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Előszó

A tankönyv a Vizuális művészetek és gyakorlati ismeretek tantárgy iskolai programban előírt 
kompetenciáinak kialakítását, a tartalmak bemutatását korszerű megközelítésben ajánlja.

Egységes művészi látásmód. A tanulók használni fogják a rajzórán elsajátított ismereteket, 
a ceruzával kapcsolatos munkatechnikákat, hogy hasznos vázlatokat készíthessenek a fes-
tészet, formázás és makettalkotás, valamint a jelmez- és díszletkészítés kreatív kihívásaiban. 
A fényképezés leckéi segítik őket a munkalépések követésében a rajzolás, festés, formázás 
és makettkészítés kihívásaiban. A különböző felületekre alkalmazott festési technikák se-
gítségükre lesznek az agyagformázás, a karton és textil makettek kreatív megvalósításában.

Árnyalt (változtatott, befolyásolt) művészi látásmód. A  különböző művészi technikák 
gyakorlása nagy fontossággal bír a képzőművészet és a gyakorlati készségek területén, ezért 
a leckék témakörösítve vannak, hogy elég idejük legyen a tanulóknak megismerni a té-
mákhoz kapcsolódó technikákat, munkaeszközöket. A négy tanulási egység: Rajz, Festés és 
fényképezés, Papírformák és agyagmegmunkálás, Makettek és minták, melyek leckéi 
feldolgozzák a tantervben előírt összes tartalmat. A  tartalom kapcsolatot teremt a tanterv 
tananyaga és a leckék között.

Integrált művészi látásmód. Az egységesített kreatív kihívások kiváló lehetőséget nyúj-
tanak ugyanabban az időben különböző technikák kipróbálására, eszközhasználat gyakorlá-
sára, valamint a vizuális nyelvezet elsajátítására. Továbbá elegendő időt biztosít a felkészü-
lésre, gyakorlásra, vizsgálatra és önellenőrzésre is. Egy másik előnye ennek a szemléletnek 
az, hogy a kreatív kihívások több oldalon át 
képekkel illusztrálva tartalmazzák a részle-
tes és világos munkalépéseket, hiszen a 
technikák alapos elsajátítása önbizalmat és 
eredményeket biztosít. Ezért a leckék feldol-
gozása több tanórát foglal magába.

Kompetenciákra való összpontosítás, ala-
pozás. Minden tanulási egység követi egy 
vagy több sajátos kompetencia fejleszté-
sét a tanév során elsajátításra előírt 6 közül.



Alap kompetenciák
1.  Vizuális nyelven kifejezett 

üzenetek feltárása különböző 
összefüggésekben

2.  Funkcionális és/vagy 
esztétikai alkotások készítése 
megfelelő anyagok és 
technikák felhasználásával

Sajátos 
kompetenciák
1.1. Saját vélemény kifejezése a 

vizuális nyelven közvetített 
üzenetekről

1.2. Különféle képzőművészeti 
nyelvi elemek jellemzőinek 
kiemelése kompozíciókban, 
a környezetben és a 
képeken

2.1. Megfelelő anyagok és 
technikák használata 
a szándékos üzenet 
egyértelmű kifejezésére

2.2. Tetszés szerinti 
kompozíciók készítése, 
kihasználva a 
képzőművészeti nyelvezet  
kifejezési lehetőségeit

2.3. Egyedi, személyre szabott 
és használható termékek 
létrehozása túlnyomórészt 
kézi, kreatív és játékos 
tevékenységekkel

2.4. A terek és formák 
átalakítása szándékos 
képzőművészeti 
megközelítéssel és 
különféle technikákkal

Használati útmutató a nyomtatott tankönyvhöz / 6
Használati útmutató a digitális tankönyvhöz / 8
A kis művész eszköztára / 10
Bemutatók. Projektek. Portfólió / 12

Tanulási 
egységek Tartalmak Tantervi tartalmak Sajátos kom-

petenciák

1. tanulási 
egység
RAJZ

1.L. A ceruzarajz  ⁄ 16 1.L.  Rajz. Munkatechnika: ceruzarajz. Képzőművészeti nyelvezet elemei: 
a pont, a vonal, a forma

2.L.  Rajz. Munkatechnika: árnyékolás, satírozás. Képzőművészeti nyelve-
zet eleme: az érték

1.1; 1.2; 2.1; 
2.2; 2.3

2.L. Az árnyékolás, satírozás technikája  ⁄ 22
        Bemutató. A szépírás (kalligráfia) művészete  ⁄ 24
Értékelő teszt  ⁄ 26

2. tanulási 
egység
FESTÉS ÉS 
FÉNYKÉ
PEZÉS

1.L.  A pont és a vonal a festészetben  ⁄ 28
1.L.  Festés. Képzőművészeti nyelvezet elemei: a pont, a vonal. 
2.L.  Festés. Képzőművészeti nyelvezet elemei: a színek (elsődleges színek 

másodlagos színek, hideg színek, meleg színek, tónusok és árnyalatok)
3.L.  Festés. Képzőművészeti nyelvezet eleme: a forma
4.L.  Festés. Vegyes munkatechnika
5.L.  Festés. Textil alapra festés melegre száradó festékekkel
6.L.  Fénykép. A fénykép, mint nyelvezet.

1.1; 1.2; 2.1; 
2.2; 2.3

2.L. A szín a festészetben  ⁄ 34
3.L.  A forma a festészetben  ⁄ 38
4.L.  A textilre festés technikája  ⁄ 40
5.L.  Vegyes munkamódszerek  ⁄ 42
6.L. A fénykép, mint vizuális nyelv  ⁄ 44
        Bemutató. Nagy festők. Gh. Tattarescu  ⁄ 50
Értékelő teszt   ⁄ 52

3. tanulási 
egység
PAPÍRFOR
MÁK ÉS 
AGYAG
MEGMUN
KÁLÁS

1.L. A kirigami technika  ⁄ 54 1.L.  Makettek és minták. Munkatechnika: kirigami. Képzőművészeti nyel-
vezet elemei: a forma, a vonal (térbeli felületek metszőegyenese)

2.L.  Formázás. Munkatechnika: nem irányított modellálás. Képzőművé-
szeti nyelvezet eleme: a forma 1.1; 1.2; 2.1; 

2.2; 2.3; 2.4

2.L. A formázás technikája  ⁄ 58
         Bemutató. Nagy művészek.  

Constantin Brâncuși  ⁄ 62
Értékelő teszt   ⁄ 64

4. tanulási 
egység
MAKETTEK 
ÉS MINTÁK

1.L.  A papír és a karton megmunkálása.  
A hajtogatás   ⁄ 66

1.L. Makettek és minták. Munkatechnika: a hajtogatás
2.L. Makettek és minták. Munkatechnika: a fonás
3.L. Makettek és minták. Képzőművészeti nyelvezet elemei: tónusok és 
árnyalatok, textúrák (anyagösszetétel).

1.1; 1.2; 2.1; 
2.2; 2.3; 2.4

2.L. A textilanyagok megmunkálása. A fonás  ⁄  72
3.L.  Árnyalatok. Tónusok. Textúrák  ⁄ 76

Értékelő teszt   ⁄ 84
Év végi értékelés. Színházi előadás (Kisszínpad)  ⁄ 85
Kislexikon  ⁄ 86
Megfigyelési lap  ⁄ 88
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A tankönyv összetétele: nyomtatott forma + digitális forma 
(megegyező a nyomtatott változattal, kiegészítve interaktív 
multimédiás tanulási tevékenységekkel – IMTT).

A lecke szerkezete két didaktikai sza-
kaszból álló tanulási folyamatra épül.

Értékelő teszt

Nyitott szemmel

Nyitott szemmel figyeld a világot, és 
csodálatos dolgokat fogsz felfedezni. 
Ebben a címsorban bemutatunk rö-
viden új és érdekes dolgokat a tanul-
mányozott területről.

Feladatok
Teljesíted a követelményeket, önállóan érté-
keld a Vizuális művészetek és gyakorlati isme-
retek órán elért eredményeidet. Kiválasztod 
a helyes változatot, kérdésekre válaszolsz, 
rövid szöveget írsz a tanulási egységben 
felfedezett fogalmakkal.

Megállapítod a feladatok helyes megol-
dását ellenőrizve a digitális változatban a 
válaszokat vagy kérheted tanárod, társaid 
véleményét.

Önértékelés
Segít meghatároznod az elért fejlődési szin-
ted, és arra biztat, hogy tovább haladj. Őrizd 
meg az értékelő tesztjeidet a portfóliódban.

Mit és mennyit tanultam?

Használati útmuta-
tó a nyomtatott  
tankönyvhöz
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TA
NULÁSI 

EG YSÉ G
3

I. Válaszd ki a helyes felelet betűjelét

1. A Kirigami a…
a) papírtűrögetés és vágás művészete
b) papírtűrögetés művészete
c) papírhajtogatás és színezés művé-
szete

2.  Az agyagtárgyakat pontokkal  
díszíthetjük:
a) vonalakat mintázó fapálcikákkal
b)  használt fogkefe agyagba történő 

nyomásával
c) ceruzahegy agyagba nyomkodásával

II.  Sorold fel a kirigami technika 
három tulajdonságát!

III.  Alkoss egy rövid szöveget 
felhasználva a következő 
szavakat: vonal, sík, kirigami, 
papír, tűrés, kivágás.

3. A térbeli agyagozás  alapformái:
a) a golyó és a henger
b)  a lapított golyó (palacsinta) és a lapított hen-

ger (szalag)
c) a golyó és a szalag

Értékelő teszt
Papírformák és agyagformázás

A szövegben a szavakat megváltoztatha-
tod. A nyomon követés megkönnyítése 
érdekében húzd alá a szövegben a listá-
ból felhasznált szavakat.

I. Minősítésem:

 NJ – 3 helyes válasz

 J – 2 helyes válasz

 ES – 1 helyes válasz

II. Minősítésem:

 NJ – 3 helyes tulajdonság

 J – 2 helyes tulajdonság

 ES – 1 helyes tulajdonság

III. Minősítésem:

 NJ –  Az összes szót felhasználtam a szö-
vegben

 J –  Három szót használtam fel a szöveg-
ben

 ES –  Két szót használtam fel a szövegben

A tanulási egység végén nyomtasd ki ezt az oldalt a digitális tankönyvből, és oldd meg a felmérő tesztet!
Ellenőrizd a válaszokat a tankönyv digitális változatában!

Töltsd ki a tanulási egység megfigyelési lapját a tankönyv végén! Tedd a lapot és a tesztet a portfóliódba!

Kreatív kihívás 

Lehetőséged van gyakorlatba ültetni a Nyitott szemmel címsorban 
bemutatott új ismereteket egy sor kihíváson keresztül, amelyek 

kifejezetten a kreatív és gyakorlati készségeket fejlesztik. 
Ezen kívül, hogy tájékozódhass, képek és szövegek állnak 

rendelkezésedre, melyek bemutatják a megvalósítás 
lépéseit és ötleteket, javaslatokat nyújtanak. Veled 

egykorú tanulók egy csoportja minden kreatív 
kihívást kipróbált. 

Jelölés/Címke, mely legalább 
egy típusú multimédiás inter-
aktív tanulási tevékenység je-
lenlétét mutatja a digitális tan-
könyv nyitott dupla oldalán.

Lapozz, és fedezd fel a digitális tankönyv 
Használati útmutatóját!

Próbáld meg így is!

Annak érdekében, hogy bármilyen terüle-
ten fejleszd magad, így a képzőművészet 
és a gyakorlati készségek területén is, 
folyamatosan gyakorolnod kell a mun-
katechnika elsajátításához, de rendel-
kezned kell kíváncsisággal is, hogy új 
dolgokat próbálj ki, tesztelj, kísérletezz. 
Itt lehetőséged van erre. Lehetőséged 
van megvizsgálni, mi történik, ha kissé 
eltérő dolgokat próbálsz ki, legyen szó 

akár a kreatív kihívásban javasolt munka-
technikáról, anyagokról vagy eszközökről.  

Bizonyára új és érdekes dolgokat fedezel 
fel. Tesztelni fogod feltevéseidet, gyakorla-
ti kísérlettel igazolsz és következtetéseket 
vonsz le, amelyek segítenek fejlődni a vizu-
ális művészetek és a gyakorlati készségek 
területén.



Használva a tankönyv digitális változatát, 
mindig együtt lehetsz osztálytársaiddal 
és tanáraiddal interaktív tanórákon az 
osztályteremben vagy interneten.

Használati útmutató a 
digitális tankönyvhöz
Egyetlen kattintással belépsz a digitális tan-
könyv csodálatos világába. Itt számos, inter-
aktív multimédiás tanulási tevékenységet 
fedezhetsz fel, amelyek a tanóra témá-
jához kapcsolódnak. Ezek kiemeltek 
a digitális változatban és a nyomta-
tott változatban is az alábbi  
szimbólumok által.

