesztési 

követelmények, 

belépő 

tevékenységek 

tartalmak, 

tevékenységek 

technikák, 

anyagok, 

szemléltetés 

a továbbhaladás 

feltételei 

Általános fejlesztési 

követelmények: 

Legyen képes 

gondolatait 

vizuális nyelvi 

eszközökkel a 

szükséges 

formában 

megjeleníteni. 

Értse a képi közlések, 

tárgyak életben 

betöltött 

szerepét. 

Tudja értelmezni a       

vizuális közlő, 

eligazító  

jeleket. 

Értse meg a kultúra és 

környezetvédelem         

fontosságát. 

Törekedjen az értékes 

és 

értéktelen 

megkülönböztetésére. 

Képzelőereje 

nyilvánuljon 

meg a konstruálási 

bátorságban és 

eredetiségben. 

 

Legyen képes az 

ábrázolás-alakítás 

során 

vizuális esztétikai 

képzetekkel végzett 

gondolkodási, 

képzeleti 

műveletekre, a 

lényeges 

összefüggések (külső 

és 

belső forma, forma és 

tartalom, forma és 

funkció) megértésére, 

ábrázolásbeli és 

Nyelv: 

A használati tárgyak 

külső 

megjelenítésében 

látható 

jelentés kifejező 

eszközei 

(alakja, színe, mintája, 

anyaga). 

A tervezés és eszköze, 

a 

vonal. 

 

Alkotás: 

Funkciójának 

megfelelő 

egyszerű tárgy 

készítése 

(például: játékok, 

bábok, 

edények, taneszközök) 

kéziszerszám 

használatával.. 

Csomagolás 

Készítése 

minta után és egyéni 

elképzelés alapján 

(papírból, textilből). 

Az egyszerű 

tárgyalkotó 

folyamat végig vitele: 

ötlet 

(gondolati terv), 

elkészítés, kipróbálás. 

Környezetalakító 

tevékenység: például: 

díszletkészítés). 

 

Befogadás:A 

rendeltetés (tartalom) 

és a forma 

összefüggéseinek 

megfigyelése, 

elemzése a 

jelen és múlt néhány 

Technikák: 

Tervezés ceruzával. 

színes tervek készítése 

ceruzával, vízfestékkel, 

színes papír kivágással, 

ragasztással, vegyes 

technikával. 

Tárgy és 

anyagnyomatok, 

kollázsmunkák 

létrehozása. 

Mintázás 

agyagból. 

Építés lapokból 

szabásminta alapján. 

Papírtárgyak készítése. 

 

Konstruálás különböző 

modellező anyagokból 

(textil, papír, talált 

tárgyak, 

termések). 

 

Anyagok: 

Agyag, rajzlap, 

csomagolópapír, 

dekorációs karton, 

hullámlemez, ceruza, 

rosttoll, vízfesték, 

tempera, ecset, 

vizestál, 

vonalzó, olló, snitzer, 

ragasztó. 

Megismertetésre, 

elemzésre ajánlott 

műalkotások: Hollókői 

ház, füstös konyha, 

matyó 

tisztaszoba, egy mai 

lakóház külső és belső 

képe, alaprajz, Árva 

vára, 

Pollack Mihály: 

Nemzeti 

Múzeum. 

A tanuló képes a 

vizuális 

nyelvi- a képi és 

plasztikai 

kifejezőeszközök egyre 

tudatosabb 

alkalmazására. 

Aktívan részt vesz a 

tárgyak, alkotások 

megfigyelésében. 

Feladatához használja a 

könyvtár könyveit. 

Megérti 

környezetének, 

tankönyveinek 

vizuális 

jeleit, közlő ábráit, 

maga 

is tud magyarázó rajzot 

készíteni. 

Elképzel és elkészít 

adott 

rendeltetésnek 

megfelelő 

egyszerű tárgyat, 

betartva 

a konstruálás lépéseit és 

legfőbb szabályait. 

Rendelkezik a forma és 

rendeltetés viszonyával 

kapcsolatos alapvető 

képzelettel. 

Ismeri és megnevezi 

lakóhelyének egy 

nevezetes épületét. 
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szóbeli 

magyarázatára. 

 

Belépő 

tevékenységformák: 

Önálló tárgykészítés 

adott 

rendeltetésnek 

megfelelően. 

 

Mai és régi tárgyak 

formájának, 

funkciójának 

összevetése. 

 

A lakóhely egy 

jelentős 

emlékének, 

közgyűjteményének 

megismerése. 

Könyvtárhasználat. 

tárgya és a lakóhely 

jellegzetes építményei 

kapcsán. 

 

A tárgyalkotás, 

konstruálás lépései, 

folyamata. 

A funkcionális és 

anyagszerű 

formaképzés 

néhány szabálya 

(például: 

használhatóság). 

 

Építmények 

összehasonlítása 

megadott 

szempontok (például: 

rendeltetés) alapján. 

az alaprajz fogalmának 

megismerése, 

értelmezése. 

Kentaur alakú 

aqumaile, 

ember alakú butella. 

Fazekas tárgyak. 

Játékok, bábok, 

díszletek. 

Csomagolások. 
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3 .évfolyam 

 

 

Helyi kiegészítés 

 

 

Kifejezés, képzőművészet 

 

Követelmény: 

Térkonstrukciók létrehozása. 

Tudjon különböző fényhatásokat, színérzeteket, színkontrasztokat, színhangulatokat 

megfesteni. 

Fedezze fel a hasonlóságot, kontrasztok jelentését a képzőművészetben. 

Legyen nyitott az esztétikum befogadására. 

 

Tartalom, tevékenység:  

Analógiák a látványban. 

Fényhatások ábrázolása különböző napszakokban (nappali fehér, sárga fény, esti szürkület, 

fekete éj). 

Anyagok és jelenségek megfigyelése a természetben és ábrázolása a művészetben. 

 

 

Technikák, anyagok, szemléltetés: 

Festés akvarellel, temperával.  

Rajzolás tussal, diófapáccal. 

Monet: A Rouen-i katedrális különböző napszakokban. 

 

Vizuális kommunikáció 

 

Követelmény: 

Ismerje a komplementer, sötét-világos, hideg-meleg színkontrasztokat. 

Alkalmazzon redukált színeket információs jelek, eligazító táblák alkotásánál. 

Ismerje fel a másik gesztusait. 

 

Tartalom, tevékenység: 

Formák tagoltsága, részformák kapcsolata. 

Pozitív, negatív formák alkotása. 

Fő-, mellék- és telt színek használata alkotásaiban. 

Képolvasás, gesztusértelmezés; gesztus kifejezés. 

Formák jellemző jegyeinek kiemelése, alakíthatóságuk vizsgálata. 

 

Technikák, anyagok, szemléltetés: 

Tanulmányrajzok, a tagoltság érzékeltetése. 

Színtanulmányok vízfestékkel, temperával, színes ceruzával.  

Magyarázórajzok, folyamatábrák. 

 

Tárgy- és környezetkultúra 

 

Követelmény: 

Jártasság az anyagok megfigyelésében, tulajdonságok vizsgálatában. 

Értékteremtés igényének kialakulása, a lakóhely szokásainak, hiedelmeinek ismerete. 
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Tartalom, tevékenység: 

A szűkebb lakóhely, környezet tárgyi kultúrájához kapcsolódó hiedelmek, szokások. 

Matyó, palóc, stb. motívumok megismerése, alkotó jellegű felhasználása. 

Természetes anyagokkal hagyományos, népi játékok, használati tárgyak készítése. 

 

Technikák, anyagok, szemléltetés: 

Természetes anyagok (háncs, gally, levelek, termések, virágok). 

Hímzőfonal, tű, textilek. 

 

 

 

 

ÉRTÉKELÉS RAJZ TANTÁRGYBÓL  

3. OSZTÁLYBAN 

Értékelés félévkor és a tanév végén: 

A továbbhaladás feltételei címszó alatt megadott szempontok szerint értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  

 

 

 

 

4, évfolyam 

 

 

 

 

Tanítási hetek szám: 37 

Évi összóraszám: 55 óra 

 

Ebből   80 %= 44 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása. 

20 %=11 óra az iskola érték és célrendszerének megfelelő tananyag feldolgozás: 

kerettantervben szereplő tananyag elmélyítése, rendszerezése, képességek, 

készségek fejlesztése. 

 

Tematikus, összesített óraterv 

 

 

sorszám témakör óraszám 

1. Kifejezés, képzőművészet 15 

2. Vizuális kommunikáció 13 

3. Tárgy- és környezetkultúra 16 
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A helyi kiegészítés óraterve 

 

 

 

sorszám témakör óraszám 

1. Kifejezés, képzőművészet 4 

2. Vizuális kommunikáció 4 

3. Tárgy- és környezetkultúra 3 

Összesen:             55 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. témakör: Kifejezés, képzőművészet (15 óra) 

általános fejlesztési 

követelmények, belépő 

tevékenységek 

tartalmak, 

tevékenysége 

technikák, anyagok 

szemléltetés 

a továbbhaladás 

feltétele 

Általános fejlesztési 

követelmények: 

A látható világ 

jelenségei, 

esztétikai értéke iránti 

észlelési nyitottság. 

Képesség élőlények, 

tárgyak, képek, 

jelenségek 

szemlélésére, 

megfigyelésére, a 

látványélmények 

emlékezeti 

megőrzésére, a 

látványélmény 

szubjektív 

megjelenítésére, 

átírására. 

A megismert technikák 

Nyelv: 

Összetettebb vizuális 

minőségek szélesebb 

skálájának ismerete és 

használata az alkotó 

munkában. 

Ellentétek, szín 

kontraszt, 

vonalkontraszt. 

A színek hangulati, 

érzelmi 

hatása. 

Kiemelés forma- és 

színminőséggel, 

mérettel, 

elhelyezéssel, 

kontraszttal, 

vonalvastagsággal. 

Egyensúly és 

Technikák: 

Az előző években már 

tanult technikák 

(ceruza, 

golyóstoll, filctoll, 

kréta és 

ecsetrajz, viaszkarc, 

vízfestés, vegyes 

technika, 

nyomtatás, mintázás, 

nyomhagyás, 

konstruálás) 

újabb technológiai 

változatai. 

Kollázs és montázs.  

 

Anyagok: 

Rajzlap, tűfotó, karton, 

géppapír, színes papír, 

A negyedik osztály 

befejezéséig 

megszilárdulnak a 

gyermek vizuális nyelvi 

és 

kompozíciós készségei. 

Élményei kifejezéséhez 

a 

megoldást önállóan 

választja, motívumai 

egyre 

változatosabbak. 

Jártas a műalkotások 

közös elemzésében, 

önálló 

véleményt formál, 

tetszésítéletét 

indokolja. 

Ismeri a 
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egyre jártasabb 

használata. 

Értse a műalkotások 

életben betöltött 

szerepét. 

Vegye észre a 

látványban 

rejlő jelentést, 

művészeti 

kifejezést. Izlésítéletét 

tudja néhány 

szempont alapján 

indokolni. 

A képzelőerő, a belső 

képekben, képzetekben 

való gondolkodás 

fejlődése. 

Készség szokatlan 

egyéni 

megoldások 

alkalmazására.                

A kifejezési jelrendszer 

árnyaltabbá válása. 

Az ötletgazdagság,         

leleményesség és 

kreativitás 

megnyilvánulása. 

 

 

 

Szerzett ismeretek, 

készségek 

mozgósításával 

az elképzelések képi, 

plasztikai kifejezése. 

 

Belső 

tevékenységformák: 

Ellentétek 

megjelenítése. 

Hangsúlyozás 

kiemeléssel. 

Vizuális nyelvi elemek   

árnyalt alkalmazása,      

tudatos komponálás. 

A gondolatok, hangulat 

kifejezése az eszközök 

megválasztása. A 

formák, 

foltok, tömegek 

elrendezése. 

Műalkotások hatása, 

témája és technikája 

feszültség, 

szimmetria és 

aszimmetria. 

Komponálási, kifejezési 

eljárások gondolkodási 

módszerei. 