STATIKUS 
IMTT

Sablonok és értékelési tesztek nyomtatása
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INTERAKTÍV 
IMTT

Önértékelés tesztekkel,  
ellenőrzéssel

Tevékenység 
elhagyása

Kép  
nagyítása/ 
kicsinyítése

Használati  
utasítás

Nyomtatás Kijelölés/
Aláhúzás

Tevékenység 
elhagyása

Újra-
kezdés

Tevékenység 
érvényesítése

Használati utasításKijelölés/
Aláhúzás
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Munkaformák: vágás, varrás, díszítő varrás (gombok),  
ragasztás/összekapcsolás

Szükséges anyagok, eszközök 
✔ pamut póló (régi póló is lehet) ✔különböző formájú és anyagú zöld 
foltok ✔ zöld krepp papír darabok  
✔  vastagabb  

zöld fonal  
✔ zöld gombok 
✔ zöld bojtok 
✔ zöld fonal 
✔ gombostű 
✔  hullámos /  

cikk cakk olló  
✔zöld filctoll 
✔ cérna 
✔ tű

Az erdőben 
található színek/
árnyalatok 
anyagából készült 
jelmezbe öltözött 
személy.

Erdei növények mintázata/
anyaga

Erdei levelekhez hasonló  
zöldes szövet

Mit tesz a képen látható rovar, hogy 
kevésbé legyen észrevehető?

A textil anyagokat különböző árnyalatú és 
tónusú színekre lehet megfesteni. 
Emlékezzünk! Az árnyalatokat a színkör 
két szomszédos színének keveréséből kap-
juk.
A szín tónusát a szín és egy nem szín keve-
résével nyerjük.  Ha világosabb színt szeret-
nél kapni, keverd össze fehérrel, ha pedig 
sötétebbet, keverd feketével.

Képzelj el egy újszerű jelmezt a Jótündérnek a Modern 
Hamupipőke előadásra! A tündér lehetne az Erdő Szelleme. 
Használj különböző árnyalatú és tónusú zöld textiliákat! 

1. lépés. Tájékozódj, milyen árnyalatú és tónusú az erdő-
ben találhatő fák mintázata! Használj atlaszokat, enciklopé-
diákat, erdei kirándulásról készült fényképeket! 
Készíts olyan, vázlatot, amely bemutatja a természetben 
előforuló sík és térbeli formák színeit (árnyalatok, tónu-
sok) és mintázatát (levelek, ágak, bokrok, fakérgek).

Munkalépések

A zöld 
szín 
árnyalatai

Nyitott szemmel

Kreatív kihívás

A zöld  
szín  
tónusai

TA
NULÁSI 

EG YSÉ G
4

Rajzeszközök hasz-
nálatával barátsá-
gossá, személyre-
szabottá teheted a 
digitális tankönyvet 
a kreatív tanórákon.

A megtekintés 
módja
A szöveg képer-
nyőhöz igazodik, 
és könnyedén el-
olvasható bármely 
eszközről.

ANIMÁCIÓS IMTT

Vége
Start/
Szünet

Videórészleteket láthatsz, lépésről lépésre 
bemutatva a kreatív kihívásokat.

1. Lépés. Vá-lassz egy meg-felelő méretű textildarabot, hogy telje-sen lefedje a kilyukadt részt, és elegendő he-lyet hagyjon.

Tevékenység 
elhagyása

Használati  
utasítás

Kijelölés/
Aláhúzás
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Festés
✔ vastag ecset ✔ vékony ecset ✔ szivacs 
✔ vízfesték ✔ gouache (festék) ✔ textilfesték 
✔ vizesedény ✔ színkeverő tábla 
✔ védőkötény

A kis művész eszköztára

Rajz
✔ grafitceruza ✔ színes ceruza ✔ szénceruza ✔ viaszceruza ✔ kijelölő ✔ radír ✔ vonalzó 
✔ hegyező ✔ olló ✔ papírragasztó ✔ ragasztószalag ✔ különböző vastagságú, összetételű, 
színű (újrahasznosított) papírlapok ✔ rajztömb ✔ jegyzetfüzet

Formázás
✔ agyag ✔ gyurma ✔ model-
lező gyurma ✔ gyurmatábla

Makettek és minták
✔ tű ✔ cérna ✔ gombok 
✔ madzag ✔ szalag 
✔ gumiszalag 
✔ textildarabok ✔ karton 
✔ vágóeszközök ✔ ragasztó 
(szilárd és folyékony) 
✔ ragasztószalag

Természetből gyűjtött 
anyagok
✔ préselt virágok ✔ kagylók 
✔ kövek ✔ fadarabok

Fényképezés
✔ mobiltelefon, digitális 
fényképezőgép vagy 
táblagép ✔ digitális 
fényképezési alkalmazások 
✔ fényképalbum

Bemutatjuk, milyen anyagokat és eszközöket fogsz használni 
Vizuális művészetek és gyakorlati ismeretek órán ebben a tanévben.
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✔  Rajzolj és fess környezetbarát 
forrásokból származó papírra!

✔  Ha grafikus alkotást vagy festményt 
csak digitális formában tárolsz 
(fényképezéssel vagy szkenneléssel), 
akkor szelektíven gyűjtsd össze azt a 
papírt/kartont, amelyre készült.

✔  Használj vízes alapú festékeket, amelyek 
nem szennyezik a környezetet (olvasd el 
a tájékoztatót a csomagoláson)!

✔  A gyakorlati tevékenységekhez használj 
textilmaradékot, csomagolókartont/
háztartási gépek csomagolásából 
újrahasznosított kartonpapírt, köveket, 
préselt virágokat.

✔  Mielőtt kidobnád, javítsd meg, 
változtasd meg a formáját 
(rendeltetését), díszítsd újra ruháidat!

✔  Védd öltözetedet, használj védőkötényt 
munka közben! Így nem kell sok vizet fo-
gyasztanod a foltos ruhák tisztításához. 

Légy gazdaságos, környezetkímélő! Használj minél több újrahasznosítható anyagot a 
Vizuális művészetek és gyakorlati ismeretek órákon!

Figyelj és válaszolj a kérdésekre!

1.  Milyen eszközöket ismersz fel a 
képen? Mire használod azokat?

2.  Mikor használod a vékony fejű 
ecsetet? Hát a vastag fejűt?

3.  Mivel szeretsz festeni: vízfestékkel 
vagy temperával? Miért?

4.  Melyik eszköz segít a vonalak rajzolásában 
és a satírozásban?

5.  Mi a gyurma? Mondj példákat gyurmából 
formázható tárgyakra!

6.  Milyen egyéb anyagokat használhatsz formázásra, 
modellálásra?

7.  Miért nem hiányozhat eszköztáradból a papírragasztó vagy a 
faragasztó?
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63   62   

TA
NULÁSI 

EG YSÉ G
3 Nagy művészek

Constantin Brâncuși

A formázás 
mestere

Hol tanulta a művész 
a szobrászatot?
Még gyerekkorában eltanulta a fafa-
ragás fortélyait a falusi mesterektől. 
A  falusi házak homlokzatán, oszlo-
pain lévő faragványok és mintázatok 
jelentették a kiindulópontot az alko-
tásaihoz. 

Constantin Brâncuși műterme –  
„Georges Pompidou” Központ, 

Párizs (Franciaország)

A végtelen oszlopa

Bemutató

Készíts egy bemutatót 
Constantin Brâncuși egyik 
alkotásáról. Többféle 
forrásból gyűjts adatot, akár 
az itt közzétett bemutatót is 
felhasználhatod. Készíts egy 
majdnem két oldalas bemutatót, 
fényképekkel kiegészítve.
Mutasd be az osztálytársaidnak. 
Önértékelést is végezhetsz, 
kitöltve a tankönyv végén 
található megfigyelési lapot. 
Őrizd meg a bemutatót a 
portfóliódban.

Formázd meg gyurmából, 
agyagból vagy pa-
pírmaséból Cons-
tantin Brâncuși 
egyik műalkotását 
miniatűr alakban 
(a lehető legkisebb 
méretben).

A szobrászat  a tárgyak térbeli megjeleníté-
sének és elhelyezésének kiváló eszköze. A fel-
használt anyagok és technikák alapján a szob-
rok lehetnek:

• formázottak (agyagból, viaszból…)
• öntvények (fémből, formák szerint)
• faragványok (kőbe, fába, csontba)

Constantin Brâncuși, a  híres román szob-
rász, 1876 február 19-én született Ho-
bița-n, Olténiában, Gorj megyében. 
Az  egyik legnagyobb román alkotónak 
tartják. Az egyszerű és természetes for-
mákat kedvelte, a szülőfalujában látott 
fafaragást.

A csók kapuja

A hallgatás asztala

Egy tanuló munkája

Egy Târgu Jiu-i kertet díszít három 
kőből készült szobor, A végtelen 
oszlopa, A hallgatás asztala és a 
A  csók kapuja. Ezekkel a műalko-
tásokkal állított emléket azoknak 
a hősöknek, akik az I. Világháború-
ban harcoltak.

Hogyan készítesz el egy bemutatót?

A nyomtatott tankönyv útmutatója 

A bemutató
A tankönyv tartalmaz 
egy sor tudományos 
cikket, melyek lehe-
tőséget biztosítanak 
arra, hogy többet 
megtudj egy adott 
témáról a vizuális 
művészetek terüle-
tén. Dokumentációs 
forrásként/adat-
gyújtési forrásként 
szolgálnak nyom-
tatott vagy digitális 
formában, különböző 
témákban készített 
bemutatókhoz.

A bemutató készülhet nyomtatott 
vagy digitális formátumban bármely 
témára az alábbi lépéseket követve:

1. Lépés. Adatgyűjtés
Tudj meg minél többet a bemutató 
témájáról. Használd fel a Dokumen-
tációs rajzokat a tankönyvből vagy 
más forrásokból (nyomtatott vagy 
digitális enciklopédiák, lexikonok, 
folyóiratok, egyes múzeumok hivata-
los honlapja, stb.)

2. Lépés. Megfogalmazás
a.  Készíts tervet a bemutatóhoz 

(legkevesebb 3 gondolat/ötlet a 
témával kapcsolatban).

b.  Fogalmazd meg a szöveget, és 
egészítsd ki bizonyító/alátámasztó 
fényképekkel.

3. Lépés. Bemutatás
Mutasd be a munkád az osztály előtt.

4. Lépés. Önértékelés
Hogyan értékeled a bemutatódat?

Válaszolj a megfigyelőlap kér-
déseire. Töltsd le a megfigyelő-
lapot a digitális tankönyvből, 
egészítsd ki, és tárold a Portfóli-
ódban a bemutatód mellett (a 
bemutatódhoz tűzheted).
Követted a végrehajtás lépése-
it? Igen/Nem
Tiszteletben tartottad a témát? 
Igen/Nem
Gondosan, figyelmesen dolgoz-
tál? Igen/Nem

Bemutatók. Vizsgálatok. 
Projektek. Portfólió

A tanév során, vi-
zuális művészetek 
és gyakorlati isme-
retek órán a kreatív 
kihívások mellett 
vizsgálatokat vég-
zel, projekteket, 
bemutatókat készí-
tesz, és létrehozod 
munkáid, alkotása-
id gyűjteményét, a 
portfóliót.
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A portfólió
Hogyan készíts portfóliót?

•  Tárold rendezett módon, egyetlen helyen 
(egy irattárban, mappában vagy dobozban) 
a Kreatív kihívás javaslatai alapján készített 
munkákat, a bemutatókat, a tanév során, 
Vizuális művészetek és gyakorlati ismeretek 
órán kitöltött önértékelő lapokat!

•  Válogasd ki a portfóliódhoz azokat a be-
fejezett munkákat, amelyek a legjobban 
sikerültek!

•  Írd  fel a nevedet és a keltezést az alkotá-
sok hátoldalára!

•  Fényképezd le alkotásaidat kamerás 
telefonnal vagy táblagéppel! Digitálisan 
mentsd a számítógépes alkalmazások 
segítségével készült munkákat (fényké-
pek, digitálisan kitöltött értékelő lapok 
stb.)! Így hozhatsz létre digitális port-
fóliót. Digitális formátumban a munkák 
kisebb helyet foglalnak el, és sokáig tárol-
hatók, megőrizhetők sértetlenül.

A vizsgálat

A vizsgálat alapos kutatás, amelynek célja a 
fontos kérdések megválaszolása.

A vizsgálat három szakasza: a vizsgált téma 
meghatározása, az adatgyűjtés módszeré-
nek megválasztása (például kisérlettel) és a 
vizsgálat eredményeinek (következtetései-
nek) ismertetése, bemutatása.

Önértékelés céljából ellenőrizheted: együtt-
működtél-e a társaiddal (csoportos vizsgálat 
esetén), követted-e a vizsgálat lépéseit és 
szervezetten dolgoztál-e, találtál-e kreatív 
megoldásokat.

A projekt
Ebben a tanévben számos projektet javaso-
lunk: Művészetek Hete, Művészsarok és Művé-
szeti Lap.

Az egyes projektek helyes megszervezésé-
hez használd az alábbi tervet.
MIÉRT van szükség erre a projektre?
KI fogja megszervezni a projektet?
MIKOR kerül sor a projektre és MENNYI ideig 
tart?
HOL lesznek a tevékenységek?
MILYEN szakaszai vannak a projektnek?
HOGYAN értékeled a projektet?

A projekt egyéni vagy csoportmunka ered-
ménye lehet, amely hosszabb ideig (néhány 
hét, félév vagy akár egy év) terjed ki, szerve-
zést és következetességet igényel.

További részleteket az egyes projektekről a 
következő oldalakon találsz.

•  Satírozás különböző íróeszközökkel (23. 
oldal)

•  Mintaalkalmazás legjobb módja mázas 
kerámiára (35. oldal)

•  Háromdimenziós alakzat (csésze) model-
lezése golyó alakú alapformából az átfe-
dő csőmodellezéshez képest (59. oldal)

•  Csomózás különféle textíliák felhasználá-
sával  (74. oldal)

A következő vizsgálatokat javasoljuk a Pró-
báld meg így is! részben:
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 Különleges projektek
Válasszatok egy hetet a tanév során és nevezzétek Művésze-
tek hetének! Ebben az időszakban változatos, művészetekkel 
kapcsolatos tevékenységeket tervezzetek! Próbáljatok más 
osztályok tanulóit is bevonni a tevékenységekbe!

✔  Múzeumok, kiállítások megtekintése
✔  Művészeti témájú vetélkedők szervezése
✔  Falak díszítése román és idegen művészek képeivel, al-

kotásaikkal
✔  Szórólapok és belépőjegyek készítése  különböző ren-

dezvényekre
✔  Találkozó szervezése egy helyi művésszel
✔  Művészetekről szóló dokumentumfilm megtekintése
✔  A Vizuális művészetek és gyakorlati ismeretek órákon lét-

rejött legsikeresebb alkotások kiállítása az iskola folyo-
sóján

Őrizd meg az összes alkotást, amelyek a Vizuális művé-
szetek és gyakorlati ismeretek órán születtek egész tan-
évben! Helyezd őket egy különleges dossziéba! Készíts 
otthon egy Művészsarkot, ahová kiállítod ezeket az al-
kotásokat! Tanév végén az osztályteremben is rendez-
hettek egy hasonló kiállítást, ahol a tanulók a legsikere-
sebbnek tartott alkotásaikat mutatják be.

Készítsetek csoportosan egy naplót ami-
ben megőrzitek a Vizuális művészetek és 
gyakorlati ismeretek órán készült emléke-
ket, fényképeket! Ebben a naplóban helyet 

kaphatnak az iskolán kívüli eseményekről 
szóló bejegyzések és fényképek, például 
egy múzeumlátogatás vagy kirándulás él-
ményei is.

Tevékenységötletek

 Művészetek hete

 Művészsarok

 Művészeti napló



Rajz

TA
NULÁSI 

1. Lecke. A ceruzarajz
Az árnyékolás, satírozás technikája

Bemutató. A szépírás (kalligráfia) művészete
Értékelő teszt

2. Lecke.

EG YSÉ G
1
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TA
NULÁSI 

EG YSÉ G
1

A pont, a vonal és a 
forma a rajz alapve-
tő elemei. A pontból 
egyszerű mozdulattal 
egy bizonyos irányba 
vonal húzható, majd 
a vonal mozgatásával 
egy alakzat formálha-
tó. Egy lapos (sík) for-
mának két kiterjedése 
(dimenziója) van: hosz-
szúság és szélesség.

Egy szoba  
rajza

A ceruzarajz1. Lecke.

1.  Figyeld meg a képeken a térábrázolást! Azonosítsd a 
hasonlóságokat a tárgyak formája és geometriai alakzatok 
vagy természetes alakzatok között!

2.  Észreveszel egy bizonyos szabályt a tárgyak rajzán? Mi lenne 
az? Hogyan tudnád leírni?

Nyitott szemmel

A testek a valóságban há-
rom dimenzióval (mérettel, 
térbeli kiterjedéssel) rendel-
keznek (hosszúság, széles-
ség, magasság). Hogy leraj-
zolhassuk, kisebb-nagyobb 
változtatások megengedet-
tek. Így különböző szögek-
ből jeleníthetjük meg a há-
romdimenziós alakzatokat, 
megőrizve a térbeliség illú-
zióját. A térábrázolás célja, 
hogy egy megadott helyről 
nézve, a térben megjele-
nő tárgyakról síkbeli képet 
hozzunk létre.
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Szerepjáték
Képzeld el, hogy 
lakberendező 
vagy! Mutass be 
az osztály előtt 
egy projektet, 
mely vázlatos 
rajzot tartalmaz az 
iskolás szobájának 
berendezéséről!

Munkalépések

1. lépés. Határozd meg az egyes tárgyak helyét a szobában (bú-
torok, ajtó, ablak)!

2. lépés. Becsléssel állapítsd meg a szoba és a tárgyak hozzáve-
tőleges méreteit (hosszúság és szélesség)!

3. lépés. Készítsd el a vázlatot a vonalak megrajzolásával szabad 
kézzel vagy vonalzóval! Geometriai testekkel ábrázold a tárgya-
kat, majd adj hozzá részleteket! Őrizd meg a tárgyak arányát! 
Szemléld a munkád, és elemezd, hogy milyen mértékben felel 
meg a témának, kiegyensúlyozott, jól felépített vázlatot készí-
tettél, pontosan helyezted el a lapon!

Készíts vázlatos rajzot a szo-
bádról a grafikus táblagéppel 
(A), vagy színezd a ceruzarajz 
vázlatot vízfestékkel (B)!

A ceruzarajz
Készítsd el a szobád vázlatát szabad kézzel vagy rajzeszközök 
segítségével! Használd a ceruzarajz technikát a helyiségben 
lévő tárgyak térhatásának megjelenítésére!

Szükséges anyagok, eszközök
✔  fehér papír  ✔ ceruza ✔ vonalzó

Emlékezz!
A vázlat egy egyszerűsített és gyors rajz, 
amely egy tárgy, egy élőlény vagy egy táj 
hozzávetőleges képét jelöli.

A B

Próbáld meg így is!

Kreatív kihívás
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A portré (arckép) egy sze-
mély arcának ábrázolása va-
lódi jellemzői szerint.  Reális 
portré készítéséhez tisztelet-
ben kell tartani az arc arányait.

Szükséges anyagok, eszközök
✔ grafitceruza  

✔ papír ✔ radír

Portfólió
Kérd meg egy 
társad, hogy raj-
zolja le az arcodat! 
Hasonlítsd össze 
a rajzát az általad 
készített portréval!

Munkalépések

1. lépés. Rajzolj egy oválist! Ez lesz az arc körvonala. Húzz függőle-
ges, vékony vonalat az ovális közepére! Oszd két részre az arc formá-
ját egy finom vízszintes vonallal (A)! Az arc alsó felét oszd ismét ketté 
egy vízszintes vonallal (B)! A végén a legalsó területet is oszd ketté, 
ugyancsak finom vízszintes vonallal (C)!

Portré rajzolása

Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan rajzolhatod le egy személy arcát, 
segédvonalak használatával az arányok tiszteletben tartásához.

2. lépés. Rajzold meg 
a szemét szimmetri-
kusan az A vonalon, a 
függőleges vonaltól 
balra, jobbra! Rajzold 
meg az orrát a B vonal 
felett. Rajzold meg a 
száját is a C vonal felett!

3. lépés. Rajzold meg 
a füleket az A és B vo-
nalak között! Töröld a 
vízszintes segélyvona-
lakat (A, B, C) és a füg-
gőleges vonalat! Raj-
zold meg a haját!

A

B
C

Nyitott szemmel

Próbáld meg így is!

Kreatív kihívás
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Szükséges anyagok, eszközök
✔ grafitceruza ✔ papír ✔ radír

Munkatechnika:  ceruzarajz

Munkalépések

1. lépés. Rajzolj nyolc oválist, azonos méret-
ben, egymás alá! Használd az oválisokat viszo-
nyítási alapként!

2. lépés. Rajzolj egy oválist a fejnek!

3. lépés. Rajzold meg a nyakat – fél fejhossz 
méretben (fél ovális hosszának megfelelő)!

4. lépés. Rajzold meg a törzset – három fej-
hossznyi méretben!
5. lépés. Rajzold meg a lábakat – négy fej-
hossznyi méretben!
6. lépés. Rajzold meg a kezeket az ujjakkal 
együtt – három és fél fejhossznyi méretben!
Most már megrajzolhatod a megfelelő ruhá-
kat! Árnyékold!

Az emberi test lerajzolása

fej

nyak

törzs

lábak  
(térdig)

lábak  
(térdtől lefele)

kezek

Akárcsak a portré rajzolásakor, amikor egy sze-
mély alakját teljes egészében vázolod, tisztelet-
ben kell tartanod az emberi test arányait. Az aláb-
biakban bemutatjuk, hogyan rajzolhatod meg egy 
személy alakját tiszteletben tartva a felnőtt emberi 
test arányait és a 8 fej szabályát.

Kreatív kihívás
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A  természetképek inspirálhatnak különbö-
ző kompozíciók rajzolására grafitceruzát 
vagy színeket használva. Ezt a tevékenységet 
adatgyűjtésnek nevezzük. Vázlatokat vagy 
tanulmányokat készítve a természetről meg-
mutathatod ügyességedet a rajzolásban, kon-
túrozásban (alakformálásban), árnyékolásban.

A  vázlat egy gyors rajz, egy ötlet vagy egy 
kép, amit nem akarsz elveszíteni, ezért rög-
zíted azzal, ami kéznél van. A  vázlat lehet 
a buszról látható tájkép vagy egy növény, 
amely vonalaival és alakjával lenyűgöz. Ez jó 
gyakorlat a képzelet fejlesztésére, de külö-
nösen a megfigyelésből származó meglá-
tásra. Egy festmény tervezésének szakaszai 
között a vázlat az első szakasz, az, amelyben 

meglátod és rögzíted a képek lényegét.

A körülöttünk lévő tárgyaknak alakja és tér-
fogata van. Bizonyos távolságra vannak tő-
lünk, közelebb vagy távolabb.

Ahhoz, hogy rajzban (kétdimenziós síkban) 
megjelenítsünk háromdimenziós tárgyakat 
a valóságból, a  perspektíva módszerét, 
a távlati technikát alkalmazzuk.

A perspektíva (távlat) segítségével megmu-
tatható, hogy az egyik tárgy távolabb van 
a nézőtől, mint a másik, megteremtve így a 
mélység illúzióját.

A perspektíva szó a latin nyelvből származik, 
jelentése távolba látni.

Tájkép készítése

Nyitott szemmel
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Az alábbiakban bemutatjuk, 
hogyan rajzolj tájképet 
perspektíva módszerrel.
Követheted a mellékelt képet.

Munkalépések
1. lépés. Húzz egy vízszintes vonalat a rajz-
lap közepére. Az ég és a föld egyenlő részek-
ben jelenik meg. 
2. lépés. Találd meg a látóhatár vonalának 
közepét, és jelöld ponttal. Ez a fókuszpont.
3. lépés. Finom vonalakkal (átlókkal) kösd 
össze a pontot a rajzlap négy sarkával.

4. lépés. Az átlók közé rajzolj fákat, mint a 
fenti rajzon. Figyelem! Ne lépd túl az átlókat!
5. lépés. Ne feledd! A tájkép minden eleme 
(a fák, az út) a földön található, a látóhatár 
vonala alatt.
6. lépés. A tájelemek megrajzolása után tö-
röld a 3. pontban rajzolt finom segédvona-
lakat. Színezheted vagy festheted a vázlatot 
kedved szerint.

Egy tájképen fontos szerepe van a 
látóhatár vonalának. Ez a képzelet-
beli vonal, amely egyesíti az eget és 
a földet. A tájkép minden eleme egyre 
kisebbé válik, minél közelebb kerülnek 
ehhez a vonalhoz.

Kreatív kihívás
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A forma egy élőlény, tárgy vagy természeti 
elem külső megjelenése. A térbeli formákat 
árnyékolással/satírozással lehet megjelení-
teni. Az árnyékolás/satírozás több, egymás 
mellé sűrűn rajzolt párhuzamos vonal, 
mely segítségével kialakul a tárgy formája, 
térhatása és anyagösszetétele (1, 2).
A térhatás elérése satírozással
Egy szín vagy nemszín (fehér, fekete) értéke 
az a tulajdonsága, hogy mennyire világos 
vagy sötét. A fehérnek van a legnagyobb 
fényereje (értéke), a feketének pedig a leg-
kisebb a fényereje (értéke).
Egy tárgy felületén lévő fény és árnyék kö-
zötti különbség hozza létre azt az érzetet, 
hogy a tárgy helyet foglal el a térben. Annak 
érdekében, hogy térhatást érjünk el, satí-
roznunk kell a tárgy árnyékban lévő részét 
a szürke különböző változataival (a világos-
tól a sötétig) (3)

Az árnyékolás, 
satírozás technikája2. Lecke.