Alkotás: 

Adott témához 

kapcsolódó 

élmény, hangulat 

feldolgozása síkon és 

térben. 

Élmények, emlékek, 

gondolatok és 

történetek 

feldolgozása közös 

alkotásokban (például: 

illusztrációban, 

képsorozatban,   

szoborkompozícióban) 

Képek, tárgyak 

jelentésmódosítása 

formaátírással, 

átszínezéssel, 

megszemélyesítéssel. 

 

 

 

 

 

Befogadás: 

Képzőművészeti 

alkotások 

leírása, a legfontosabb 

vizuális nyelvi- 

kompozíciós tematika 

és a 

mű típusából adódó 

hatás értelmezése 

Egyes képzőművészeti 

műtípusok jellemzőinek 

(például: vallásos téma, 

életkép, történelmi kép, 

illusztráció, 

 lovas szobor, 

kisplasztika) 

megismerése. 

Festmény, grafika és 

szobor szerzője, címe, 

műfaja, technikája, 

műtípusa. 

A múzeumok szerepe. 

Elérhető 

ceruza, toll, pálcika, 

vízfesték, tempera, 

ecset, 

zsírkréta, tus, diófapác, 

vizes edény, viasz, 

agyag, 

olló, ragasztó, snitzer. 

Művészeti technikák 

ismerete a megismert 

műtípusok kapcsán 

(például: egyedi rajz, 

sokszorosító grafika, 

olajfestés, freskó, 

bronzöntés, kőfaragás, 

fafaragás, 

agyagmunkák). 

Új technikák 

kipróbálása. 

 

Megismerésre, 

elemzésre 

ajánlott művek: 

Götz János: Szarvas, 

Cseh László: Táncolók, 

Michelangelo: Ádám 

teremtése, Ferenczy 

Károly: Október, 

Fényes Adolf: 

Babfejtők,  

 

Koszta József: 

Tányértörölgető, 

Wagner Sándor: 

Dugovics Titusz, 

 Glatz Oszkár: 

Birkózók,  

Ligeti Miklós: 

Anonymus. 

A bemutatott mű 

kiválasztásának 

szempontjai: a 

pedagógiai célnak, 

témának való 

megfelelés. 

A példa lehetőleg az 

egyetemes és a magyar 

művészettörténet 

kiemelkedő műveit és 

alkotóit mutassa be. 

A példák között 

lehetőleg 

legyen történeti és mai 

alkotás. 

képzőművészet 

főbb típusait. 

Felismer, megnevez 

művészeti ág, cím és 

alkotó szerint az 

elemzett 

alkotások közül 

legalább 

három-három művet. 

Ismeri a lakóhelyén 

vagy 

környékén található 

múzeumot vagy 

néprajzi 

gyűjteményt. 

 

A könyvtár művészeti 

albumait önállóan tudja 

használni. 
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közötti összefüggés 

jellemzőinek 

felismerése. 

Képzőművészeti 

műfajok 

Rendezése. 

közgyűjtemény, 

kiállítás megtekintése,  

a lakóhely nevezetes 

szobrainak, épületeinek 

megismerése. 

Könyvtári munka. 
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2. témakör: Vizuális kommunikáció (13 óra) 

 

általános fejlesztési 

követelmények, 

belépő 

tevékenységek 

tartalmak, 

tevékenysége 

technikák, anyagok 

szemléltetés 

a továbbhaladás 

feltétele 

 

 

Általános fejlesztési 

követelmények: 

Képesség, élőlények, 

tárgyak, képek 

jelenségek 

tüzetes szemlélésére, 

megfigyelésére,  a 

látványélmények 

emlékezeti 

megőrzésére, 

felidézésére. 

A vizuális emlékezet 

megtartó erejére 

építve 

legyen képes az 

ábrázolás- 

alakítás során 

vizuális 

esztétikai 

képzetekkel 

végzett 

gondolkodási, 

képzeleti 

műveletekre 

(összehasonlításra, 

elemzésre, képzeleti 

átalakításra). Adott 

szempontok alapján 

tudja 

olvasni, elemezni a 

látványban rejlő 

jelentés, közlés 

tartalmát.                

 

Képes a látható 

viszonylatok (tér, 

forma, szín, változás, 

mozgás) 

megítélésére. 

Tud térben 

tájékozódni, 

tudja a maga számára 

értelmezni a vizuális 

közlő, eligazító 

jeleket. 

 

 

Nyelv: 

A formák (foltok, 

tömegek) és színek 

közlési 

szándéknak 

megfelelő 

elrendezési módjai a 

kiválasztott 

képmezőformában, 

illetve a térben. 

Foltok, tömegek mint 

a 

testesség 

hangsúlyozásának 

eszközei. 

A vonal kiemelő 

szerepe, 

a "keresgélő" vázoló 

vonalak, a körvonal, 

vonalrendszerek, 

szerkesztett és 

szabadkézi 

vonalak. 

A sötét-világos, 

hideg- 

meleg 

színkontrasztok 

figyelemfelhívó 

jellege. 

Vizuális jelek 

jelképek alkotó 

használata. 

 

Alkotás: 

Modellek rálátásos  

ábrázolása 

megfigyelés 

alapján (színbeli és 

tónusos 

megjelenítés). 

Tapasztalati úton 

megismert 

folyamatok 

jellegzetes 

állapotainak 

ábrázolása 

 

Technikák: 

Rajzolás ceruzával, 

rosttollal. 

 

Festés temperával, 

vízfestékkel. 

Mintázás agyaggal. 

 

Tanulmányrajzok, 

elől-, 

felül- és oldalnézeti 

rajzok 

készítése. 

Folyamatábrák, 

fázisrajzok, 

magyarázó 

rajzok. 

 

Makettek készítése. 

Szabásminták 

készítése. 

 

Anyagok: 

Agyag, papír, ceruza, 

színes ceruza, 

rosttoll, 

festék, ecset, vizes 

edény, 

olló ragasztó, 

vonalzó. 

 

Szemléltetés: 

Látszati rajzok, 

tanulmányrajzok 

(például: 

természetes és 

mesterséges 

formákról), 

nézeti rajzok (egy 

adott 

tárgy elölnézeti, 

felülnézeti, 

oldalnézeti 

képes, alaprajza), 

magyarázó rajzok 

 

 

Adott modelleket 

közvetlen 

megfigyelés 

alapján értelmesen 

ábrázol, jellemző 

formáik, 

főbb arányaik 

megragadásával. 

Vázolni tudja, érti a 

nézetek 

összefüggését. 

Rendelkezik alapvető 

színismeretekkel, 

színhasználati 

jártassággal. 

 

Érti a vizuális 

kommunikáció 

jelentőségét a 

tanulásban, 

tájékoztatásban. 

 

Megalkot egyszerű 

képi 

közléseket 
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Képes alkotásait 

elemezni, 

értékelni, társai 

teljesítményét 

figyelemmel kísérni. 

Rendelkezik az ábrák 

készítésének 

technikai 

jártasságaival. Ismeri 

a 

vizuális 

kommunikáció 

műfaji sajátosságait. 

 

Belépő 

tevékenységformák: 

A térábrázolás új 

eleme a 

közvetlen 

megfigyelésen 

alapuló forma és 

színtanulmány, a 

takarás 

megfigyelése, a 

dinamikus 

mozgásábrázolás. 

Nézetrajzok, 

útvonalrajzok, 

térképek 

készítése  

 (például: egy 

növény élete). 

Egyszerű 

térosztásokat 

közlő alap- és 

térképrajzi 

vázlatok készítése. 

Jelalkotó forma-, 

vonal-, 

és színredukciók. 

 

Befogadás: 

Térkifejezési módok: 

nézőpont jelölése, 

takarás, 

feljebb-lejjebb 

helyezés. A 

felülnézet. 

Magyarázó rajzok, 

folyamatábrák, 

vizuális 

közlőjelek funkciója; 

olvasásuk, üzenetük 

értelmezése. 

Sík- és térformák 

jellemzői. 

Színismeretek 

összefoglaló 

áttekintése. 

Ábra és látvány 

kapcsolatának 

elemzése. 

 

(egyszerű 

összefüggések 

bemutatása), térkép, 

útvonalrajz, 

térképjel, 

útvonal jel, 

folyamatábra, 

fázisrajz (például: a 

változások 

jellegzetes 

állapotainak 

rögzítésére), 

ábrák, makettek 

bemutatása. 

 

Makettek elemzése. 

Képregény típusok. 
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3. témakör: Tárgy- és környezetkultúra (16 óra) 

 

 

Általános 

fejlesztési 

követelmények: 

A közvetlen 

környezetben 

található tárgyak 

megfigyelése, 

megbeszélése, 

megítélése 

a legfontosabb 

tervezési 

alapelvek (a forma 

megfelelése a 

rendeltetés, 

jelentés, anyag 

szempontjai) szerint. 

A mindennapi tárgyak, 

eszközök, épületek 

funkciójának és 

jelentésének 

megértése. 

A hazai, az európai, és 

az Európán kívüli 

tárgykultúra példáinak 

megismerése. 

Környezettudatos 

magatartás kialakítása. 

Jártasság a tervezési 

folyamat 

(helyzetfelismerés, 

tervezés, kivitelezés, 

értékelés) 

alaplépéseinek 

betartásában. 

A tárgykultúra 

modellező 

anyagainak (papír, 

textil, 

agyag) tapasztalatból 

származó ismerete. 

Néhány egyszerű tárgy 

elkészítése minta után 

és 

önálló terv alapján. 

Jártasság az egyszerű, 

eszköz nélküli és 

kéziszerszámokkal 

végzett 

anyagalakításban. 

 

Belépő 

tevékenységformák: 

Tárgykészítés adott 

igény 

 

Nyelv: 

A tárgyakat használó 

(fogyasztó) egyéni 

stílusa, 

formajegyei. 

A rendeltetés, az 

anyag, a 

forma, a díszítés és a 

méret összehangolása, 

célnak megfelelő 

megválasztása. 

Az épület külső 

kifejező, 

eszközei (méret, 

tömeg, 

tagoltság, anyag, hely). 

Alkotás: Egyéni igényt 

kielégítő tárgyak 

használatának 

megválasztása. 

Egyszerű tárgy, épület 

modellezése (például: 

jármű). 

Környezetalakító 

tevékenység (például: 

kiállítás rendezése). 

 

Befogadás: 

Köznapi és ünnepi 

tárgy és 

tárgycsalád elemzése a 

rendeltetés, az anyag,  

a méret, a forma 

legegyszerűbb 

összefüggésének 

bemutatásával (magyar 

és más kultúrából 

származó 

példákon). 

Az épített környezet és 

egyes épülettípusok 

(például: lakó- és 

középület) elemzése a 

rendeltetés és forma 

legegyszerűbb 

összefüggéseinek 

vizsgálatával (például: 

mai 

épületek, népi építészet 

emlékei). 

A helytörténeti 

gyűjtemények, 

közgyűjtemények 

rendeltetése. 

 

Technikák: 

Vázlattervek, 

tanulmányrajzok 

készítése. 

Modellek, makettek 

alkotása. 

Fonás, madzagszövés, 

gyöngyözés. 

Textil-, drót-, papír- és 

agyagplasztikák. 

Tárgykonstrukciók 

alkotása. 

 

Anyagok: 

Rajzlap, tű, géppapír, 

ceruza, rosttoll, fonal, 

textil, ragasztó, 

gyöngy, 

cérna, drót, agyag, 

olló, 

madzagszövő tábla. 

 

Megismerésre, 

elemzésre 

ajánlott műalkotások: 

Kerített ház - 

Pityerszer, 

botpaládi ház, faragott, 

festett oromzatos ház - 

hegyhátszentpéteri ház, 

hollókői ház, füstös 

konyha, matyó tiszta-

szoba, mai lakóház 

belső és külső képe. 

Hősök tere, 

Vajdahunyad 

vára, Makovecz Imre: 

Sárospataki 

Művelődési 

Ház, kapatisztító, 

kunsági 

gyapjúhímzés, hímes 

tojás, 

mézeskalácsbáb, 

aratókorsó, tálak, 

miskakancsó, magyar 

koronázási jelvények. 