1

2

3

22   

Nyitott szemmel
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Munkatechnikák:  
ceruzarajz és árnyékolás

Szükséges anyagok, eszközök
✔ grafitceruza vagy rajzszén 
✔papír

Munkalépések

Vizsgálat
Árnyékolás különféle típusú íróesz-
közökkel
Feltevés (hipotézis): Különböző íróesz-
közökkel kapott árnyékolási eredmé-
nyek között különbségek vannak.
Ellenőrzés kísérlettel: Hasonlítsd össze 
az árnyékolást különböző típusú író-
eszközökkel, különböző nézőpontok-
ból (sebesség, művészi hatás, stb.).
Mutasd be a következtetéseket az osz-
tálynak!

1. lépés. Vázold a tárgy alak-
ját!

2. lépés. Figyeld meg, me-
lyik része a legvilágosabb a 
tárgynak, melyik része került 
árnyékba!

3. lépés. Az árnyékterületet 
hangsúlyozd a rajzon ceru-
zával, párhuzamos vonalak 
gyors egymás mellé húzásá-
val! Egyre jobban nyomd a 
ceruza hegyét a papírra, és 
egyre közelebb húzd a vona-
lakat, hogy sötétebb árnyé-
kot kapj!

Az alábbiakban bemutatjuk, 
hogyan érhetsz el térhatást 
árnyékolással.

Bemutatunk különböző módszereket arra,  
hogyan jelenítsd meg az alma árnyékát.

Satírozd bizonyos tárgyak árnyékát, különféle esz-
közökkel (színes ceruzák, stb.)!

az a terület, 
ahová a 
fény esik

árnyék

Kreatív kihívás

Próbáld meg így is!
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Az első civilizációk megkülönböztető jellemzője, 
hogy az írás egyszerre volt kommunikációs eszköz 
és művészet. Az idők folyamán többféle írásmód léte-
zett. Írásmintákat találtak különböző felületeken: kő, 
agyag, csont, teknősbéka páncélja, bambusz, papi-
rusz, pergamen, selyem és papír. Különböző pálciká-
kat, madártollat, tollhegyet, ecsetet, szenet, tintát stb. 
használtak íróeszközként. Kezdetben az írás piktogra-
mok formájában, tárgyakat vagy fogalmakat ábrázolt, 
majd grafikus jelek rendszerévé fejlődött, amelyen 
keresztül egy nyelv hangjait vagy szavait ábrázolták.

A szépírás (kallig-
ráfia) művészeteBemutató

A szépírás (kalligráfia) művészete 
címmel tarts előadást! Használj 
fel különféle dokumentációs 
forrásokat, beleértve a mellékelt 
cikket! Írj körülbelül két oldalas 
szöveget!
Tartalmazzon egy általad 
alkotott illusztrációt a neved 
monogramjáról!
Mutasd be munkádat 
a társaidnak!
Az önértékeléshez töltsd ki 
a tankönyv végén található 
megfigyelési lapot!
Tedd a bemutatót 
a portfóliódba!

•  A képzőművészet milyen nyelvi 
elemeit használták a betűk 
ábrázolásához a következő 
cikkben? 

•  Milyen típusú írási felületeket 
és íróeszközöket ismersz?

Olvasd el a mellékelt cikket!
Válaszolj a kérdésekre!
Használd fel válaszaidat 
a bemutatóban!
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A monogram olyan jel, amely egy sze-
mély kereszt- és vezetéknevének kez-
dőbetűiből áll, amit különféle tárgyakra 
írnak, vésnek vagy hímeznek, hogy azono-
sítani lehessen őket. A monogram betűit 
általában kalligráfia segítségével írják.

A kalligráfia, amely fordításban „gyönyörű 
írást” jelent (görög nyelvből), a betűk lehe-
tő legkifejezőbb, legelegánsabb és leghar-
monikusabb megjelenítésének művészetét 
képviseli. A  betűk körvonala, a  vonal egy 
képzőművészeti elem, amely egy mozgó 
pontból származik.
A vonal kifejezőerejét a betű körvonalazá-
sában az alakja, mérete, vastagsága és hely-
zete adja. A  kézírást ma is gyakorolják, bár 
a fejlett technikák lehetővé teszik különféle 
íróeszközök és felületek használatát. A szép-
írás művészete az érzelmek és érzések kifeje-
zésének módja, a saját ritmus megélésének 
módja, a kreativitás és a képzelet ösztönzése.
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I. Válaszd ki a helyes felelet betűjét!

1.  A képzőművészetben az érték  
a szín egyik tulajdonsága:
a) olcsó vagy drága
b) kellemes vagy kellemetlen
c) világos vagy sötét

2.  A satírozást a következők megjelenítésé-
re használják:
a) egy tárgy térfogata;
b)  egy tárgy térfogata vagy textúrája 

(anyagösszetétele);
c)  egy tárgy térfogata, textúrája (anyag-

összetétele) vagy alakja

II.  Sorold fel a ceruzarajz 
vázlat három tulajdonságát/ 
jellemzőjét!

III.  Alkoss egy rövid szöveget, amely-
nek címe: Hogyan lehet satírozással 
megjeleníteni egy tárgy térfogatát, 
a következő szavak felhasználásával:  
vonal, ceruza, satírozás, árnyék, fény.

3.  Az árnyék egy részének (sötét) 
megjelenítéséhez a rajzon:
a)  szabadon hagyod a rajzot, árnyéko-

lás nélkül
b) árnyékolsz 
c) a fentiek egyike sem

Értékelő teszt
Rajz

Megváltoztathatod a szavak alakját.
A nyomon követés megkönnyítése 
érdekében húzd alá a szövegben a 
listából felhasznált szavakat.

I. Minősítésem:

 NJ – 3 helyes válasz

 J – 2 helyes válasz

 ES – 1 helyes válasz

II. Minősítésem:

 NJ – 3 helyes jellemző

 J – 2 helyes jellemző

 ES – 1 helyes jellemző

III. Minősítésem:

 NJ –  Az összes szót felhasználtam a szö-
vegben

 J –  Három szót használtam fel a szöveg-
ben

 ES –  Két szót használtam fel a szövegben

A tanulási egység végén nyomtasd ki ezt az oldalt a digitális tankönyvből, és oldd meg a felmérő tesztet!
Ellenőrizd a válaszokat a tankönyv digitális változatában!

Töltsd ki a tanulási egység megfigyelési lapját a tankönyv végén! Tedd a lapot és a tesztet a portfóliódba!



1. Lecke. A pont és a vonal a festészetben     

Bemutató. Nagy festők. Gheorghe Tattarescu 
Értékelő teszt

A színek a festészetben2. Lecke.

A forma a festészetben3. Lecke.

A textilre festés technikája4. Lecke.

Vegyes munkatechnikák5. Lecke.

A fénykép, mint vizuális nyelv6. Lecke.

Festés és fényképezés 
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Sziklafestmény spanyolországi 
barlangban
A vonal egy állat körvonalát sugallja.

Kerámia Horezuban
Horezuban a kerámiatárgyakon a pontok 
és a rövid, párhuzamos, spirál vagy cikk-
cakk vonalak díszítő motívumként jelen-
nek meg.

A pont a képzőművészet legegyszerűbb 
kifejező eleme. Különféle technikai eljárá-
sokkal hozható létre: az ecset hegyének a  
felülethez való érintésével vagy spriccelés-
sel.

A vonal  a képzőművészeti nyelvezet eleme. 
A festészetben ecsetvonásokkal vagy külön-
böző színirányító technikákkal érhető el. 

A kerámiából, üvegből, kőből, fából vagy 
textilből készült tárgyak díszítésére gyakran 
használnak dekoratív pontokat és vonalakat. 

A pont és a vonal a festészetben1. Lecke.

Nyitott szemmel

A Cucuteni kultúra kerámiái
Cucuteni-ban a kerámiatárgyakat sokféle 
változatban használt spirálvonalak díszítik.
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xxxxxxxxxx

Vasili Kandinski, Sárga-vörös-kék 
A Sárga-vörös-kék egy lenyűgöző 
festmény, tele színes körökkel, négy-
zetekkel, egyenes és görbe vonalak-
kal. Szerinted mit jelentenek? A jobb 
felső sarokban lévő kék kör talán egy 
bolygóra emlékeztet? És a bal oldali 
vonalak egy férfi arcát ábrázolják? 
Az egymást átfedő formák és vonalak 
álmodozásra és összefüggések meglá-
tására késztetnek.

Georges Seurat,  
Vasárnap délután a Grande-Jatte 
szigetén
A híres festmény különlegessége 
abban rejlik, hogy a  művész nem a 
megszokott ecsetvonásokkal dolgozik, 
hanem pöttyöz, éppen csak megérinti 
a vásznat. Távolról nézve ezek a pontok 
összemosódnak és különleges fényha-
tást hoznak létre.

Vincent Van Gogh, Csillagos éjszaka
A festményen Van Gogh az egyenes 
és hullámvonalak közötti kontrasztot 
használja a festmény mélységének 
ábrázolására. A várost egyenes, míg 
az eget görbe vonalakkal festi meg. 
A város egyenes vonalai a nyugalmat 
és a mozdulatlanságot szimbolizálják, 
az alvó várost. A hullámvonalakkal a 
festő az élő égboltot szeretné érzékel-
tetni. A különböző típusú vonalakkal 
megragadja a csillagos égbolt szép-
ségét, azt a benyomást keltve, hogy a 
festmény mozog.
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egy kőfigurát! 

1. lépés. Mosd meg alapo-
san a köveket, és töröld szá-
razra egy törlőkendővel!

Bemutatjuk, hogyan 
készíthetsz festett 
kövekből teknősbékát.

Szükséges anyagok, eszközök: ✔ különböző méretű, 
sima kövek ✔ temperafesték vagy gouache  
✔ ecsetek ✔ filctollak

2. lépés. A kövekből rakjál ki 
egy teknősbéka alakot!

3. lépés. Fesd meg zöldre a 
köveket!

Munkalépések 

A kőfestés a művészi meg-
nyilvánulás egyik legré-
gebbi formája. Jelenleg 
is örömteli, szórakoztató 
módja a kreativitásod 
bizonyításának. Ezzel a 
technikával készíthetsz 
személyre szabott aján-
dékokat és dísztárgyakat. 
A könnyed, sikeres festés-
hez sima felületű köveket 
kell választanod. Mére-
tük a dekoratív mintától 
függően változhat. Hogy 
fényes és maradandó le-
gyen az alkotásod, a kész 
művet fesd be színtelen 
lakkal!

Kreatív kihívás



31   

Kész is vagy! Ragaszd fel a teknőst egy kar-
tonra, keretezd be a munkát! Alko-
tásodat ajándékba adhatod egy 
szeretett személynek, kiállít-
hatod a szobádban, vagy 
akár az osztályteremben 
(az azonos technikával ké-
szült munkák mellé).

4. lépés. A teknős bőréhez hasonlóan 
mintázd fekete pöttyökkel a lábát ábrázo-
ló köveket!

5. lépés. Díszítsd a teknős testét 
ábrázoló követ olyan vonalakkal, 
amelyek a teknős páncéljának 
mintázatára hasonlítanak!

Időalagút
A legrégebbi festmények 
mintegy 30 000 
éves sziklára festett 
barlangrajzok.
Híresek a Dél-
Franciaországban és 
Spanyolországban 
található festmények.

Csoportmunka
Díszítsétek ki az osztály-
terem zöld sarkát festett 
kövekkel!

Próbáld meg így is!
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egy zománc nélküli kerámia tárgyat!

Hogyan festesz a zománc nélküli  kerámi-
ára?
Hogyan válaszd ki a megfelelő színeket? 
A  konturvonalakat rajzold meg filctollal, 
majd ecsettel színezd ki gouache vagy tem-
perafestékkel! Ha nagyon világos színt sze-
retnél, használhatsz pasztellkrétát.

Útmutatás a zománc nélküli kerámiák 
festéséhez 

Munkalépések 
1. lépés. Készítsd elő a munkafelületet, hasz-
nálj sütőpapírt vagy műanyaglapot! Figyelj 
arra, hogy munka közben ne szennyezd be 
ruhádat! Vigyázz a ruhád tisztaságára!

2. lépés. Használhatsz előre elkészített kerá-
mia agyagedényeket, mint pl. virágcserepet, 
de te magad is megformázhatod az agyagot. 

Mivel a nedves agyagon a színek elmosódhat-
nak, mielőtt elkezded a díszítést, győződj meg 
róla, hogy az agyag teljesen megszáradt. A fe-
hér agyag gyönyörűen kiemeli a színeket, de 
bármilyen színű agyagot használhatsz.

A kerámia/agyagművesség 
az agyagból formázott 
tárgyak készítésének 
technikája és művészete. 
Az elkészített tárgyakat a 
kemencében kiszárítják, 
kiégetik, majd fényes, 
üvegszerű anyaggal, 
úgynevezett zománccal 
vonják be. Ennek védő 
és díszítő szerepe van. 
A kerámiatárgyak hasznosak 
és esztétikusak. A zománccal 
bevont és a mázatlan 
kerámiatárgyak festése 
különbözik.

Kreatív kihívás
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Horezu városa (Vâlcea megye) a kéz-
zel készített, változatos elemekkel dí-
szített kerámiatárgyairól ismert.

3. lépés. Döntsd el, hogy mit szeretnél ráfes-
teni a kerámiára! Tervezd meg a kívánt mintát 
papírra, és ezt gyakorlás után fesd rá a tárgy-
ra! Figyelj a pontosságra, mert a ráfestett 
mintát nem lehet már letörölni az edényről!

A Cucuteni kultúra kerámiái

4. lépés. Moss kezet, és 
szárítsd meg alaposan, 

mert ha vizes kézzel 
dolgozol, fennáll a ve-
szélye, hogy a színek 
elmosódnak! A leg-

jobb eredmény érde-
kében használj tempe-

rát és jó minőségű ecsetet, 
hogy ne tapadjanak a szőrszálak az edényhez!

5. lépés. Tartsd meg az edényt az egyik ke-
zeddel, a másikkal pedig fessél! A munka 
során ha több réteg színnel szeretnéd befes-
teni a tárgyat, fontos megvárni, hogy az elő-
ző festékréteg megszáradjon, mielőtt egy 
újabbat ráfestenél. Minden új szín használa-
ta előtt, gondosan mosd ki az ecsetet!

Nevezz meg díszítő elemeket (dekoratív 
motívumokat) az alábbi képekről
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A kék szín 
tónusai

A szín tónusát a szín és egy nemszín ke-
verésével nyerjük. Ha világosabb színt 
szeretnél nyerni, keverd össze fehérrel, 
ha pedig sötétebbet, feketével. Így kro-
matikus keverék jön létre.

Melyek a másodlagos (bináris) színek?
Két alapszín keverésével hozzuk létre a 
másodlagos színeket: a  narancssárgát, 
a zöldet és a lilát. A pirosat a sárgával ke-
verve narancssárgát, a pirosat kékkel lilát, 
míg a kék és a sárga keverésével zöld színt 
nyerünk.

A fehér és a fekete nemszínek. Nem 
szerepelnek a színkörön. Ezek keverése 
a szürke számtalan árnyalatát eredmé-
nyezi. Ezeket akromatikus (nem szí-
nes) keverékeknek nevezzük.

Az árnyalatokat a színkör két szomszédos 
színének keverésével kapjuk. Így kromati-
kus keverékeket hozunk létre.

Pirostól a sárgáig

A színek a festészetben2. Lecke.

Melyek az alapszínek (elsődleges színek)? 
Számtalan színt ismerünk és a köztük lévő 
kombinációk végtelenek. Ugyanakkor tu-
dományosan bebizonyították, hogy van 
három szín, amelyből bármilyen szín kike-
verhető: a piros (vörös), a sárga és a kék. 
Ezeket alapszíneknek nevezzük. 

Nyitott szemmel
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3. lépés. A létrehozott négyzetek mindegyi-
két töltsd  ki a kék szín négy árnyalatával, 
tempera- vagy gouache-festékkel!

Használj vékony fejű ecse-
teket a részletek, és széles 
fejű ecseteket a nagyobb  
felületek megfestéséhez! 
Ne fess a csésze szélére! 

Szükséges anyagok, eszközök: ✔ mázas, fehér 
kerámia bögre ✔ ecset ✔ temperafesték vagy 
gouache ✔ ragasztószalag

Díszíts ki egy mázas kerámiatárgyat a kék 
szín különböző árnyalataival!

Munkalépések
1. lépés. Tisztísd meg mosogatószerrel, 
majd alkohollal a díszíteni kívánt felületet!

2. lépés. Ragasztószalag 
használatával, hozz létre 
négy négyzetet, ez segít az 
egyenes vonalak húzásá-
ban is.

4. lépés. Hagyd megszáradni a festett bög-
rét!

5. lépés. Az esetleges hibákat  radírral vagy 
alkoholba mártott vattapamaccsal javítha-
tod vagy távolíthatod el. Óvatosan dolgozz! 

Meleg színek a narancs, a piros és a sárga, ezek kö-
zül a legmelegebb  a narancssárga. 
A hideg színek a kék, zöld, lila, és közülük is a leghi-
degebb a kék szín.

Meleg színek

Hideg színek

Vizsgálat. A minta legalkal-
masabb festési módja mázas 
kerámiára 
Hasonlítsd össze a szalag-
sablonnal történő festést a grafitceruzával 
megrajzolt minta festésével!
Kísérletezéssel ellenőrizd: a sablon alkalma-
zásának egyszerűségét, (pl. a ragasztószalag 
tapadása), a grafitceruzával való rajzolás 
nehézségeit (a ceruza hegyének csúszása)  
Szerinted melyik változat alkalmasabb egy 
görbe/egyenes vonalú rajz elkészítéséhez? 
Beszélj osztálytársaidnak a tapasztalataidról!

Kreatív kihívás

Próbáld meg így is!
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Díszíts  üvegtárgyakat meleg és hideg 
színekkel! 

A kreatív kihívás kezdete előtt néhány hasz-
nos tanács  az üvegfestésről.

Hogyan valósul meg üvegfestés?  
Az üveg átlátszóságának köszönhetően, 
könnyedén tudsz minta segítségével festeni 
rá.  Ehhez a művészi tevékenységhez bármi-
lyen üvegtárgyat választhatsz: poharat, üveg-
táblát, ablaküveget.

Hogyan készítsd elő az üveget a 
festéshez?
Meleg vízzel, üvegtisztítóval és tiszta ru-
hával alaposan tisztítsd le az üvegfelületet, 
majd szárítsd meg! Érdekesség! A bőrben 
lévő természetes olajok nyomot hagynak 
az üvegen, ezért vigyázz arra, hogy a festeni 
kívánt területet ne érintsd meg!

Hogyan válaszd ki a megfelelő színeket 
az üvegféstéshez?

Az üvegfestésre alkalmasabb a gouache és a 
tempera, kontúrozáshoz pedig filctoll.

Kreatív kihívás

Útmutatás az üvegfestéshez 
•  Ne hígítsd a festéket! 
•  Csak az üvegedények külső részét fesd 

be, ahol a festék nem érintkezik az élel-
miszerrel!

•  Festés előtt a bögrék széleit (kb. 1-2 cm) 
takard le ragasztószalaggal, hogy elke-
rüld az ajkak érintkezését a festékkel!

•  A hibákat meleg vízzel és egy papírtörlő-
vel óvatosan letörölheted száradás után 
is. Az üvegre vékonyan felvitt festék na-
gyon gyorsan szárad.
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Festmény az ablakon  
A megfestett ablaküveg szépsége abban rej-
lik, hogy az átlátszó üveg átengedi a fényt  és 
így láthatóvá válik a festmény az üveg  mind-
két oldalán. 

Ugyanez érvényesül a bögrék vagy poharak 
festésénél is.  

Figyelem! Ha kintről szemléljük, a dekoráció 
tükörképét látjuk. 

Alakíts át egy befőttesüveget só, liszt, rizs 
vagy kukoricaliszt mókás tárolójává! A betűk 
festéséhez csak meleg vagy hideg színeket 
használj!
Nézd, hogyan!

Szükséges anyagok, eszközök:  
✔ tiszta befőttesüveg fedővel ✔ ecsetek 
✔ temperafestékek vagy gouache 

Munkalépések

1. lépés. A befőttesüveget  alaposan tisz-
títsd meg vízzel és mosogatószerrel! Szárítsd 
meg, majd a festeni kívánt részt mosd le al-
kohollal!

2. lépés. Fesd a felíratot a külső felületre! 
Győződj meg róla, hogy teljes egészében 
látható legyen!

Figyelem! A festék letörlődik, ha a tárgyat 
vízzel és mosogatószerrel tisztítod. 

A fényes üvegfelületen a nedves 
szín és az ecsetvonás nagyon jól 
látszik.
Ezeket kihasználva hozzál létre kü-
lönböző formákat. 

Portfólió
Temperával vagy gou-
ache-val díszíts külön-
böző üvegtárgyakat. 
Készíts fényképet az 
alkotásokról, és tedd a 
portfóliódba!

Próbáld meg így is!
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A képzőművészeti forma lehet irányított/
kidolgozott vagy spontán (véletlensze-
rűen, különböző technikákkal létrehozott: 
spriccelés, fuzionálás, monotípia, színes fo-
nal, fújt és csurgatott). A kidolgozott formák 
festhetőek szabadkézzel vagy sablonnal. 

A sablon (alaklemez) kartonpapírból vagy 
műanyagból kivágott minta. A festés után 
a felületen megmarad a minta lenyomata.

Hogyan történik a fafestés? 
A fa egy olyan természetes anyag, amely 
gyorsan felszívja a festéket. Ezért más fe-
lületekhez képest nagyobb mennyiségű 
színre van szükséged. A fafestéssel külön-
böző bútorokat és fatárgyakat díszítenek.   

Hogyan kell előkészíteni a fát a festés-
hez? Ha a fa nem sima, csiszold le jól a fe-
lületét csiszolópapírral! Töröld át a fát ala-
posan egy tiszta ruhával, hogy eltávolítsd 
a szöszöket és a port!

Hogyan válaszd ki a megfelelő színe-
ket? A fa festésére legalkalmasabb a tem-
pera.

Sablon segítségével díszíts ki egy fatárgyat!

A kreatív kihívás kezdete előtt néhány hasz-
nos tudnivaló a fafestésről.

A forma a festészetben3. Lecke.

Nyitott szemmel

Kreatív kihívás
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2. lépés.
Rajzold meg és 
vágd ki a kívánt 
sablont! 

Szükséges anyagok, eszközök
✔ egy sima fenyőfadarab ✔ ecsetek 
✔ tempera vagy gouache ✔ sablon 
✔ ragasztó 

Munkalépések 
Figyelem! Használj védőkötényt fafestéskor, 
hogy ne piszkold be a ruhádat. Takard le a 
munkafelületet újságpapírral vagy fóliával. 
Készítsd elő az ecseteket, festéket, ragasztót. 

5. lépés. 
Vedd le a sab-
lont (amíg a 
festék még 
nedves), és 
hagyd az alko-
tásod a napon 
megszáradni!

1. lépés. 
Töröld le a 
fadarabot egy 
papírtörlővel 
vagy ronggyal! 

3. lépés.
Kend be a festendő fafelületet egy 
vékony réteg szilárd papírragasztóval! 
Ez megakadályozza, hogy a szín a sablon alá 
folyjon. Hagyd megszáradni a ragasztót! 

4. lépés.
Helyezd a sablont 
a fafelületre! Ecset-
tel fesd be a sab-
lon kivágott részét! 
Használj temperát 
vagy gouachet, 
mivel ezek nagyon erős fedőfestékek! Hígítás 
nélkül használd a festéket!
Ne aggódj, ha kimész a szélén, mert a sablon 
által a forma megmarad!

Kész is vagy! Írd rá a neved a munkád hát-
oldalára, ajándékozd a festményt egy sze-
rettednek vagy állítsd ki a szobádban!

Fesd be a 
fakanál teljes 
felületét! Várd 
meg, hogy a 
festékréteg 
megszáradjon 
mielőtt a kívánt 
formákat 
ráfestenéd! 
Ellenkező 
esetben 
a színek 
összefolynak. 

Próbáld meg így is!



40   

TA
NULÁSI 

EG YSÉ G
2

A textíliára festés egyik módja annak, hogy 
új életet adj a ruháidnak és lehetővé teszi, 
hogy megmutasd kreativitásodat. 
A formákat hőkezeléssel, melegítéssel rög-
zíthetjük a textíliára.

5 tanács a textilfestéshez
1.  Csak speciális textilfestéket használj! 

2.  Textilfestés közben gyakran moss kezet, 
hogy elkerüld az anyag bepiszkítását! 

3.  A festéket ecsettel vagy szivaccsal vidd fel 
az anyagra, hogy elkerüld a túlfolyást!

4.  Hagyd száradni a festéket a csomagoláson 
előírt utasítás szerint!

5.  Rögzítsd a festéket a csomagoláson talál-
ható utasításoknak megfelelően! Kérd fel-
nőtt segítségét a vasaló használatához!

Díszíts egy ruhadarabot a textilfestés techni-
kájával!