 

Ötletes és egyre 

önállóbb a különféle 

rendeltetésű tárgyak 

készítésében. Érti 

a tárgyalkotó 

folyamatot a 

helyzetfelismeréstől az 

ötlet megszületésén át 

az elkészítésig, az 

ésszerű 

munkamenet 

betartásáig. 

Képes az elemzett 

mindennapi tárgyak, 

eszközök formája 

(anyaga, 

mérete) és funkciója 

jelentése) közötti 

kapcsolat felismerésére. 

Rendelkezik 

ismeretekkel 

az épületek 

funkciójáról, 

tud konkrét példákat 

említeni. Életkornak 

megfelelő jártassággal, 

készségszinten 

alkalmazza 

a tanult technikákat, és 

ábrázolási módokat. 

Kialakult készségei 

vannak az egyszerű, 

eszköz nélküli és 

kéziszerszámmal 

végzett 

anyagalakításban. 
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4. évfolyam  

 

 

 

Helyi kiegészítés 

Kifejezés, képzőművészet 

 

Követelmény: 

Ember és tárgyak kapcsolatának, művészi ábrázolásának megértése. 

Alapvető ismeretek a tárgyak, használati eszközök ábrázolásáról a képzőművészetben. 

Tudatosan használja a népi kifejezés eszközeit. 

 

Tartalom, tevékenység: 

Tárgyak, díszítő- és használati tárgyak esztétikája. 

Téri, formai, színbeli jellegzetességek a tárgyi világban. 

 Szubjektív színhasználat mellett a színek képei egyensúlyainak, kiemelésének, ritmusának 

alkalmazása. 

 

Technikák, anyagok, szemléltetés: 

A már tanult technikák alkalmazása. 

 

Vizuális kommunikáció 

 

Követelmény: 

Az egész-rész kapcsolatának felismerése. 

Tagolt formák ábrázolása, a tagoltság érzékeltetése. 

 

Tartalom, tevékenység: 

Az egész-rész kapcsolatának megjelenítése tanulmányrajzban, 

Tagolt és tagolatlan formák összehasonlítása, lényegkiemelése. 

 

Technikák, anyagok, szemléltetés: 

Rajzolás ceruzával, tussal. Egyéni, egyedi technikák próbálgatása. 

 

Tárgy- és környezetkultúra 

Követelmény: 

Tárgyakhoz fűződő szokások, hiedelmek megfigyelése, gyűjtése. 

A hagyományos népi kultúra tárgyi világának megfigyelése itthon és más népeknél, régen 

és ma. 

 

Tartalom, tevékenység: 

Tárgyakkal kifejezett jelentéstartalom (ünnepi, hétköznapi használat, alkalom, szokások, 

hiedelmek, stb.) itthon és más népeknél, például: törzsi kultúrák. 

Tárgyak csoportosítása egyéni szempont szerint, tárgykészítés (maszkok, edények, 

díszítőtárgyak) eszköz nélkül és kéziszerszámmal.  

Élmény- és tapasztalatszerzés a hagyományos tárgyi kultúráról, annak esztétikumáról 

(múzeumlátogatás, gyűjtés, tárgyak elemzése). 

 

Technikák, anyagok, szemléltetés:  

Mintázás agyagból, sógyurmából. 

Különböző anyagok gyűjtése (fonalak, különleges textilek, gyöngyök, stb.) 

Vegyes technikák szabad használata. 

Agyagékszerek, bőrfonat, ékszertervek bemutatása, elkészítése 
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A továbbhaladáshoz szükséges minimumteljesítmények: 

 

 

Kifejezés, képzőművészet: Különböző színek, formák, elrendezési módok megkülönböztetése, 

megnevezése. A vizuális nyelv alapelemeinek, egyszerű kompozíciós eljárásainak kifejezési 

szándék szerinti használata. Néhány műalkotás felismerése, fontosabb jellemzőinek értelmezése. 

Személyes élmény kifejezése a tanuló által választott megoldással. Jártasság a rajzolásban, 

festésben, mintázásban. 

Vizuális kommunikáció. A legfontosabb információs jelek felismerése, olvasásának 

képessége. Egyszerűbb tárgyak rajzolása különböző nézetekből, megfigyelés alapján. 

Használati tárgy lerajzolása jellemző nézetből, emlékezet alapján. Egyszerű modellek 

készítése választott technikával. 

Tárgy és környezetkultúra: A forma, a funkció, az anyag és a méret közötti összefüggés 

megértése néhány tárgy megfigyelésén keresztül. Egyszerű tárgyak kitalálása vagy minta 

utáni elkészítése. Néhány  modellezőanyag és alakításának ismerete.   

 

 

 

A tanuló teljesítmények ellenőrzésének, értékelésének módjai, fajtái: 

 

 

A tanuló ismereteinek, készségeinek, képességeinek szintjét, a tanuló teljesítményét, 

előremenetelét évközben érdemjeggyel, félévkor szövegesen és év végén osztályzattal 

minősítjük. A tanuló elméleti tudását és gyakorlati tevékenységét rendszeresen értékeljük. Az 

ismeretek számonkérésének tartalmát a tanterv évfolyamokra lebontott követelményei határozzák 

meg. 

A tudásmérés széles skáláját alkalmazzuk (például: szóbeli feleletek, önálló gyűjtőmunka, 

kiselőadás, írásbeli beszámoló, rajzi, festési, mintázási, tervezési, konstruálási produktumok). 

Az értékelés kritériumai: a szaktárgyi értékelésnek folyamatosnak, kiszámíthatónak, 

konkrétnak, igazságosnak, személyre szólónak, a fejlődésben megtett utat figyelembe 

vevőnek, az önértékelést segítőnek, további erőfeszítésekre serkentőnek, az egészséges 

munkakedvet fenntartónak kell lennie. 

 

A tankönyv-taneszköz kiválasztási elvei: 

 

Feleljen meg a művészetoktatás célrendszerének. 

Feleljen meg az intézmény oktatási céljainak. 

Segítse a tanulást, motiváljon. 

Szövege az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen. Adjon lehetőséget a differenciált 

képességfejlesztésre. Adjon mintát önálló feladatmegoldásokra, legyen több évig használható. 

Az ára legyen kedvező. 

 

ÉRTÉKELÉS RAJZ  TANTÁRGYBÓL FÉLÉVKOR ÉS TANÉÉV VÉGÉN  

4. OSZTÁLYBAN  

 
A továbbhaladás feltételei címszó alatt megadott szempontok szerint értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  
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RAJZ  

II. rész: 5-8. évfolyam 

Célok és feladatok 

 „Az iskolának, mint nevelő intézménynek kifejezett feladata, hogy feltárja a 

műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit.” (A katolikus iskola – Róma, 1977.) A vizuális 

nevelésnek a látható világ, a képi műveltség elmélyült megismerésére kell törekednie: a 

rajzórákon lehetőséget kell kínálnunk a tanulóknak arra, hogy megsejtsék és átéljék a világ 

szépségét, az élet örömét (Szent Ferenc gondolata szerint a világ szépségeiben megmutatkozó 

Isteni Szeretetet). A tantárgy feladata a látás és a kéz intelligenciájának kiművelése, a látvány 

mélyebb tartalmának, jelentésének, esztétikai üzenetének megértéséhez szükséges  

képességek fejlesztése. Lehetővé kell tennie a gyermekek számára a látható, tapintható tárgyi 

valóságban, a képi világában való eligazodást. Érzelmekben gazdag tevékenységekkel 

fejlesztenie kell a tanulók képi-plasztikai ábrázoló, kifejező, közlő, konstruáló képességeit. A 

térszemlélet, a forma, a szín, és a szerkezeti érzék, az anyagismeret a tantárgy 

képességfejlesztő tevékenységei mellett a rajzórának a kreativitás, a problémafelismerő- és 

megoldó-képesség, a képzelet, a képi gondolkodás, az ízlés, a nyitottság, az empátia, az 

érzelmi élet gazdagításához kell hozzájárulnia. A művészeti nevelésnek értékközvetítő, 

értékteremtő, egyben személyiségformáló szerepet kell betöltenie, így képes kialakítani és 

formálni a kultúra értékeit becsülő, környezettudatos magatartást. 

A vizuális nevelésnek az alkotóképesség fejlesztése érdekében figyelembe kell vennie, 

hogy az 5–6. évfolyamon az integratív – képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik; a 

serdülőkor kezdetétől, a 7–8. évfolyamon viszont előtérbe kerül az elvont fogalmi és elemző 

gondolkodás. Így a fokozatosan megjelenő realitás igényükkel egy időben az alsóbb 

évfolyamokra jellemző szabad önkifejezési formát az objektívabb  kifejezésmód válthassa fel. 

A tantárgy feladata a vizuális megismerő képesség fejlesztése, a vizuális műveltség tudatos 

rendszerbe foglalása; s annak feltárása, hogy a keresztény művészet tartalmi és formai 

elemeinek, jel- és jelképrendszerének megismerése, miként fejlesztheti a tanulók esztétikai-

erkölcsi-etikai normák iránti fogékonyságát. 

Az európai és egyéb kultúrák (és vallások) tisztelettel szemlélt és elfogadott szokásai, 

jelenségei, épületei, tárgyai – műalkotásai – mellett a magyar és kárpát-medencei művészet és 

népművészet megismertetésével a tanulók magyarságtudata, nemzeti önismerete és 

hazaszeretete, keresztény értékrenddel való azonosulása erősödhet! A befogadó képesség 

fejlesztése a látvány és a műalkotások elemzésén, értékelésén, leírásán és a vizuális 

ítéletalkotás szabályainak elsajátításán az egyetemes és benne a magyar művészettörténet 

stíluskorszakainak és a magyar népművészet megismerésével valósulhat meg. 

Az alkotó tevékenységeken belül a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási 

konvenciók, a színtani ismeretek birtokbavételére, a tervezési és elemi konstruálási eljárások 

szabályainak elsajátíttatására, a létrehozásukhoz szükséges technikák megismertetésére kell 

törekedni.  

A kerettanterv a tantárgyi tartalmakat témakörökbe sorolja úgy, hogy a vizuális nyelvi 

anyagot azokon belül jeleníti meg. A kifejezés, képzőművészet témakörei a gyermekek 
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személyes, kifejező-expresszív képalkotásaira, valamint a képzőművészeti ismeretekre és 

műelemzésre vonatkozó tartalmakat és képességfejlesztő tevékenységeket írják le. A vizuális 

kommunikáció fejezetei a vizuális megismerés képességeinek fejlesztésére szolgáló 

tevékenységeket, valamint a köznapi, informatív, tudományos vizuális közlések megértését és 

alkalmazását segítő ismeretanyagot foglalják magukba. A tárgy- és környezetkultúra egység 

pedig a tárgykultúrával és az építészettel kapcsolatos tervező, konstruáló és elemző 

képességfejlesztő tevékenységeket tartalmazza. A témaköröket az alkalmazott technikák 

leírása egészíti ki. 

A tananyag bővülő, spirális elrendezésű; a témakörök, fejlesztendő képességek és fő 

tevékenységformák évenként ismétlődnek, tartalmukban gyarapodnak, műveleti 

szintjük emelkedik. A tanítás során a kerettantervi követelmények szerinti 

képességfejlesztések a több témakör szempontjait magába foglaló komplex, gyakorlati 

tevékenység központú feladatokkal teljesíthetők a leghatékonyabban. 

 

Fejlesztési követelmények 

A tantárgyi fejlesztés eredményeképpen egyéni eltéréseket mutató képesség-, készség-, 

ismeret- és magatartásbeli szint várható a tanulóktól. A fejlődés mértékét minden esetben 

kinek-kinek önmaga év eleji szintjéhez, valamint saját korosztálya jellemzőihez viszonyítva 

ítélhetjük meg helyesen. 