Szükséges anyagok, eszközök
✔ pamut póló ✔ hőre keményedő 
textilfestékek ✔ egy alma ✔ egy darab 
kartonpapír ✔ gombostűk

Bemutatjuk, miként varázsolhatsz egy régi 
pólóból modern pólót.

Conținut: Pictură. Pictura pe suport textil cu coloranți cu termofixare • Competențe în dezvoltare: 2.1; 2.2; 2.3

A textilre festés 
technikája

4. Lecke.

Nyitott szemmel Kreatív kihívás
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Munkalépések
1. lépés. Válaszd ki a pamut ruhadarabot (pl. 
pólót) amelyet díszíteni szeretnél!

2. lépés. Helyezz egy védőlemezt a póló bel-
sejébe (pl. egy kartonpapírt), hogy a festék 
ne itatódjon át a másik oldalára is!  

3. lépés. Rögzítsd az anyagot gombostűk-
kel!

4. lépés. Vágj félbe egy almát, és használd 
pecsétként! Az almadarab lapos oldalát fesd 
be egy réteg textilfestékkel! Nyomd rá füg-
gőlegesen az anyagra, ismételd meg ezt a lé-
pést annyiszor, ahányszor szükséges a kívánt 
minta eléréséhez!

5. lépés. A csomagoláson található utasítá-
sokat követve rögzítsd a festéket az anyagra, 
majd hagyd megszáradni a festett ruhadara-
bot!

Kész is vagy! A pólód ki van díszítve!  Díszít-
hetsz textilt tetszés szerint sablon használa-
tával, akár szabadkézzel is festhetsz rá.

Munkalépések
1. lépés. Készíts két különböző méretű 
körsablont!

Szükséges anyagok, eszközök
✔ egy fehér póló ✔ fehér karton ✔ olló 
✔ hőálló színek ✔ ragasztószalag 

2. lépés. Rögzítsd a köröket a pólóra!
3. lépés. A köröket elválaszthatod ra-
gasztószalaggal.
4. lépés. A körök belsejét fesd be az 
általad választott színekkel!
5. lépés. Ha a színek megszáradtak, 
húzd le a ragasztószalagot a pólóról!
6. lépés. Spricceléssel is díszíthetsz, 
mintázhatsz!
7. lépés. Helyenként az ujjaiddal csípd 
össze az anyagot, és a hegyét vágd 
le ollóval, majd vágd csíkokra a póló 
mindkét oldalát!

Próbáld meg így is!
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A pontok, vonalak, színfoltok, formák fel-
használásával alkoss egy kompozíciót az ed-
dig tanult technikák ötvözésével. 

Szükséges anyagok, eszközök: Az alkalma-
zott technikáktól függően (tempera, akva-
rell, filctoll, zsírkréta stb.). 

Munkalépések

1. lépés. Fess színfoltokat ecsettel!

2. lépés. Pöttyözz filctollal vagy az ecset he-
gyével! 

3. lépés. Rajzolj görbe vagy szaggatott vo-
nalakat viaszceruzával! 

4. lépés. Készíts lenyomatot az ujjaddal 
vagy szivaccsal!

Készíts kompozíciót egy általad választott 
témával! Használj vegyes munkatechniká-
kat! 

Vegyes munkatechnikák5. Lecke.

Különleges művészi hatás érhető el a vegyes 
munkatechnikák alkalmazásával.

Nyitott szemmel

Kreatív kihívás
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Munkalépések 

1. lépés. Fehér temperafestékbe mártott 
fogkefével spricceld be a kartont, így csilla-
gos égboltot hozol létre! Hagyd megszárad-
ni!

2. lépés. Vágd le ollóval, vagy tépd le sza-
bálytalan körvonalban egy újságpapír vagy 
újrahasznosítható papír szélét!

3. lépés. Helyezd a szabálytalan szélű lapot 
a rajzlap szélére, húzzál rá különböző hosz-
szúságú és szélességű színes vonalakat/ 
festékcsíkokat! Papírzsebkendővel (vagy az 
ujjaiddal) a lap szélétől kend el a festéket a 
fekete lap széléig! A  szabálytalan szélű pa-
pírt kicsit lejjebb helyezve  a rajzlapon meg-
ismételheted  a műveletet.

4. lépés. A rajzlap aljára a fehér krétával raj-
zolj havas tájat! Rajzolhatsz fenyőfa vagy je-
gesmedve körvonalakat is!

Sarki fény – Északi fény

Sarki fény – gyermekrajz

Szükséges anyagok, eszközök 
✔ fekete karton ✔ fehér papírlap 
(vázlatnak, stb.) ✔ régi ecset ✔ fehér 
tempera ✔ fekete tempera ✔ színes 
kréta ✔ ecset 

Bemutatjuk, hogyan készíthetsz vegyes 
technikával sarki fényt ábrázoló tájképet.

Próbáld meg így is!

Frederic Edwin Church, Aurora Borealis  
(Északi fény), 1865
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FÉNYKÉP

Gyakorolj! Töltsd ki az alábbi ábrát azok-
kal a szavakkal, melyek eszedbe jutnak, 
ha a fénykép szóra gondolsz!

A fénykép, mint vizuális nyelv6. Lecke.

A fénykép nem más, mint a fény által köz-
vetített képi információk (élőlény, táj, tárgy) 
rögzítése technikai eszközök segítségével 
fényérzékeny papírra rögzítve vagy digitalis 
formában tárolva. 
A fényképet elsősorban a szemünkkel ér-
zékeljük. A művész a vizuális nyelv elemein 
(fény, szín, forma) keresztül közvetíti a fotó-
zott téma által keltett gondolatokat és érzé-
seket.

Nyitott szemmel
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Mondj véleményt! 
Tudva, hogy a dokumentum-
fotózás közérdekű témájú, 
jelentős eseményeket örökít 

meg, szerinted melyik az az 
idén tanult tantárgy, amely 
hasonló dokumentációs for-
rásra támaszkodik?

Portfólió
Kérd meg idősebb 
rokonaidat, hogy 
meséljenek a múlt-
ban történt esemé-
nyekről! Gyűjtsd 
össze a régi családi 
fényképeket egy 
albumba!

I. Károly király, 1877-ben,  
a Függetlenségi háború idején 

Pantelimon lakónegyed, Bukarest,1867

Dokumentumfotózás
A dokumentumfotózás a közérdekű, fontos eseményeket 
örökít meg.

Szathmáry festő-
ként és fényképész-
ként háborús jele-
neteket, történelmi 
személyiségeket, 
vásárosokat, parasz-
tokat, épületeket 
és tájakat örökített 
meg.

Szathmáry Pap 
Károly  (1812–1887), 
hazánk első művésze-
ti és dokumentum-
fotósa, Európa első 
tíz fotográfusának 
egyike. Ő fényképezte 
le I. Károly királyt, a 
Függetlenségi háború 
idején, 1877-ben.
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A festés során 
különböző eszkö-
zökkel vagy kézzel 
festéket rögzítenek 
a felületre, fényké-
pezéskor pedig a 
technológia segít-
ségével egy tárgyat 
sík, kétdimenziós 
formátumban ábrá-
zolnak.

Helyesen alkalmazva a tanult fotózási és festési technikákat készíts fényképet és festményt 
egy általad választott témáról! Az osztályban beszéljetek a két mű közötti hasonlóságokról 
és különbségekről!

Fénykép Festmény

Nyitott szemmel

Kreatív kihívás
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Hogyan fényképezz személyeket?

A B

DC

Fejlesztő játék 
Szerinted, milyen helyzetből készültek 
az alábbi képek? Kösd össze a betűket a 
megfelelő számmal (pl: 1–A)! 1 2 3 4

Személyek fényképezésekor fontos a célsze-
mély helyzete és a fényképész helye, ahon-
nan a képet készíti. 

Személyek fényképezése 

•  A fénykép egy alkotás (mint egy festmény, 
vers vagy egy történet). Egy fénykép fel-
használásakor tüntesd fel a fényképész ne-
vét!

•  A fénykép készítése előtt mindig kérd ki a 
fényképezendő személy engedélyét!

•  Jóváhagyása nélkül ne tegyél közzé fényké-
peket egy személyről a digitális közegben 
(világhálón, közösségi oldalakon)!

Nyitott szemmel

Kreatív kihívás
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Készíts tájképet a hár-
mas beosztás szabályai-
nak (harmadolás szabá-
lya) alkalmazásával!

Munkalépések

1. lépés. Gondold át, 
hogy miért szeretnél 
egy adott témát lefotóz-
ni, mit jelent  számodra 
és mit szeretnél közölni 
másokkal a fényképpel?

2. lépés. Használd a 
harmadolás szabályát 
a kép fókuszálásánál/
beosztásánál!

3. lépés. Amikor táj-
képet készítesz, a ho-
rizontvonalat a felső 
vagy az alsó harmadba 
helyezd, attól függő-
en, hogy mit szeretnél  
kihangsúlyozni: az eget 
vagy a táj jellegzetessé-
geit. 

●  Tedd ki a képet az osztály 
táblájára! 

●  Kérj véleményt az 
osztálytársaidtól, 
a harmadolás 
szabályának betartásáról!

Hogyan fényképezz tájképeket?

A képelemek beillesztésénél tartsuk szem 
előtt a harmadolási szabályt. Ehhez kép-
zeletben oszd a képet három részre, vízszin-
tesen és függőlegesen is (amőba játékból 
ismert rács) és helyezd a fő elemet a képzelet-
beli vonalak egyik metszéspontjába. 

Nyitott szemmel

Kreatív kihívás

Metszéspont



49   

A fényképeid segítségével mutasd 
be osztálytársaidnak egy projekt 
munkafázisait! Meríts ötleteket a 
tankönyv kreatív kihívásaiból!

Munkalépések

1. lépés. Határozd meg, hogy a 
projekt mely szakaszait fogod meg-
örökíteni (az anyagok bemutatása, 
a munka minden fontosabb szaka-
sza, a végtermék több szögből tör-
ténő lefényképezése)! Jegyezd le a 
lépéseket! 

2. lépés. Több szögből fényképezd 
le a tárgyat! Figyelj arra, hogy a kép 
tiszta, részletes legyen! A fény a fo-
tós mögül jöjjön, és a tárgy felé irá-
nyuljon!

3. lépés. Nyomtasd ki a fényképe-
ket és rendezd sorrendbe!

• Beosztás. Menj közvetlen a tárgy mellé, me-
lyet fényképezni szeretnél! Győződj meg róla, 
hogy a tárgy lesz a legnagyobb a képen, hogy 
a nézők is megcsodálhassák a részleteket!

• Tisztaság/Élesség. Állj mozdulatlanul, 
tartsd a  fényképezőgépet közel magadhoz, 
hogy a fénykép tiszta legyen.  Használj fény-
képezőgép állványt!
• Fény. Győződj meg róla, hogy elegendő 
fény van abban a helyiségben, ahol a fényké-
peket készíted.

Hogyan fényképezz tárgyakat?

Igen, így kell!

Ne így!

Oldalnézet Felülnézet

Nyitott szemmel

Kreatív kihívás

Szükséges anyagok, eszközök
✔ fényképezőgép ✔ fényképek  
✔ papír ✔ ceruza

1. lépés.

2. lépés.
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Gheorghe Tattarescu (1818–1894), a román művé-
szeti oktatás megalapítója, korának legnagyobb 
román festője. Theodor Amannal együtt alapítot-
ta meg a bukaresti Képzőművészeti Iskolát és az 
Állami Képtárat. A művészeknek ajánlott értekezést 
írt az emberi test arányairól. Tanítványaival együtt 
több mint 50 kegyhelyet festett meg országszerte. 
Nicolae Bălcescu barátja volt, és részt vett az 1848-
as forradalomban.

Gheorghe Tattarescu 
1818-ban Focșani-ban 
született. Mindössze 9 
éves korában elhatá-
rozta, hogy hivatásos 
festő lesz, és ragasz-
kodott hozzá, hogy a 
nagybátyja inasaként 
részt vegyen a temp-
lomok falfestményei 
készítésénél. Így kitűnő 
oktatásban részesült, 
mestere beavatta a 
rajzolás és a festé-
szet rejtelmeibe. Olaszországi tanulmányai után 
 Gheorghe Tattarescu visszatért az országba, és az 
egyik legaktívabb művész vált belőle. Híres politi-
kai és kulturális személyiségekről festett portrékat, 
köztük Nicolae Bălcescu hazafi olajfestményét. 
A nemzeti eszméket forradalmi és hazafias témájú 
kompozíciókba ültette át.

Önarckép

Bemutató

Készíts egy bemutatót 
A művészeti múzeumok szerepe 
az oktatásban címmel! Használj 
különböző információforrásokat, 
beleértve a mellékelt cikket is! 
Írj egy körülbelül kétoldalas, 
fotókkal illusztrált szöveget! 
Mutasd be az osztálytársaidnak! 
Önértékelésként töltsd ki a 
tankönyv végén található 
megfigyelési lapot! Tedd be az 
alkotásod a portfóliódba!

•  Nevezd meg Gheorghe 
Tattarescu művész három 
híres alkotását! 

Olvasd el a mellékelt 
cikket! Oldd meg a 
követelményt! Használd fel 
a bemutatódban! 

Gheorghe 
Tattarescu



Az 1848-as események 
hatására 1850-ben ké-
szült Románia ébredése 
című alkotás. A művész 
Barbu Știrbei uralko-
dónak ajándékozta a 
remekművét, aki nem 
sokkal utána az általa 
létrehozott Festmény-
tárnak (később Állami 
Képtár, majd Nemzeti 
Művészeti Múzeum) 
adományozta. E fest-
mény adta az ihletet 
több neves művésznek 
az alkotásra, melyek 
a Nemzeti Művészeti 
Múzeum mai értékes 
gyűjteményében talál-
hatóak. 

Románia ébredése,  
1850, olajfestmény 

Mihai Viteazul serege

Napjainkban a festő 
alkotásai magán- és 
közgyűjteményben, 

valamint Bukarestben 
a Gheorghe Tattarescu  

Emlékmúzeumban 
találhatóak.

A képzőművészeti galéria egy nagy festménygyűj-
temény vagy egy speciálisan berendezett helyiség, 
ahol  tárolják és kiállítják a művészek alkotásait.

Mondd el a véleményed! 

Számolj be egy múzeumlátogatásról! Alkoss véleményt arról, 
hogy milyen szerepet játszanak a művészeti múzeumok a gye-
rek vizuális fejlődésében és a mások alkotásai iránti tisztelet 
kialakításában!

SZ
Ó

TÁ
R

Nicolae Bălcescu Sofia Kretzulescu
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I. Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

1.  A vonalaknak és pontoknak a festményen 
ilyen szerepük van:
a) díszítő
b) építő jellegű 
c) díszítő és építő jellegű 

2.  A textilfestés technikájában a színek 
textíliákon való rögzítése  történhet: 
a) hűtéssel
b) vízbe mártással
c) hőkezeléssel/melegítéssel

II.  Sorold fel a textilfestés három 
jellemzőjét!

III.  Alkoss egy rövid szöveget a kö-
vetkező szavak felhasználásával:  
festmény, kő, üveg, textil anyag, ecse-
tek, szivacsok.

3.  A fénykép egy tárgy speciális papír-
ra rögzített vagy digitálisan tárolt 
képe:
a) víz és papír segítségével
b) fény segítségével
c) különleges olajok segítségével

Értékelő teszt
Festmény és fénykép

A szövegben a szavak alakját 
megváltoztathatod. Hogy könnyebben 
boldogulj, húzd át a szavakat, miután 
leírtad őket!

I. Minősítésem:

 NJ – 3 helyes válasz

 J – 2 helyes válasz

 ES – 1 helyes válasz

II. Minősítésem:

 NJ – 3 helyes jellemző

 J – 2 helyes jellemző

 ES – 1 helyes jellemző

III. Minősítésem:

 NJ –  Az összes szót felhasználtam a szö-
vegben

 J –  Három szót használtam fel a szöveg-
ben

 ES –  Két szót használtam fel a szövegben

A tanulási egység végén nyomtasd ki ezt az oldalt a digitális tankönyvből, és oldd meg a felmérő tesztet!
Ellenőrizd a válaszokat a tankönyv digitális változatában!

Töltsd ki a tanulási egység megfigyelési lapját a tankönyv végén! Tedd a lapot és a tesztet a portfóliódba!



Papírformák és anyag-
megmunkálás (formázás)

1. Lecke. A kirigami technika 

Ismertető – Nagy művészek: 
Constantin Brâncuși
Értékelő teszt

A formázás  
(modellálás)  
technikája

2. Lecke.
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Az emberek észrevették, hogy a pa-
pír tűrögetésével és sorozatos hajto-
gatásával különböző alakzatokat tud-
nak belőle készíteni. Így jelent meg a 
kirigami technika, a  japánok művészi 
szintű technikája, papírhajtogatás 
és vágás technikája, amelynek célja 
az élőlények és tárgyak forma szerinti 
megalkotása.
Az origami (a vágás nélküli papírtű-
rögetés) mellett a kirigami lehető-
séget nyújt a képzelet és türelem 
fejlesztésére.
Ha egy síkidomnak térbeli ha-
tást szeretnél adni, ki kell vág-
nod és kiemelned a papírból. 
A  karton háromdimenziós 

lesz, ha a hajtogatás, vágás és kiemelés 
technikái térbelivé emelik.

A térbeli síkok találkozásának metsző-
egyenese
Azokat a tárgyakat, amelyek hosszúság-
gal, szélességgel és magassággal ren-
delkeznek, háromdimenziós tárgyaknak 

nevezzük. Az adott tárgy minden oldala 
egy síkot alkot (egy felületet). Amikor 
két felület találkozik egymással, egy 

vonalban metszik egymást.
A kirigami technikával háromdimen-
ziós (térbeli) tárgyak készülhetnek. 

A  tárgyak felületei metszik egy-
mást, metszővonalakat hoznak 

létre.

A kirigami technika1. Lecke.

Nyitott szemmel



55   

Munkalépések

1. lépés. Hajts félbe egy papírlapot! Ez lesz 
az üdvözlőlapunk. Vágd be a papírt a minta 
alapján, az összehajtott résztől befele indul-
va!

2. lépés. Hajtsd fel a bevágott papírdarabkát 
az üdvözlőlap közepe felé! Nyomd le az uj-
jaddal, és élezd le!

3. lépés. Simítsd  a papírdarabot vissza a he-
lyére! Nyisd fel félig az üdvözletet! Használd 
az ujjaidat, hogy elmozdítsd a kivágott részt 
az üdvözlőlap közepe felé! Mikor teljesen 
kinyitod, meg fog jelenni egy dobozhoz ha-
sonló háromdimenziós alakzat.

4. lépés. A végén ragaszd egy más színű kar-
tonra! Ki is díszítheted a képeslapot, a térbeli 
részét is, ahogy szeretnéd!

Munkatechnikák: vágás, kiemelés, ragasztás

Szükséges anyagok, eszközök
✔ 20×28 cm-es papírcsíkok (vastagabb 
rajzlapból) ✔ olló ✔ ragasztó vagy kétoldalú 
ragasztó ✔ karton ✔ szalag ✔ írószerek 
(filctollak, színes ceruzák) ✔ boríték (nem 
kötelező) ✔ vonalzó ( nem kötelező)

Miért vásárolj üdvözlőlapot, ha tudsz készíte-
ni saját magad? A térbeli (háromdimenziós) 
üdvözlőlapok, amelyek a kirigami technika 
vágásai alapján készültek kiválóan alkalma-
sak jókívánságok megfogalmazására.
Figyeld meg, hogyan tudsz egy háromdi-
menziós tárgyat megalkotni a papír tűröge-
tésével és vágásával!

1. lépés 2. lépés

3. lépés

Két felület találko-
zása egy vonalat 
eredményez

Kreatív kihívás
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Munkalépések
Szükséges anyagok, eszközök: ✔ papír  ✔ ragasztó ✔ olló

Készíts több csillagot különböző vágások segítségével!
Próbálj ki egyenes és görbe vonalú vágásokat is!

1. lépés. Hajtsd félbe az A4-
es papírlapot, majd tűrd újra 
félbe!

2. lépés. Hajtsd be az összetűrt papírlapot háromszög alakúra!

3. lépés. Vágj ki a szélekből kisebb háromszögeket! 4. lépés. Kész is vagy! Óvatosan 
bontsd szét a lapot! Légy kreatív!  
Fesd ki a kapott hópelyhet a világos-
kék árnyalataival!

Bemutatjuk, hogyan készíthetsz papírdíszeket kirigami technikával.

1. lépés 2. lépés 3. lépés

Kreatív kihívás
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Munkalépések
1. lépés. Rajzold körül a mintát, majd 
vágd ki a metszőkés segítségével!
2. lépés. A kivágott részeket ragaszd 
más színű kartonra!

A. lehetőség • Fenyőfás 
üdvözlőlap

B. lehetőség • Üdvözlőlap lóherével

1. lépés. Hajts össze egy zöld lapot 
úgy, hogy a színes része kerüljön belül-
re! A behajtott rész bármelyik oldalára 
rajzolj egy fél fenyőt! Így könnyebben 
kapsz szimmetrikus fenyőt a kivágásnál. 

3. lépés. Ragaszd rá a piros 
lapra! Simítsd le jól, majd hajtsd 
a fenyőt kifele, az ábra szerint!

2. lépés. Ragasztózd be 
óvatosan a fenyő külső 
részeit!

Munkalépések

Szükséges anyagok, eszközök
✔ fényes zöld és piros papír 
(egy lapból két üdvözlőlapot is 
készíthetsz) ✔ egy kicsi és egy nagy 
olló ✔ ragasztó

Szükséges anyagok, eszközök
✔ különböző színű kartonlapok 
✔ papírmetszőkés ✔ vonalzó ✔ ra-
gasztó ✔ különböző tárgyak mintája

Próbáld meg így is!
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A  természetes formák – élőlények és tár-
gyak a valóságos környezetünkből – mellett 
léteznek kidolgozott alakzatok is, ame-
lyeket az ember készített. Ha a festészetben 
kétdimenziós, hosszúság és szélesség által 
meghatározott az alkotás, a  formázás (mo-
dellálás) térbeli, háromdimenziós – hosszú-
ság, szélesség és magasság alkotja.
A  formázás technikája a különböző anya-
gok művészi feldolgozása: pl. agyag, gyur-
ma, papírmasé. Ezzel a technikával térbeli 
alkotásokat (a síkban készített alkotásokkal 
szemben) vagy nagyobb térfogatú tárgya-
kat hozunk létre, amelyek könnyebben érzé-
kelhetőek a környezetünkben.

Létezik eszköz nélküli formázás (csak a 
kezünkkel agyagozunk), de használhatunk 
modelláló eszközöket is pl. mintázó, üregező 
szerszámokat.

Az agyag megmunkálásához a mesterembe-
rek agyagozókorongot használnak. Először 
vízzel gyúrják, hogy jól alakíthatóvá váljon. 
Különböző használati tárgyak készülnek be-
lőle: csésze, tányér de játékok is. Miután eze-
ket korongon kialakították, száradni hagyják 
őket. Sokféle technikával díszíthetjük az 
agyagtárgyakat: pontokkal és vonalakkal, 
mértani formákkal, virágokkal. Hogy tartó-
sabbá tegyük, ki is égethetjük őket.

A formázás technikája2. Lecke.

Nyitott szemmel
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Az agyagformázás egy egyszerű módja a 
tárgyak térbeli megjelenítésének. A puszta 
kézzel történő (ujjakat, tenyeret használó) 
agyagformázás alapvető formáktól indul: 

golyó, tojás, palacsinta (lapított golyó), ru-
dak. Az elkészült alakzatok száradása után 
következik a díszítésük. Nézzük csak, ho-
gyan tudsz egy agyagkancsót készíteni!

1. lépés. Készítsd el a tárgy tervrajzát! 2. lépés. Gyúrd össze az agyagot és indulj 
az alapformáktól!

3. lépés. Formázd a tárgyat kancsó alakúra! 4. lépés. Díszítsd az agyagkancsódat éles fa-
eszköz segítségével mielőtt megszáradna!

Tegyél egy virtuális 
sétát egy számító-
gépen létrehozott 
falumúzeumban, 
és figyeld meg az 
agyagból készült 
használati eszközö-
ket!

Vizsgálat. Végezz kutatást! Van-e különbség egy 
térbeli agyagtárgy alapformákból modellálása 
vagy agyagrudakból összeillesztése  között? Ha-
sonlítsd össze mindkét módszert a tárgyak megal-
kotásának gyorsasága, az anyagfelhasználás és az 
elkészült tárgyak esztétikus kinézete szempontjá-
ból! Mutasd be észrevételeidet az osztályodnak!

Kreatív kihívás

Próbáld meg így is!
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 Agyagformázás műalkotás nyomán

A.  A végtelen oszlopa 
Constantin Brâncuși

B. A hallgatás asztala – Constantin Brâncuși

C. A csók kapuja – Constantin Brâncuși

Próbáld meg így is!
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D. A kotló és az aranycsibék

A kotló és az aranycsibék néven ismert, 
aranyból készült műtárgyakra a Buzău-i 
Pietroasele helységben bukkantak rá. 
A képeken látható fibulák (kitűzők) ókori 
antik ékszerek, amelyeket a ruházat össze-
kapcsolására használtak.

Rajzold meg ceruzával, majd formázd 
agyagból az egyik kitűzőt A kotló és az 
arany csibék ókori műalkotás mintájára. 

Munkatechnikák: formázás, festés

Szükséges anyagok, eszközök
✔ ceruza ✔ agyag ✔ ecsetek ✔ tempera 
✔ filctollak ✔ agyagozó tábla

Munkalépések

1. lépés. Rajzold le egy papír-
lapra a műalkotás vázlatát!