 

Alkotó képességek 

Az 5-8. osztályos diákok nyitottságát, érzékenységét, alkotásra motiváltságát a vizuális 

élmények, esztétikai hatások emlékezeti megőrzésére, a képzeteiket felidéző képességeik 

fejlesztésére kell mozgósítani. Képzelőerejük működtetése és fejlesztése, belső képekben való 

gondolkodásuk (vizualizáció, képzettársítások), alkotásaik eredetiségének felismertetése a 

feladat. Kreativitásuk ötleteik áramlásában, probléma megoldási leleményességükben, 

érzelmekkel kísért tevékenységeiken keresztül fejlesztendő. Késztessük őket arra, hogy 

jelrendszerük többnyire árnyalt, egyéni stílusjegyeket hordozzon, s feladataikat többféle 

anyag és eszköz használatával igyekezzenek megoldatni. A tanulók többségét igyekezzünk 

képessé tenni viszonylag újszerű alkotások létrehozására; azoknál, akik inkább a reproduktív 

jellegű alakításban képesek igényes, elmélyült munkára, e képességük továbbfejlődését 

tekintsük célnak. Tegyük képessé a diákokat eredményeik kritikus vizsgálatára, és mások 

teljesítményének reális megítélésére. 

 

Befogadó, megismerő képességek 

Vizuális megismerő és befogadó képességeiket - melyeket a térbeli, formai, színbeli, 

mozgásbeli, az anyagokkal, esztétikummal kapcsolatos élmények, a képi világ iránti 

fogékonyság jellemez - tovább kell fejleszteni. Mozgósítani kell érdeklődésüket, hogy 

képesek legyenek látványok célirányos, egyre tudatosabb megfigyelésére; a belső képek, 

képzetek emlékezeti felidézésére. Váljanak képessé belső képekben, vizuális, esztétikai 
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művészeti képzetekben való gondolkodásra, képzeleti műveletekre (összehasonlításra, 

elemzésre, következtetésre, ítéletalkotásra, szintézisre). A látványban rejlő jelentést, a 

művészi kifejezésben megnyilvánuló esztétikai hatást legyenek képesek elemezni, értelmezni. 

Egyre magasabb szinten váljanak képessé a látható jelenségek (tér, forma, szín, változás, 

mozgás), minőségek és viszonylatok megítélésére, tárgyilagos szemléletére, lényeges 

összefüggések (külső és belső forma, forma és tartalom, stb.) megértésére, szavakkal is kísért 

képi elemzésére. Elemzéseikben mindig próbálják a keresztény – szemléleti-etikai-esztétikai – 

normákat érvényesíteni. 

Tegyük képessé a tanulókat, hogy vizuális, művészeti képzeteiket és ismereteiket 

mozgósítani tudják az adott szempontok szerinti tárgy- és műalkotás-elemzések során: 

törekedjenek egyéni vélemény kialakítására a számukra mértékadó egyéb vélemények 

alapján. Tegyük lehetővé, hogy esztétikai élményeik mélysége érzelmeikben is tükröződjék, 

ízlésítéleteiket képesek legyenek egyéniségüknek megfelelően megfogalmazni. 

 

A tanulást segítő képességek 

A vizualitás a képességfejlesztő pedagógiában – elsősorban a szemléletesség biztosításában 

– fontos szerepet tölt be; ezért fejlesztése nélkülözhetetlen a tanulásban, a művelődésben és a 

mindennapi életben. Az információk „világossá tételéhez” (illusztrálásához), tagolásához, 

szemléltetéséhez, ábrák megértéséhez és létrehozásához szükséges jártasságokat és 

képességeket kell biztosítanunk tantárgyunk tanulásával. Interdiszciplináris szerepét 

kihasználva sajátítsa el a tanuló a többi tantárgy tanulásához is alkalmazhatóan a vizuális 

információk formáit, és forrásait (könyvekben, kiállításokon és egyéb ismerethordozókban). 



 

621 

 

5. évfolyam 

Belépő tevékenységformák 

 

A rajz és vizuális kultúra tantárgy sajátossága, hogy a fő képességfejlesztő tevékenységi 

formák az egész iskolaszakaszon áthúzódnak, ám műveleti szintjük évfolyamonként 

emelkedik. 

- Síkbeli és térbeli alkotások létrehozásával tudatosabb kifejezőeszköz-használat. 

- Műalkotások elemzése, művészeti ágak, műfajok, stílusok megismerése a 

művészettörténet időbeliségét követve 

- Közvetlen megfigyelésen alapuló, nézőpontnak megfelelő téri, formai, színbeli 

tanulmányok. 

- Ábrázolási módok szemléleti megismerése. 

- Színtapasztalatok rendezése. 

- Alkalmazott grafikai tervezés. 

- A közvetlen és a rögzített kommunikáció, a tömegtájékoztatás formáinak 

megkülönböztetése. 

- Használati tárgy tervezése. (Igény és stílus közötti kapcsolat feltárása) 

- Gyakorlati feladatok fokozottan önálló előkészítése. 

- A gazdaságos anyaghasználat gyakorlása. 

- Páros munkák. 

 

Évi összóraszám: 55 

Hetek száma: 37 

Heti óraszám:1,5 (A és B heti, vagy féléves váltásban) 

 

 

Tematikus összesített óraterv 

 

 

 TÉMAKÖR ÓRASZÁM 

1. Kifejezés, képzőművészet: 

Alkotó tevékenységek: tanulmányok 4 óra;  

Alakos tematikus alkotások (biblia, ókori mitológia): 8 óra;  

Műelemzés, művészettörténet (Őskor, ókor) 7 óra;  

könyvtári, múzeumi óra: 2 óra 

21 óra 

2. Vizuális kommunikáció:  

Tárgyak, alakok egyszerű (jellemző) nézetei, vetületi ábrák 

elemzése és rajzolása 8 óra; 

Színismeret, színkeverések, tér tagolása: 5 óra 

13 óra 

3. Tárgy és környezetkultúra: 

Környezetelemző feladatok 6 óra;  

tervező, makettező órák: 4 óra 

10 óra 

4. Ellenőrző-értékelő órák:  

Teszt, versenyfeladat 
5 óra 

5. Szabadon felhasználható órák: 

Csoportos kreatív feladat, pályázati munkák, múzeumi óra 
6 óra 
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Témakörök, tartalmak, tevékenységek 

Kifejezés, képzőművészet 

 

Nyelv:  

A vizuális nyelvi eszközök (pont, vonal, folt, tömeg, tér) és minőségek (textúra, faktúra, szín, 

forma).  

A vonal térkifejező, formahatároló, figyelemvezető kiemelő szerepe, vonalfajták.  

Síkjellegű és plasztikus formák.  

A színek, hangulati hatása, figyelemfelhívó jellege.  

Mozgás kifejezése (formaismétlés, mozgásfázisok). Mozgásélmények megjelenítése. 

Komponálás síkban, térben. 

Alkotás:  

Személyes élmények, képzeleti képek megjelenítése, szubjektív, de tudatos kiemelésekkel.  

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján, a célirányos figyelem fejlesztése céljából. 

A véletlen hatások beépítése a térbeli és síkbeli kompozíciókba.  

Konkrét események, történetek, irodalmi illusztrációk készítése képsorban vagy plasztikában. 

Reflektálás irodalmi, zenei, filmes élményekre saját, kifejező szándékú alkotásokban. 

Mozgás kifejezése a témának megfelelő grafikai vagy plasztikai feldolgozásokkal. Különböző 

mozgások vizuális rögzítése, síkbeli és térbeli megjelenítése. 

Hang és kép együttes alkalmazása (pl. árnyjátékokban). 

Befogadás:  

Az alkotó feladatokhoz kapcsolódóan műalkotások elemzése.  

Művészettörténet  

Képzőművészeti ágak (pl. szobrászat, grafika), építészet, iparművészet, műfajok (pl. 

dombormű) főbb jellemzői, a megfigyelt műalkotások technikái (pl. akvarell, mintázás).  

Önálló kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban. 

Az őskori művészet. Egyiptom, Mezopotámia művészete. Görög és római művészet.  

A megismert alkotások szerzője, címe, műfaja, technikája. A tárgyakkal, jelenségekkel, 

műalkotásokkal kapcsolatos információk gyűjtése. 

A múzeumok (közgyűjtemények) rendeltetése, szerepe; a Szépművészeti Múzeum. 

Vizuális kommunikáció 

 

Nyelv:  

A vizuális nyelvi elemek, minőségek értelmező, tájékoztató, felhívó szerepe. 

Alkotás:  

Téri helyzeteket ábrázoló látszati rajzok készítése látvány után és képzelet alapján.  



 

623 

 

Modellek (tárgyak, formák) térbeli helyzetének, arányainak és színviszonyainak megfigyelése 

és nézőpontnak megfelelő grafikus, színes és plasztikai ábrázolása. Egyszerű téri helyzetek 

leírása, megjelenítése szabadkézi rajzban. 

Tárgyak nézeti ábrázolása, származtatása egyszerű geometrikus formákból.  

Tervezés, az adott célnak megfelelő forma- és színredukciók alkalmazásával.  

Szöveg és kép összerendezése konkrét célú közlésekben (pl. plakát). 

Befogadás:  

A téri helyzet felismerése az ábrán.  

A színkör. A sötét-világos kontraszt, a fő- és mellékszínek, telt színek, tört színek.  

A közvetlen kommunikáció (testbeszéd, gesztus) és a rögzített (írás, képírás, ábrázolás) 

vizuális közlés köznapi és művészi formái.  

Tárgy és környezetkultúra 

 

Nyelv : 

A funkcionális forma; a dísz, az ornamentika. 

Alkotás: 

Ismerkedés egyszerű kifejező és tárgykészítő technikákkal. Egy saját használatra készülő 

tárgy (pl. társasjáték, ruha, taneszköz) kitalálása, elkészítése, az alkalmas anyagok és formai 

megoldás kiválasztásával. 

Felületek dekoratív kialakítása. 

Befogadás:  

A személyes felhasználói igény és a tárgy stílusa közötti kapcsolat felismerése, elemzése.  

A tárgyalkotó művészet területei: a formatervezés és az iparművészet, a népművészet.  

A környezet és a tárgy, a természeti és az épített környezet viszonya. 

Technikák:  

Vázolás ecsettel, filctollal, ceruzával. Felületképzés ponthalmazzal, vonalráccsal, ecsettel, 

kollázzsal. Szabadkézi tónusos rajzok. Grafikák: tus, diófapác, papírmetszet.  

Festés akvarellel, krétával, kevert eljárással. Színes munkák kollázzsal, frottázzsal, 

nyomhagyással. Egyszerű levonatok (esetleg monotípia). Különböző festőtechnikák 

kipróbálása. 

Mintázás (Agyagmunkák a korong nélküli ősi eljárások alapján)  

Modellezés szabásmintával, papírtárgyak készítése hajtogatással (esetleg papírmasé).  

Szerkesztés körzővel, vonalzóval.  

Betűk kivágással, esetleg számítógéppel.  

A technológiai lépések betartásának alapszabályai. Egyszerű kéziszerszámok használata. 

 

 

 

 

 

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások 
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(A műalkotásokat a tanár választja ki, a művészettörténeti korszaknak megfelelően) 

Stonehenge, Willendorfi Vénusz, egy fekete-afrikai szobor, Szegvár-tűzkövesi Sarlós isten, 

Altamirai bölény, Karnaki nagytemplom, Gizai piramisegyüttes, Írnok, Halastó (thébai 

sírfestmény), Zikkurat, Gudea szobor, Vadászjelenet Asszurbanipál ninivei palotájából 

(dombormű), Athéni Akropolisz, Polükleitosz: Dárdavivő, Lovasok a Parthenon frízéről, 

Mürón: Diszkoszvető, Vörösalakos vázakép, Pantheon, Titusz diadalíve, Colosseum, Balácai 

villagazdaság, Marcus Aurelius lovasszobra. 

 

A továbbhaladás feltételei 
A tanuló továbbhaladását a vizuális képességek optimális színvonalától való elmaradás nem 

akadályozhatja meg! 

 Az ötödikes tanuló legyen képes élményeit, érzelmeit, fantáziaképeit, gondolatait 

vizuális eszközökkel kifejezni. 

 Tudja megkülönböztetni a vizuális művészeti ágakat és műfajokat, segítséggel 

alkalmazza a műalkotások elemezésének megismert módjait. 

 Ismerje az őskor és az ókor fő stílusjegyeit; ismerjen fel és tudjon megnevezni 

koronként legalább három alkotást. 

 A látványt legyen képes lerajzolni, tudja a jelenség egyes tulajdonságait kiemelni. 

Emlékezet, képzelet alapján is legyen képes egyszerű látványt, kitalált tárgyat 

megrajzolni. 

 Ismernie kell a téri helyzetek megjelenítésének néhány módját. 

 Legyen képes vizuális minőségek, egyszerűbb képi közlések szóbeli 

megfogalmazására, olvasására. 

 Ismerje a tömegkommunikáció fő jellemzőit. 

 Legyen képes felismerni és alkalmazni a stílus és a forma szerepét a fogyasztói 

döntésekben. 

 Legyen jártas a tanult ábrázolási technikák alkalmazásában. 

  

Tankönyv:     

- Tér, forma, szín (Nemzeti Tankönyvkiadó) Tartós tankönyv, 5-től 8.osztályig (vizuális 

problémák szerinti szerkesztés, a spiralitás elvének alkalmazására alkalmas)                                                                               

-  A képzelet világa (Apáczai kiadó) 5.o. (Kerettantervi bontásban szerkesztett 

munkatankönyv)                                      -  Művészettörténet 5. (Mozaik kiadó) (Élményszerű 

kronológikus háttéranyag) 
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6. évfolyam 

Belépő tevékenységformák 

- A kifejező alkotásokban a szín, a textúra és a faktúra, a komponálás tudatosabb 

alkalmazása 

- Növekvő önállóság az élmények, témák feldolgozásában. 

- Műalkotások, művészeti ágak, stílusok, műfajok megismerése és elemzése a 

művészettörténeti korokban. 

- Ábrázoló - elemző grafikai, festői és plasztikai megjelenítő munkák. 

- A nézőpont jelentőségének megértése, a vetületi ábrázolás alapjai. Színismeretek. 

Információk képi rögzítése, értelmezése. A képi, az írott közlés szabályainak, az 

információhordozók szerepének megértése. Adott funkciójú tárgy tervezése. 

- Gyakorlati feladatok fokozottan önálló megoldása 

- Saját és mások munkájának összehasonlítása, értékelése tanári segítséggel. 

 

Évi összóraszám: 55 

Hetek száma: 37 

Heti óraszám:1,5 (A és B heti, vagy féléves váltásban) 

 

 

Tematikus összesített óraterv 

 

 

 TÉMAKÖR ÓRASZÁM 

1. Kifejezés, képzőművészet: 

Alkotó tevékenységek: természeti tanulmányok, elemző rajzok: 

6 óra 

Mozgalmas tematikus (pl. bibliai) témák megjelenítése, 

felületek, faktúrák alkalmazása: 6 óra;  

Műelemzés, művészettörténet (középkor) 6 óra; 

Könyvtári, múzeumi óra: 2 óra;) 

20 óra 

2. Vizuális kommunikáció: 

Szerkezeti és mozgáselemző rajzok és működési-összeszerelési 

ábrák elemzése és rajzolása 5 óra 

Színismeret, egyszerű kontrasztok, színek dekoratív és 

figyelemfelhívó szerepe: 4 óra 

Vetületi ábrázolás: 5 óra 

14 óra 

3. Tárgy és környezetkultúra: 

Tárgyelemző feladatok, funkció és jelentés szöveges-rajzos 

feltárása: 6 óra 

Környezetalakító művészeti technikák megismerése, 

kipróbálása: 4 óra 

10 óra 

4. Ellenőrző-értékelő órák: teszt, versenyfeladat, kiállítás 5 óra 

5. Szabadon felhasználható órák:  

csoportos kreatív feladat, pályázati munkák, múzeumi óra 
6 óra 
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Témakörök, tartalmak, tevékenységek 

Kifejezés, képzőművészet 

 

Nyelv:  

Építészeti hatáselemek (tömeg, szerkezet, centrális és tengelyes térelrendezés).  

A plasztikai kifejezés eszközei (térbeliség, tömeg, anyag, forma, felület).  

A szín kiemelő és ritmusképző szerepe. Felületképzés (vonal, tónus-variációk, 

faktúrák).  

Jellegzetes kompozíciós megoldások (egyensúly, kiemelés, ritmus, szimmetria-

aszimmetria).  

Alkotás:  

Mindennapi élmények, mozgalmas (pl. történelmi) jelenetek képi-plasztikai 

feldolgozása. 

Képek, látványok, események leírása, a leírás alapján kép készítése. Eseménysor 

megjelenítése egy képen belül, illetve képsorozattal. 

Befogadás:  

A térélmény. A statikus és dinamikus elrendezés hatása a síkbeli és térbeli 

alkotásokban.  

Az időbeliség ábrázolási lehetőségei. Időbeli folyamatok, változások megfigyelése, 

ábrázolása.  

A fázisok, képsorok, szimbólumok.  

Néhány alkotás (grafika, festmény, szobor, épület, tárgy) rajzos és szóbeli elemzése, 

összehasonlítása, a téma, a kompozíció, az anyag és technika alapján.  

A képzőművészeti ágak (grafika, festészet, szobrászat, építészet), műfajok (pl. 

táblakép, kisplasztika, középület), műtípusok (pl. tájkép, csendélet, portré) példái.  

Művészettörténet (benne a magyar művészet):  

A honfoglaló magyarok művészeti emlékei. Az ókeresztény és a bizánci művészet. A 

románkor. A gótika. A reneszánsz művészet. (A megismert alkotások címe, szerzője 

műfaja, technikája) 

Rajzos és írásos válasz szóbeli vagy írásbeli kérdésekre.  

A Nemzeti Múzeum (helyi régészeti-művészeti gyűjtemény) meglátogatása  

Vizuális kommunikáció 

 

Nyelv:  

A vonal, a vonalvastagság, az alakzatok, színek értelmező, jelentést hordozó szerepe. 

Érzékelhető tulajdonságok alapján az azonosságok és a különbségek tudatosítása. 

Alkotás:  

Nagyobb kiterjedésű tagolt formák (pl. tárgy, emberalak) ábrázolása rajzbeli, színbeli, 

plasztikai tanulmányokban (arányok, belső szerkezet, fény-árnyék és színviszonyok).  

Rajzi vagy plasztikai tanulmány alak, tárgy mozgásáról.  

Grafikai tervezés: képi sűrítés, redukált formák, színek, alkalmazása,  
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Szóbeli információ átalakítása képi üzenetté, jellé. (pl. összeszerelési utasítás, 

működést magyarázó rajz).  

Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

Befogadás:  

A nézőpont szerepe a téri helyzetek megítélésében (rálátás, szemmagasság, alálátás) 

és ábrázolásában.  

A formakarakter, formakontrasztok.  

Tárgyak, természeti formák térbeli modellezése.  

A vetületi ábrázolás. (Vetületi síkok, tengelyek)  

Színkontrasztok (hőfok, mennyiségi, minőségi kontraszt). A színek dekoratív és 

figyelemfelhívó szerepe.  

A képi közlések szabályai (ábrák, közismert jelek, szimbólumok, betű és 

szövegképek, egyszerű mozgóképi példák). 

A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó használata.  

A sokszorosított információ ismertetése egy választott példán (könyv, plakát, 

folyóirat, fotó). 

Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása, „olvasása”, értelmezése. 

Szabad asszociációs játékok. 

Tárgy és környezetkultúra 

 

Nyelv:  

A tárgyak használati és jelképes funkciójának kifejező elemei: anyag, forma, szín, 

díszítés. 

A tervezés egyezményes jelei (vonalas műhelyvázlatok, részletrajzok, szabásrajzok). 

Alkotás:  

Egy választott tárgy rajzos, írásos felmérése, dokumentálása, a felhasználó 

megjelölésével.  

Adott személy (pl. családtag) számára használati tárgy tervezése, makett (modell) 

készítése.  

Tervvázlat készítése. Egyszerű tárgy létrehozása. 

Befogadás:  

A tárgyakról leolvasható információk (jelentés, funkció, forma, anyag, szerkezet, 

technika).  

A tárgy rendeltetésének és formájának összefüggése. A közvetlen környezetben 

található tárgyakon a forma és a rendeltetés kapcsolatának elemzése 

Tárgyak formájának kialakítása a kézművességben és a sorozatgyártásban.  

Technikák 

Az alapvető technikák mívesebb alkalmazása (technikák leírását lásd az 5. 
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évfolyamnál)  

Festőtechnikák: temperafestés. 

Lavírozás, faktúraképzés (esetleg linómetszés). Szerkesztés körzővel-vonalzóval.  

Szövegírás (kivágott betűkkel vagy számítógéppel).  

Szöveg és kép-összeállítás (gyűjtött reprodukciókkal, képekkel, betűkkel).  

Rajzolás rögtönzött eszközökkel. Vegyes technikák (fénymásolat, rajz, fotó és 

fénymásolás, esetleg fotógramm).  

Tér- és formaképzés, konstruálás (pl. agyag, fa, papír, textil, drót, talált tárgyak). 

Kézműves technikák a lehetőség szerint (pl. batikolás).  

Művészeti technikák megismerése (pl. testfestés a törzsi művészetben, kavicsszobor, 

agyagmunkák, dombormű, falfestés), esetleg az elérhető eljárások kipróbálása.  

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások 

- (A műalkotásokat a tanár választja ki, a művészettörténeti korszaknak megfelelően) 

- Galgóci és bezdédi tarsolylemezek, Nagyszentmiklósi kincs 2. sz. edény, 

- San Apollinare in Classe, Theodora vagy Justiniánus mozaik, Jáki templom, 

Bélapátfalvi apátsági templom, Pisai dóm, Bayeux-i kárpit, Chartres-i székesegyház, 

Kölni dóm, Palazzo Pitti, Bakócz kápolna; 

- a Magyar Szent Korona, Budavári gótikus szobrok, Kolozsvári testvérek: Szt. György 

szobra, Kolozsvári Márton: Szent László-herma, Lőcsei Pál főoltára a lőcsei Szt. 

Jakab templomból; 

- Giotto: Szt. Ferenc elajándékozza köpenyét, M.S. mester: Mária és Erzsébet 

találkozása, 

- Michelangelo: Dávid, Botticelli: Vénusz születése, Leonardo: Mona Lisa és Szt. Anna 

harmadmagával, Raffaello: Athéni iskola, Jan van Eyck: Arnolfini házaspár, Dürer: 

Az apokalipszis lovasai. 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló továbbhaladását a vizuális képességek optimális színvonalától való elmaradás nem 

akadályozhatja meg! 

- A tanulók többségének már legyen saját, személyes képi kifejezésmódja. 

- A hangulatot, az érzelmeket kiemeléssel, átírással legyen képes kifejezni. 

- A tartalom- és formaelemzést tudja segítséggel alkalmazni. 

- Legyen képes példákban felismerni és megkülönböztetni a művészeti ágakat és 

műfajokat. Legyen képes felismerni a tanult művészettörténeti korok legjellemzőbb 

stílusjegyeit, alkotásait, alkotóit; koronként legalább három-három műalkotást tudjon 

megnevezni. 

- A tanuló a megfigyelt és ábrázolt formákon tudja felismerni a szabályszerűségeket. 

- Tudja értelemszerűen alkalmazni a megismert ábrázolásmódokat. 

- Legyen képes gondolatokat ábrázolni, érzelmeket kifejezni. 

- Értse a funkció szerepének fontosságát a tárgytervezésben, képes legyen adott tárgy 

elemzésére, jelentésének feltárására. 

- Fejlődjön jártassága a technikák alkalmazásában: mozgása legyen összehangolt, 

használja ügyesen az eszközöket. 
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7. évfolyam 

Belépő tevékenységformák 

- A művészeti alkotások, a kor és a kultúra leglényegesebb összefüggéseinek 

vizsgálata. 

- Műalkotások elemzése, művészeti ágak, műfajok, stílusok, megismerése a 

kronologikus művészettörténet szerint haladva. 

- Vizuális analízisek, téri, formai és színtanulmányok, alkotó alkalmazások. 

- Önkifejezés, asszociációk. 

- A Monge-vetület, a Cavalieri axonometria megismerése. 

- Színrendszerezés. 

- Nyomtatott információk hatásrendszerének vizsgálata. 

- Használati tárgy tervezése. (Funkció- és formaelemzések) 

- A tárgykultúra társadalmi, ökológiai összefüggéseinek vizsgálata. 

- Magyar népművészet. 

- Látványok, jelenségek kapcsán célirányos megfigyelés szempontjainak önálló 

kiválasztása. 

- Adott probléma kapcsán önálló kérdések megfogalmazása. 

- Együttműködés csoportmunkában. 

- Saját és mások munkáinak értékelése. 

 

Évi összóraszám: 37 

Hetek száma: 37 

Heti óraszám:1 

 

 

Tematikus összesített óraterv 

 

 

 TÉMAKÖR ÓRASZÁM 

1. Kifejezés, képzőművészet:  

Alkotó tevékenységek: építészeti és plasztikai elemzések és 

tanulmányok: 5 óra;  

Érzelmek, hangulatok kifejező ábrázolása: 4 óra;  

Műelemzés, művészettörténet barokk, XIX. sz.: 5 óra;  

Könyvtári, múzeumi óra: 2 óra. 

16 óra 

2. Vizuális kommunikáció:  

Axonometrikus és „Monge” ábrák elemzése és rajzolása 

(rekonstrukció) 5 óra;  

Színismeret (telített, tört, derített színek), kontrasztok 

alkalmazása: 4 óra. 

9 óra 

3. Tárgy és környezetkultúra:  

Tárgyelemző feladatok 3 óra; 

Tervező, modellező órák: 3 óra. 

6 óra 

4. Ellenőrző-értékelő órák (teszt, versenyfeladat, kiállítás) 4 óra 

5. Szabadon felhasználható órák: csoportos kreatív feladat, 

pályázati, dekorációs munka, múzeumi óra 
2 óra 
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Témakörök, tartalmak, tevékenységek 

Kifejezés, képzőművészet 

 

Nyelv  

Építészeti hatáselemek (térforma, tömeg, anyag, szerkezet, méret, arány, tagoltság, 

felület, fényviszonyok, ritmusok, környezet).  

A plasztikai kifejezés eszközei (a térbeli kiterjedés mértéke, irányok, anyag, 

formatömeg, tagoltság, méret, felület, a környezet).  

A síkbeli kifejezés eszközei (téri hatás vagy sík jelleg, átírt formák, színek).  

Jellegzetes kompozíciós megoldások (szimmetrikus, aszimmetrikus, centrális, 

dinamikus). 

Alkotás: 

Gondolatok, hangulatok, érzelmek kifejezése a művészet képi, plasztikai műfajaiból 

tanult kifejezőeszközök, technikák alkalmazásával. 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása, az egyéni színvilágban.  

A kifejezés, a közlés különböző rajzi technikáinak használata. 

A látvány képi, szobrászati eszközökkel történő megjelenítése. 

Ember vagy állatfigurák elemző rajzi és plasztikai tanulmányozása, a karakter. Egyéni 

asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás.  

Irodalmi (zenei) mű vagy történelmi esemény feldolgozása: szabadon választott 

grafika. 

Befogadás:  

A fény, a megvilágítás hatása a színekre, a formákra, a hangulatra. A fény jelentést 

hordozó, érzelmi vagy gondolati tartalmakat kifejező szerepe.  

Művészettörténet (benne a magyar művészet).  

A barokk kor. A XIX. század: a klasszicizmus, a romantika és a realizmus.  

Az impresszionizmus, a posztimpresszionizmus. Műelemzés formai jegyek alapján. A 

stílusjegyek vizsgálata. Művek leírása, elemzése, értékelése.  

A Magyar Nemzeti Galéria meglátogatása. Könyvtár- és médiahasználat önálló 

feladathoz. 

Vizuális kommunikáció 

 

Nyelv:  

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása.  

A geometrikus alapformák. A nézőpont, a fény-árnyék, a távlat, mint a vizuális hatás 

eleme. A tónusok. Színek értelmező, információs funkciója. Az érthető, pontos rajz, az 

egyértelmű rendezettség és a közmegegyezés (konvenció) szerepe a képi közlő 

nyelvben.  

Alkotás:  
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Modellrajzolás, színezés; a formai, a szerkezeti és a színbeli összefüggések vizsgálata.  

A formák helyes arányviszonyai elemzése, megítélése. 

Geometriai formák átalakítása (pl. csonkolás, részek összevonása, nagyítás).  

Monge-vetület, egyméretű és kétméretű axonometrikus ábrák szerkesztése modell 

alapján.  

Rekonstrukciós vázlatok készítése vetületi rajz alapján.  

Informatív ábrák, diagramok, grafikonok készítése. 

Befogadás:  

A kifejező és a közlő, a természeti és a geometrikus jellegű ábrázolásmód összevetése.  

A Monge háromképsíkos vetületi ábrázolás és az axonometrikus ábrázolás.  

Az önárnyék, és a vetett árnyék.  

A telített, a derített, a tört szín. A színreflex, valamint a színek térbeli és hangulati 

hatása.  

A tudományos közlések képi formái.  

Az alkalmazott grafika, a könyvművészet; (tankönyvek, „művész-könyvek” elemzése; 

szórólap-tervezés).  

A fotó és a reklám hatásrendszerének feltárása (példák alapján). 

Reklámok képi eszközeinek elemzése. 

Tárgy és környezetkultúra 

Nyelv: 

Vázlatrajzok, részletrajzok, szabásrajzok, látszati ábrák.  

A tárgy stílusjegyei. Ízlésünk kifejeződése tárgyainkban. A környezet és az objektum. 

Alkotás:  

Használati tárgy (pl. öltözék, öv, gomb) tervezése adott funkcióra és stílusban, látszati 

és vetületi rajzban, szín és anyagmintával. A felmerülő első elképzelések, ötletek 

alapján vázlatok készítése. A megfelelő megoldás kiválasztása és megvalósítása.  

Kézművestechnikák munkafolyamatainak kipróbálása. 

Tárgyak gyűjtése, funkció- és formaelemzése rajzban és írásban.  

Befogadás:  

A funkció és forma kapcsolatának vizsgálata régi, ismeretlen, érdekes tárgyak 

megfigyelésével. A tárgyak és az életmód kapcsolata.  

Népművészet (szerszám, faragás, bútor, mézesbáb, tojásfestés, szövés, hímzés, 

viselet). 

Technikák:  

Mint a 6. előző évfolyamoknál, valamint:  

Síkbeli kompozíciók, festmények készítése; körplasztikák mintázása; a megismert 

grafikai eljárások alkalmazása. Grafikus megoldások (vázolás, tónusmegjelenítés 

vonallal). Szerkesztés körzővel, vonalzókkal, vonalkezelési pontosság. Képi közlések, 

ábrák, reprodukciók gyűjtése és felhasználása a különböző ábrázolásmódok 

elemzéséhez. Papír makettek és modellek készítése. Szabásrajz szerkesztése, a tervet 

tartalmazó mappa, doboz készítése. 

 

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások 
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A műalkotásokat a tanár választja ki, a művészettörténeti korszaknak megfelelően. 

Vignola - G. della Porta: Il Gesu, Esterházy Fényes Miklós: Fertődi kastély, Szt. Péter 

templom és tér, Donner: Szt. Márton szobra, Rembrandt: Éjjeli őrjárat, Velazquez: Bréda 

átadása, Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc, Paraszt barokk épületek: nagyvázsonyi, 

bakonybéli házak, Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Hild József: Esztergomi 

főszékesegyház, Canova: Mária Krisztina főhercegnő síremléke, Ferenczy István: 

Pásztorlányka, id. Markó Károly: Visegrád, J. Paxton: Kristálypalota, Steindl Imre: 

Országház, Izsó Miklós: Táncoló paraszt, E. Delacroix: A szabadság vezeti a népet, Corot: 

Emlékezés, Paál László: Nyárfák, Millet: Kalászszedők, Daumier: Mosónő, Munkácsy 

Mihály: Rőzsehordó, Madarász Viktor: Hunyadi László siratása, Szinyei Merse Pál: Majális, 

C. Monet: A roueni székesegyház, E. Degas: A tánc csillaga, Cézanne: A Saint Victoire hegy, 

Gauguin: Tahiti nők. Kiválasztás szerinti népművészeti tárgyak, épületek. 

 

A továbbhaladás feltételei 

A vizuális képességek optimális színvonalától való elmaradás a tanuló továbbhaladását nem 

akadályozhatja meg! 

- A tanuló rendelkezzék az ábrázoláshoz szükséges készségekkel. 

- Kifejező és tervező munkáiban legyen képes figyelembe venni a színek optikai és 

érzelmi hatását. 

- Adott elemezési szempontok szerint legyen képes műalkotásokat összehasonlítani. 

- Ismerje a tanult művészettörténeti korok legjellemzőbb stílusjegyeit; koronként és 

áganként legalább három-három műalkotást, alkotót ismerjen fel és tudja megnevezni. 

- Megfigyeléskor képes legyen megítélni a téri, formai és színviszonylatokat, 

arányokat, meglátni a lényeges vizuális összefüggéseket, megérteni a 

szabályszerűségeket; legyen képes le is rajzolni. 

- Absztrakciós képessége nyilvánuljon meg a lényegkiemelésben, a geometriai 

egyszerűsítésben. 

- Képes legyen a vizuális információkban eligazodni, azokat kritikusan vizsgálni. 

- Ismerje a Monge-vetület és az axonometrikus ábrázolás alapjait, több-kevesebb 

önállósággal tudjon megoldani ilyen szerkesztési feladatokat. 

- Alkalmazza tudatosan a tárgytervezés módszerét és az elemzés szempontjait. 

- Probléma-megoldási készségei, képességei nyilvánuljanak meg az önálló alkotó, 

tervező-kivitelező feladatokban. 

- Jártas legyen az ismeretszerzés sajátos vizuális, manuális módjaiban; használja 

biztonsággal az ábrázolás és alakítás eszközeit. 
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8. évfolyam   

Évi összóraszám: 74 

Hetek száma: 37 

Heti óraszám:2 

 

Belépő tevékenységformák 

- A vizuális nyelvi elemek, kompozíciós formák önálló alkalmazása. 

- Műalkotások elemzése, művészeti ágak, műfajok, stílusok, megismerése 

a XX. század első felének irányzataiban. 

- Tér-, forma- és színviszonyok tanulmányozása; a rajzos analízisből 

kiinduló elvonatkoztatásokra épülő átalakítások. 

- A forma és funkció elemzése 

- Perspektívaszerkesztések. (Belső tér szerkezetes távlati ábrázolása) 

- Rekonstrukciós feladatok megoldása. 

- Színismeretek összegzése, színkontrasztok alkalmazása 

- A tudományos és műszaki közlésmódoknak, a tömegkommunikáció 

műfajainak, a médiumok képnyelvi sajátságainak megismerése. A 

mozgókép és képzőművészet kapcsolódásai. 

- Tájékozódás ismeretlen környezetben térkép segítségével. 

- A külső és belső építészeti tér elemzése. 

- Tanári előadás önálló jegyzetelése. 

- Saját értékek számbavétele. 

- Együttműködés csoportmunkában. 

- Művek, műsorok ill. azok részleteinek csoportos megtekintése (a 

mozgóképi szövegek / film, televízió videó, számítógépes játék, web/ 

terjedelméből adódóan a kötött órai kereteteken belül többnyire csak a 

szövegek részleteken keresztüli felidézése, elemzése tervezhető.) 

- A mozgóképi szövegek feldolgozása egyéni, kiscsoportos vagy csoportos 

formában: 

- kreatív gyakorlati feladatokkal (pl: felidézés, asszociáció, jelenetek, 

képsorok kiválasztása, csoportosítása) 

- megbeszélés útján (állítások megfogalmazása, felvetések ütköztetése, 

értelmezés) 

- Az ábrázolás eszközeinek tanulmányozása: önálló vagy kiscsoportos 

feladatok ( pl. képek  csoportosítása, kollázskészítés, szöveg-kiegészítés, 

story-board ill. jelenet-terv készítése, élőkép kialakítása, árnyjáték, főcím-

készítés, kommentár ill. hangalámondás készítés) 

- Rövid tanulói beszámoló, kiselőadás, demontsráció. 



 

634 

 

- Projektmunka: az órakeretet meghaladó  és hosszabb időszakra kiadott, 

több lehetőségből kiválasztható egyéni vagy kiscsoportos feladatok, 

tevékenységi formák ( pl: kutatás, adatok , tények információk 

összegyűjtése, rendszerezése és feldolgozása sajtóanyagokra, 

moziműsorokra, rádió és televízióműsorokra, weblapokra, 

reklámkampányokra vonatkozóan, önportré, fotó, forgatókönyv, interjú, 

filmelőzetes készítése, megtervezése, logó ill. címlaptervezés. 
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Tematikus összesített óraterv 
 

 TÉMAKÖR ÓRASZÁM 

1.  Kifejezés, képzőművészet: 

Alkotó tevékenységek: tanulmányok 6 óra; 

Optikai-geometrikus feladatok: 4 óra;  

Műelemzés, művészettörténet 6 óra;  

könyvtári, múzeumi óra: 2 óra. 

18 óra 

2.  Vizuális kommunikáció: 

Axonometrikus és perspektivikus ábrák elemzése és 

rajzolása 5 óra;  

Színismeret, kontrasztok: 4 óra. 

9 óra 

3.  Tárgy és környezetkultúra:  

Környezetelemző feladatok 2 óra; 

Tervező, makettező órák: 3 óra. 

5 óra 

4.  Szabadon felhasználható órák: csoportos kreatív 

feladat, múzeumi óra 
2 óra 

5.  A média társadalmi szerepe 6 óra 

6.  A mozgókép anyaga és kifejezőeszközei 10 óra 

7.  A mozgóképi szövegek rendszerezése 6 óra 

8.  Jellegzetes médiaszövegek, műsortípusok 7 óra 

9.  Ellenőrző-értékelő órák (összefoglalás, teszt, 

versenyfeladat) 

11 óra 

 

 

ÖSSZESEN: 74 óra 
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Témakörök, tartalmak, tevékenységek 

Kifejezés, képzőművészet 

 

Nyelv:  

Egyensúly, nyugalom, mozgalmasság, feszültség, a figyelem vezetése.  

A térhatás és a síkban tartás tartalmi szerepe festészeti, grafikai 

alkotásokban.  

A látványrendezés vizuális eszközei, hatáselemei, a mesterséges 

fényhatások. 

A sík- és térbeli kifejezés, közlés vizuális nyelvi elemek (vonal, sík, 

forma, szín) korosztályi szintű használata különböző célú 

kompozíciókban. 

Alkotás:  

Tanulmány (emberalak, térelemek közös beállítása); színbeli bontás, 

redukálás a látvány elemzése alapján.  

Vizuális illúziókra, érzéki csalódásokra épülő feladatok megoldása 

művészeti példák nyomán. 

Gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezése a művészet képi, plasztikai 

műfajaiból tanult kifejezőeszközök, módszerek, technikák 

alkalmazásával. 

Befogadás:  

Műelemzések a feladathoz (és a történelmi korokhoz) kapcsolva, a formai 

jegyek alapján.  

Művészettörténet (benne a magyar művészet): A művészet szerepe, a 

korstílus és az egyéni stílus eltérő korokban és kultúrákban. A 

művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek vizsgálata. 

- A szecesszió, a XX. század első felének művészeti irányzatai, az 

izmusok.  

- Az expresszionizmus, a konstruktivizmus, a szürrealizmus és az op-art.  

- A modern és a posztmodern jelenségek  

- A kortárs képzőművészet néhány alkotásának elemzése, megismerése.  

Közeli művészeti kiállítás meglátogatása. (Könyvtár- és médiahasználat) 
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Vizuális kommunikáció 

 

Nyelv:  

Geometrikus formák, értelmező színek, arányok, faktúrák. A vázoló és 

szerkesztett vonal.. 

Alkotás:  

Épület, utcarészlet, folyosórészlet megfigyelése, szabadkézi tapasztalati 

perspektivikus ábrázolása.  

Egy iránypontos perspektíva szerkesztése. 

Megfigyelt és elképzelt térbeli helyzetek pontos ábrázolása.  

Összetett természeti forma részletesebb analízise (pl. értelmező vázlat, 

részekre bontás, kiegészítés, vagy fázisrajzok, szintvonalak, hossz- és 

keresztmetszetek).  

A formák helyes arányviszonyainak elemzése, megítélése. 

Axonometrikus és perspektivikus rekonstrukciók vetületi rajzok alapján. 

Ábra alapján téri helyzet rekonstruálása. 

Nem vizuális természetű információk (pl. a népesség összetétele, 

családfa) érzékletes, képi megfogalmazása diagramokon és grafikonokon. 

Mozgások megfigyelése és megjelenítése. Időbeni folyamatok képi 

tagolása, értelmezhető megjelenítése. 

Befogadás:  

A tér illúziója (látszati rövidülések, méretváltozások, nézőpont, 

vonaltávlat, színtávlat).  

A perspektivikus ábrázolásmód. A tanult ábrázolási rendszerek 

áttekintése.  

Térábrázolási módok, kevert nézőpontú ábrázolásmódok különböző 

korokban, kultúrákban.  

Színismeretek: Színritmus. színharmónia. Kontrasztok (színezet és 

hőfokkontraszt, sötét-világos, komplementer, szimultán, mennyiségi és 

minőségi kontrasztok) felismerése, kompozíciók készítése 

A közterületek, középületek tájékoztató rendszere (feliratok, logotípiák, 

jelek) elemzése, tervezése. 

Tájékozódás ismeretlen városi környezetben. Tájékozódás térkép 

segítségével. 
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Tárgy és környezetkultúra 

 

Nyelv:  

Térformák, színek a térben; tónusok, faktúrák térmódosító hatása. 

Személyesség képi jelei. 

Alkotás:  

Rajzos-írásos felmérés készítése egy kiválasztott személy környezetéről 

(lakószoba, lakberendezési tárgyak, dekoráció), életmódjáról, 

életstílusáról.  

Tárgyak, jelenségek megadott szempontok alapján történő rajzos 

felmérése, elemzése, értelmezése. 

Egy tárgy más funkcióra történő átalakítása. A máshol látott formai, 

technikai megoldások adekvát alkalmazása saját kifejező szándékú 

alkotásokban. 

Adott méretű tér elképzelése, megtervezése konkrét személy igényei 

szerint, megfelelő stílusban (rajzban és írásban) 

Befogadás:  

Az építészeti tér, az épület, az életmód összefüggése. Az egyházi 

rendeltetésű épületek 

A természeti környezet és az épületek védelme; a „környezettudatosság” 

elve. Tárgytervezői feladatoknál természeti „előképek” alkalmazása. A 

saját értékek számbavétele. 

 

Technikák:  

A megismert grafikai, festői, szobrászati és egyéb gépi technikák önálló 

megválasztása a feladatok megoldásához.  

Szabadkézi vázlatok, rajzok és szerkesztések (esetleg számítógépes 

rajzolói programok) alkalmazása, igényes, pontos kivitelezés.  

Kollázs, papír- és fotómontázs készítése. (Technikai kísérletek)  

Makettkészítés papírból, illetve vegyes technikával (csoportmunka). 
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Megfigyelés 

 

A közönség médiafogyasztási szokásainak tanulmányozása megadott 

szempontok alapján, az eredmények lejegyzése. 

Az emberek viselkedésének megfigyelése a valóságban és a filmeken, 

illetve a televíziós műsorokban megadott, majd a tanulók által önállóan 

javasolt szempontok alapján. Azonosságok, eltérések regisztrálása, azok 

lejegyzése. 

Helyszín- és időviszonylatok, illetve karakter- és konfliktusviszonylatok 

felismerése, megfigyelése a médiaszövegekben. Lényeges információk, 

tények azonosítása 

Ismeretszerzés 

 

Mozgóképi szövegek felidézése (elmesélése, illetve lejegyzése), a 

mozgóképi memória működtetése. 

Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, tanári előadásokból, 

statisztikai táblázatokból, lexikonból, könyvtárból, internetről. 

Kommunikáció 

 

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerése, mozgóképolvasás. 

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok alkalmazása, mozgóképírás. 

Egyszerű (időben és térben egybefüggő) cselekmények képsorozatokkal 

történő megjelenítése, tagolása. 

Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének 

megtervezése az életkornak megfelelő szinten (story-board, animáció, 

interjú). 

Értelmezés, elemzés, tolerancia 

 

Mozgóképi szövegkörnyezetben megfigyelt emberi kommunikáció 

értelmezése, kifejtése élőszóban és írásban. 

Sztereotípiák és konvenciók azonosítása a mozgóképi 

szövegkörnyezetben. 

Mozgóképi szövegkörnyezetben megfigyelt egyszerű (teret és időt 

formáló) képkapcsolatok értelmezése élőszóban és írásban. 

Mozgóképi szövegkörnyezetben megfigyelt kép-hang kapcsolatok 

értelmezése élőszóban. 

Vita a média használatával kapcsolatos megfigyelések alapján a média 

társadalmi szerepéről, működésmódjáról. 
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Kritikai gondolkodás, problémaérzékenység 

 

Önálló kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban. 

A lényeg kiemelése írott, látott és hallott szövegekből. 

Mozgóképi szövegek értelmezése alapján feltevések, állítások 

megfogalmazása a szöveg keletkezésének hátteréről, a közlő (szerző, 

médiaintézmény) szándékairól. Érvek gyűjtése a feltevések mellett és 

ellen. 

Önismeret, együttműködés, választás, tolerancia, alkotásra való 

beállítódás 

 

Saját médiahasználati szokások kritikus megfigyelésére alapozó tudatos 

mű- és műsorválasztás. 

A művekben, műsorokban megjelenő konfliktusok, viselkedési módok és 

megoldások tudatos-kritikai elemzésén, illetve a valóságismereten alapuló 

szerepjátékok, szövegképzési gyakorlatok. 

Egyszerű mozgóképi szövegek létrehozásának előkészítése és azok 

kivitelezése. 
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A továbbhaladás feltételei: 
 

A vizuális képességek optimális színvonalától való elmaradás a tanuló 

továbbhaladását nem akadályozhatja meg! 

- Az általános iskola befejezésekor a tanulónak - a tantárgyi munkára 

fordítható időtől függően, személyiségéből adódó szinten - rendelkeznie 

kell a vizuális alkotó és befogadóképesség alapjaival. 

- Legyen képes fantáziáját szabadon eresztve gondolatokat és érzéseket 

kifejezni az alkotó, tervező feladatokban. Ízlésítéleteit tudatosan is tudja 

megindokolni, átéléssel hitelesíteni. 

- Adott szempontokat követve tudja alkalmazni a stíluskritikai műelemzést. 

Ismernie kell a tanult művészettörténeti korszakok legjellemzőbb 

stílusjegyeit, koronként és áganként legalább három-három műalkotást, 

alkotót legyen képes felismerni és megnevezni. 

- Legyen képes csaknem önállóan teret, tömeget ábrázolni látszati és 

axonometrikus rendszerben, szabad kézzel illetve szerkesztéssel. Szín- és 

tónusválasztásait képes legyen megindokolni. 

- Ismerje a vizuális kommunikáció alapvető jeleit és szabályait. 

- Legyen tájékozott a mindennapi, a tudományos, a műszaki és a művészi, 

kommunikáció feladatáról, és értse a tömegkommunikáció működését. 

- Legyen képes adott célra tárgyat tervezni, készíteni. (Ismerje a szerkezet-

formát (pl. Eiffel torony) és a szimbolikus formát (pl. korona). 

- Ismerje és alkalmazza a kulturált, környezettudatos magatartás szabályait. 
- A tanuló ismerje az audiovizuális média társadalmi szerepét. Legyen 

tisztában a média befolyásolási technikáival, legyen képes az önálló és 

kritikus attitűd kialakítására.  

- Ismerje a mozgóképi közlésmód formanyelvi alapjait. Az ábrázolás 

megismert eszközeit tudja alapszinten alkalmazni a mozgóképi szövegek 

értelmezése során.  

- A technikai képrögzítés eszközeit tudja felhasználói szinten alkalmazni 

(fényképezőgép, videokamera). 
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Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 

- A rajz és vizuális nevelés tantárgy alkotásközpontú, ezért az értékelésnek is 

elsősorban a képességek, készségek fejlődését kell nyomon követnie a 

gyerekek munkáiban. A komplexitásból következően egy-egy gyermek 

tantárgyi teljesítményei is mindig többszintűek. Más-más színvonalú 

eredményt érhetnek el a megfigyelés, az elemzés, a gyakorlati feladatok, 

vagy a művészeti ismeretek területén. Így az ellenőrzésben, értékelésben is 

rugalmasan a gyermekek eltérő adottságaihoz, egyéni fejlődésének 

üteméhez kell igazodni! 

- Az ellenőrzés-értékelés legfontosabb feladata, hogy az elvárás, ellenőrzés 

és minősítés eszközeivel a tanulókat az önértékelésben, saját fejlődésük 

követésében, reális megítélésében segítse, saját teljesítményük 

elemzésének szokását bennük kialakítsa. Az értékelés lehetőleg térjen ki a 

kis részletekre is (hiszen sokszor csak ezekben mutatható ki a fejlődés 

ténye, de a kevésbé motivált gyerekeknek ezek is jelentős sikerforrások 

lehetnek). 

- Az egyéni és közös megbeszélések, az óra alatti és az óravégi értékelés 

egyaránt a jó, ötletes, kifejező megoldásokat, próbálkozásokat vagy a 

feladatnak való megfelelés mértékét, az érdeklődő közreműködést 

állapítsák meg. 

- Az értékelés alkalmai szolgálják a tanultak megszilárdítását, a gyerekek 

szemléletének irányítását és ízlésének alakítását, és a teljesítmény örömét. 

A tanulói munkák elemzéséhez - a személyes érintettségre való 

tekintettel - lehetőleg elmarasztaló megjegyzés ne fűződjön. Ehelyett 

érdemes rámutatni az érdekes-értékes gondolatokra, ígéretes ötletekre, 

értékelni a művészet iránti érdeklődést, kiemelni a tanuló munkáiban a jól 

sikerült részleteket, méltányolni az elrontott-újrakezdett munkáknál a 

bátorságát és a kitartását. 

- A vizuális befogadás helyzeteiben a gyerekeknek a látványokról, 

műalkotásokról, egymás munkáiról szóban is meg kell nyilatkozniuk, 

önálló véleményt kell formálniuk, tetszésítéletüket indokolniuk kell, amely 

alkalmakkor a szakkifejezések szakszerű használata is megméretik. Ezért 

fontos a tantárgyi ismereteket (műalkotások adatainak felidézése, műfajok 

megnevezése, a könyvtár művészeti albumainak önálló használata, stb.), és 

a verbális aktivitást is értékelni. 

- A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS ALAPSZABÁLYA: AZ ÉRTÉKELÉS 

SOHA NE MARADJON EL! 
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Az ellenőrzés, értékelés lehetséges területei 
- Az egyéni és közös korrektúra, a konkrét feladattal kapcsolatos személyes 

konzultációk, az önellenőrzés megkövetelése, a tanórákon történő 

folyamatos szóbeli értékelés keretében valósulhat meg. 

- A közös értékelésre az együttes eredmények áttekintésekor kerül sor, 

alkalmat adva az elvégzett munka feletti öröm kinyilvánítására. A tanulók 

munkáinak kiállítása, bemutatása az értékelés sajátos eszköze! 

- Az adott szempontok szerinti elemzés a tanulók és a nevelő részéről egy-

egy feladat, vagy több tanórán át tartó témafeldolgozás befejezésekor 

valósulhat meg. Ilyenkor a konkrét feladat céljával vetjük össze a csoport és 

benne az egyének teljesítményét, kiemelve a sikeres megoldásokat, a 

fejlődés tényét, a feladat megértését, az eredetiséget. 

- Érdemes értékelni a tanulók füzeteit is, amelybe az ismeretek (tanár által 

diktált, vagy önállóan lejegyzett) vázlatát írták, vázlat-rajzaikat, és egyéb 

feladataikat megoldották, gyűjtött képeiket rendszerezve beragasztották. 

- Mindezek összegzéseként kerülhet sor az érdemjeggyel minősített tanév 

közbeni, osztályzattal lezárt félévi és a következő szempontok szerinti 

tanév végi értékelésre: 
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A tanulók értékelése: ellenőrzés – mérés – minősítés 
 

A feldolgozás során az ismétlő, összefoglaló, ellenőrző órák beépítésével 

lehetővé válik a hagyományos tantárgyi értékelés megvalósítása, azonban fontos 

a tárgy sajátosságait figyelembe vevő speciális munkaformák (egyéni, páros- és 

csoportmunka) és feladatok (projektfeladatok) alkalmazása és értékelése is. A 

feladatok kitűzésével egy időben az értékelés szempontjait is meg kell határozni. 

„A továbbhaladás feltételei” szakaszban leírtak alapján kerül sor  a következő 

szempontok szerinti tanév végi értékelésre: 

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  
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Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások  
(A műalkotásokat a tanár választja ki, a művészettörténeti korszaknak 

megfelelően) 

T. Lautrec egy plakátja, Ferenczy Károly: Márciusi est, Hollósy Simon: 

Rákóczi induló, Vincent van Gogh: Auvers-i templom, Rodin: Gondolkodó, 

Klimt: A csók, Gaudi: Sagrada Familia; Lechner Ödön: Iparművészeti Múzeum; 

W. Gropius: A Bauhaus központi épülete; Rippl-Rónai József: Apám és Piacsek 

bácsi vörösbor mellett, Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus, Picasso: 

Vasaló nő, Guernica, Braque: Gitáros csendélet, Boccioni: Az utca erői, M. 

Duchamp: Palackszárító, V. Tatlin: A III. internacionálé emlékmű famodellje, 

Piet Mondrian: Kompozíció, Chagall: Én és a falum, Dali: Égő zsiráf, Szőnyi 

István: Zebegény, Egry József: Visszhang, Medgyessy Ferenc: Anyaság, 

Standard Thonet szék; Breuer Marcell: Wassily csőszék, Le Corbusier: 

Ronchamp-i kápolna, Barcsay Jenő: Festőállvány, Schaár Erzsébet: Az utca, 

Andy Warhol: Elvis, Vasarely: Alakzat III., Kondor Béla: Darázskirály. 
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A taneszközök 

A szemléletesség, a szemléltetés alappillére ennek a tantárgynak. A vizuális 

képességek fejlesztése csak úgy lehet hatékony, ha a hagyományos és a 

legkorszerűbb oktatási eszközök együttes alkalmazása élményszerűvé képes 

tenni a vizuális ismeretek, és képességek megszerzésének és fejlesztésének 

folyamatát. A motiváló értékkel is bíró, változatos, a multimédia eszközeit 

használó tanítási programok kidolgozása nélkülözhetetlen az eredményesség 

szempontjából. 
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Szaktanterem 

A műhelymunka jellegű alkotó-alakító tevékenységhez, műalkotásokkal való 

ismerkedéshez motiváló miliőt a jól felszerelt, működő szaktanterem biztosíthat. 

Szükségesek a megfelelő sötétítést biztosító függönyök, a mobil - lehetőleg 

egyszemélyes - rajzasztalok (melyek egyaránt alkalmasak rajzolásra és 

tárgykészítésre), vízcsap, vetítővászon, megfelelő méretű tábla, tárolóhelyek a 

különféle papírok, anyagok, eszközök, szerszámok részére (ezek kerülhetnek a 

szaktanteremből nyíló szertárba is). Fontos, hogy legyenek installációk a tanulói 

munkák és művészeti reprodukciók bemutatásához. 

A szűkös időkeret hatékony kihasználása szinte megoldhatatlan a 

szaktanteremben megtalálható szemléltető eszközök, poszterek, modellek, 

diavetítő, írásvetítő (és lehetőleg TV, videólejátszó, - esetleg DVD, videó-CD, 

kép-CD lejátszására alkalmas eszköz -, számítógéppel összekapcsolt projektor) 

nélkül. A rajz és vizuális kultúra tantárgy eszközigénye, eszközhasználata nem 

luxus, hanem nevelő erő: alternatívát kínál a diákoknak a vizuális 

kiszolgáltatottsággal szemben a technikai eszközök értő, értékes, kultúrát építő 

használatára. 
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Tanári segédeszközök 

 

A vetítő eszközöktől függően változó a szükséges eszközök köre: 

- Számítógépes projektor esetén fontos segédeszköz a szkenner és a digitális 

fényképezőgép, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógép, melyek 

segítségével elkészíthetők a szemléltető képösszeállítások, feladatlapok, 

megtekinthetők egyes médiatartalmak. 

- Fénymásolási lehetőség. 

- Szakmai kézikönyvek, művészettörténeti albumok. 

- Írásvetítő, diavetítő, TV, videó, illetve DVD-lejátszó esetén írásvetítő 

fóliák, művészettörténeti diasorozatok, kép CD-k, videofilmek vagy DVD-

k szükségesek. 
 

Tanulói eszközök 

- Tankönyv, nagyméretű (spirálos) rajzfüzet, rajzeszközök, színes papírok, 

festék, ecsetek, olló, ragasztó, körző, vonalzó, valamint dosszié a gyűjtött 

képanyag, és az elkészült munkák - rajzok, festmények, vázlatok - 

tárolására. 

- (Az alkalmazandó könyv a vizuális nevelő (tanár) szabad választása szerint 

a NAT szellemében készült, a vizuális kultúra alapjait megfelelően 

summázó, esztétikailag színvonalas és szemléletes, az ismeretanyagot 

megfelelő keretbe foglaló, lehetőleg tartós kivitelű (több éven keresztül is 

használható tankönyv legyen). 

A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanításához szükséges, hogy lehetőség 

szerint élményszerű helyzeteket teremtve és kreatív gyakorlatokból kiindulva 

igyekezzünk tanítani. Ez nyitott, elemző álláspontot igényel a tanártól. A tanár 

nem kész, hanem bizonyos részében állandóan változó tananyagot közvetít. 

Igyekeznie kell a diákok tapasztalatait, tudását is beépíteni pedagógiai 

munkájába, ez a taneszközök, a tankönyv kiválasztását is megnehezíti. A tárgy 

tanításához szükséges filmek, televíziós műsorok, multimédia CD-k kiválasztása 

a helyi lehetőségekhez, aktuális eseményekhez igazítható. Beszerzését csak 

részben tudják az iskolák biztosítani, mindenképpen célszerű a tanulókat is 

bevonni a szemléltető eszközök bővítésébe. A tanórán bemutatott alkotások 

azonban példaként szolgálnak, a felhasznált anyagok kiválasztását tudatos tanári 

döntésnek kell megelőznie, a nevelési, oktatási célt kell szolgálnia.  
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Ajánlott (választható) tankönyvek:  

- Tér-forma-szín5-8.o. (Nemzeti Tankönyvkiadó) 

- A képzelet világa 5.,6.,7.,8.(Apáczai Kiadó) 

- Művészettörténet 5., 6.,7., 8.(Mozaik Kiadó) 

- -Horváth Beáta: Mozgókép- és médiaismeret 8. évfolyam (Nemzeti 

Tankönyvkiadó) 

- -Gátainé Sróth Zsuzsa – Csengeri Mária – Varga Lajos: Mozgókép és 

médiaismeret 8. (A és B változat) Tankönyv és munkafüzet(Pauz – 

Westermann Kiadó) 

- -Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép- és médiaismeret 1. és 2. 

(Korona Kiadó) 

- -Film- és médiafogalmak kisszótára (Nem tankönyv, segédanyag) Korona 

Kiadó 2002  
 

 