2. lépés. Gyúrd össze az agya-
got, ameddig képlékennyé 
válik!

3. lépés. Formázz az agyagból 
egy golyót!

4. lépés. Modellálj különböző 
alakzatokat a terved alapján!

5. lépés. Formázz henger alakú 
kiegészítőket a műtárgy alsó 
részéhez!

6. lépés. Miután megszáradt 
az agyag, fesd ki, és díszítsd a 
minta alapján!

1. 2. 

3. 

5. 

4. 

6. 



62   

TA
NULÁSI 

EG YSÉ G
3 Nagy művészek

Constantin Brâncuși

A formázás 
mestere

A végtelen oszlopa

Bemutató

Készíts egy bemutatót 
Constantin Brâncuși egyik 
alkotásáról! Többféle 
forrásból gyűjts adatot, akár 
az itt közzétett bemutatót is 
felhasználhatod! Készíts egy 
majdnem két oldalas bemutatót, 
fényképekkel kiegészítve!
Mutasd be az osztálytársaidnak! 
Önértékelést is végezhetsz, 
kitöltve a tankönyv végén 
található megfigyelési lapot! 
Őrizd meg a bemutatót a 
portfóliódban!

Formázd meg gyurmából, 
agyagból vagy pa-
pírmaséból Cons-
tantin Brâncuși 
egyik műalkotását 
miniatűr alakban 
(a lehető legkisebb 
méretben)!

A szobrászat  a tárgyak térbeli megjeleníté-
sének és elhelyezésének kiváló eszköze. A fel-
használt anyagok és technikák alapján a szob-
rok lehetnek:

• formázottak (agyagból, viaszból…)
• öntvények (fémből, formák szerint)
• faragványok (kőbe, fába, csontba)

Constantin Brâncuși, a  híres román szob-
rász, 1876 február 19-én született Ho-
bița-n, Olténiában, Gorj megyében. 
Az  egyik legnagyobb román alkotónak 
tartják. Az egyszerű és természetes for-
mákat kedvelte, a szülőfalujában látott 
fafaragást.

Egy tanuló munkája
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Hol tanulta a művész 
a szobrászatot?
Még gyerekkorában eltanulta a fafa-
ragás fortélyait a falusi mesterektől. 
A  falusi házak homlokzatán, oszlo-
pain lévő faragványok és mintázatok 
jelentették a kiindulópontot az alko-
tásaihoz. 

Constantin Brâncuși műterme –  
„Georges Pompidou” Központ, 

Párizs (Franciaország)

A csók kapuja

A hallgatás asztala

Egy Târgu Jiu-i kertet díszít há-
rom kőből készült szobor, A végte-
len oszlopa, A hallgatás asztala és 
A  csók kapuja. Ezekkel a műalko-
tásokkal állított emléket azoknak 
a hősöknek, akik az I. Világháború-
ban harcoltak.
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I. Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

1. A Kirigami a…
a) papírtűrögetés és vágás művészete
b) papírtűrögetés művészete
c) papírhajtogatás és színezés művé-
szete

2.  Az agyagtárgyakat pontokkal  
díszíthetjük:
a) vonalakat mintázó fapálcikákkal
b)  használt fogkefe agyagba történő 

nyomásával
c) ceruzahegy agyagba nyomkodásával

II.  Sorold fel a kirigami technika 
három tulajdonságát!

III.  Alkoss egy rövid szöveget 
felhasználva a következő 
szavakat: vonal, sík, kirigami, 
papír, tűrés, kivágás.

3. A térbeli agyagozás  alapformái:
a) a golyó és a henger
b)  a lapított golyó (palacsinta) és a lapított hen-

ger (szalag)
c) a golyó és a szalag

Értékelő teszt
Papírformák és agyagformázás

A szövegben a szavakat megváltoztatha-
tod. A nyomon követés megkönnyítése 
érdekében húzd alá a szövegben a listá-
ból felhasznált szavakat.

I. Minősítésem:

 NJ – 3 helyes válasz

 J – 2 helyes válasz

 ES – 1 helyes válasz

II. Minősítésem:

 NJ – 3 helyes jellemző

 J – 2 helyes jellemző

 ES – 1 helyes jellemző

III. Minősítésem:

 NJ –  Az összes szót felhasználtam a szö-
vegben

 J –  Három szót használtam fel a szöveg-
ben

 ES –  Két szót használtam fel a szövegben

A tanulási egység végén nyomtasd ki ezt az oldalt a digitális tankönyvből, és oldd meg a felmérő tesztet!
Ellenőrizd a válaszokat a tankönyv digitális változatában!

Töltsd ki a tanulási egység megfigyelési lapját a tankönyv végén! Tedd a lapot és a tesztet a portfóliódba!



Makettek és minták
1. Lecke. A papír és a karton megmun-

kálása. A hajtogatás
A textilanyagok megmunkálása. 
A fonás

Értékelő teszt

2. Lecke.

Árnyalatok. Tónusok. Textúrák3. Lecke.
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A  karton tartós és könnyen 
alakítható vastag, merev papír. 
A  hajtogatás és vágás techniká-
jával háromdimenziós formákat 
hozhatsz létre, akár színházi dísz-
letmodellt is készíthetsz belőle.

A  makett egy mű (épület, dísz-
tárgy stb.) méretarányos kicsinyí-
tett mása.

Tudtad, hogy?

A hullámkarton két kartonlap 
között egy vagy több réteg-
ben elhelyezett hullámos 
papír.

A papír és a karton meg-
munkálása. A hajtogatás

1. Lecke.

Nyitott szemmel
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A hullámkarton hajtogatásának 6 lehetősége

Hasznos tanácsok a karton hajtogatására 
•  Ne használd az újrahasznosított karton hajlított részeit, 

mivel ezek kevésbé tartósak!

•  A karton hajlításakor egy tompa tárggyal (a ceruza végével) 
és egy vonalzóval ejts kis bemélyedéseket a törésvonal 
mentén, így megkönnyíted a hajtogatást!

•  Hajtogass a hullámvonalak mentén, az így létrehozott 
tárgy tartósabb lesz!

•  A kartondoboz bezárását a végek egymásra illesztésével 
fejezheted be, akárcsak a mellékelt ábrán!

1. L-alakú forma (hajlítással)
Hogyan csináld? Vonalzó segítségével hajlíts meg egy kartont L 
alakúra az ábrán látható módon, majd ragaszd a rövidebb részét 
a padlóhoz! Tanács! Könnyítésként a tűrésvonal mentén hajlítsd 
meg a kartont egy vonalzóval! Mire használhatod? Függőleges 
kartonfigurák támaszaként.

2. Mozgatható L-alakú forma (ragasztószalaggal)
Mire használhatod? Mozgatható elem ajtóhoz, ab-
lakhoz vagy szerkezet megerősítéséhez.

3. T- alakú rögzített forma (vágással) 
Hogyan csináld? Két kartonpapírra lesz 
szükséged. Az egyikből vágj ki egy T 
alakú formát az ábrán látható módon! 
A másik kartondarab közepére vágj a 
T szárával megegyező hosszúságú nyí-
lást! Illeszd a két kartont egymásba!
Mit készíthetsz belőle? Ajtó, ablak, fiók 
kartonlapjának mozgatására szolgáló 
fogantyút.
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B változat 
5. V-alakú rögzített 
forma (vágással és 
hajlítással) 
Mit tudsz készíteni? 
Mindkét oldalon 
rögzített függőle-
ges elemet.

6. L-alakú rögzített forma (ragasztószalaggal) 
Hogyan csináld? Vágj ki két háromszöget egy kartonlapból, és ragasz-
tószalag segítségével ragaszd rá egy függőleges kartonra!
Tanács! A szerkezet megerősítése érdekében, használhatsz három 
háromszöget, melyeket mindkét oldalon összeilleszted ragasztósza-
laggal. 
Mire használhatod? Egy elem függőleges tartására (az L- és  X-alakú 
rögzített formához hasonlóan). 

Készítsd el egy színházi előadás díszletét 
kartonból (kartonmodelljét). Használd a ta-
nult kartonhajtogatási technikákat és a 
módszereket. 

Mielőtt elkezdenéd, íme néhány tudnivaló a 
színházművészetről. 

A színházművészet egy színpadi előadás elő-
készítése és bemutatása a közönség előtt. 
Egy előadás színpadra állításában többen 
vesznek részt. A díszlettervező tervezi a 
szereplők jelmezeit és a díszletet (a színpa-
don lévő tárgyak összessége, ahol az előadás 

zajlik). Az előadás során a díszletek változ-
hatnak, ezáltal hangulatossá és hitelesebbé  
teszik az előadást a közönségnek.

A díszlet létrehozása  vázlat alapján 

1.  Rajzold meg részletesen a jeleneteket, tár-
gyakat és a karaktereket!

2.  A rajzok alapján készítsd el az egyes jele-
netek díszletét!

4. X-alakú rögzített forma (vágással)
A változat
Hogyan csináld? Használj két kartonlapot! 
Vágd be mindkét kartonlapot középen 
ugyanolyan hosszúságúra, majd az ábrán 
látható módon illeszd össze a vágások 
mentén!
Mire használhatod? Egy asztal vagy egy 
3D alakzat (pl. egy fa) alátámasztására. 

Kreatív kihívás
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Bemutatom, 
hogyan készíts 
megfelelő díszletet 
a Hamupipőke 
történetén alapuló 
színdarabhoz.
A témához 
ötleteket meríthetsz 
a művészek 
illusztrációiból. 

Szükséges anyagok, 
eszközök
✔ két nagy, téglalap alakú, 
kb. 1,5 m × 1,5 m méretű 
merev kartonlap (háztartási 
gépek csomagolásából 
származó kartonpapír) 
✔ vonalzó ✔ papírvágó* 
✔ ecsetek ✔ tempera ✔ 
filctollak ✔ ceruza 

*felnőtt felügyelet 
szükséges
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1 1. lépés. Rajzold le a hintó körvonalát egy 
kartonlapra! A díszítőelem ajtajának mérete 
tegye lehetővé a gyerekek be- és kijárását. 
Rajzold le a kerekeket egy másik kartonlapra!

2. lépés. Óvatosan vágd ki a körvonalak 
mentén a megrajzolt részeket/mintákat! 
A hintó ajtajának csak a három oldalát vágd 
ki, a negyediket hajlítsd be! Ellenőrizd, hogy 
a hintó ajtaja megfelelően működik-e!

3. lépés. Készíts egy függőleges vágást a 
kerék közepéig!

4. lépés. Fesd ki a hintót tetszés szerint! 
Az ábra alapján illeszd a keréknyílásokat az 
előre elkészített támasztékokba!

Munkalépések
Csoportmunka

1

2

2

3 4
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Készíts kartonból zenélő játékot/
hangszert a báli jelenethez! 
Kövesd az utasításokat!

Szükséges anyagok, eszközök
✔ egy kartondoboz ✔ két kartondarab 
✔ öt gumiszalag ✔ ragasztószalag 
✔papírvágó ✔ tempera vagy gouache 
✔ ecset ✔ befőttesüveg-fedél a kör 
megrajzolásához

Munkalépések

1. lépés. Rajzolj egy kört a dobozra 
a befőttesüveg fedelével, és vágd 
ki papírvágóval! Kérd egy felnőtt 
segítségét!

2. lépés. Fesd be a dobozt a ked-
venc színeddel! 

3. lépés. Hajlíts be két kis karton-
darabot a képen látható módon, és 
ragaszd rá a dobozra! Helyezd rá a 
gumiszalagokat!

Kész is vagy! Szólaltasd meg a 
hangszert!

1. lépés.

2. lépés. 3. lépés.

Kreatív kihívás
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Képzeld el, hogy te vagy a díszlettervezője 
a Modern Hamupipőke színházi előadásnak!
Tervezd meg Hamupipőke jelmezét!
Ötlet! Készíts Hamupipőkének egy  korszerű 
jelmezt! A hosszú báliruha helyett a modern 
Hamupipőke viseljen díszített kabátot (dzse-
kit) és tüllszalagokból készített szoknyát! 

A színházi/színpadi jelmezek segítik a 
színészt az eljátszott karakter ábrázolásá-
ban és hangulatosabbá teszik az előadást. 
A színészek által használt jelmezeket elő-
ször papírra vázolják, majd a megfelelő 
anyagokból elkészítik.

A fonás több fonalszál vagy 
anyagcsík keresztezése vagy 
csomózása egy adott minta 
szerint. 

Csomózással, bogozással 
könnyedén készíthetünk ru-
hát, jelmezt vagy dísztárgyat 
egy előadáshoz.

A. A jelmez vázlata 

1. lépés. Vázold fel a 
jelmeztervet!

3. lépés. Ragaszd rá a 
tetsző/kiválasztott anya-
gokat a jelmeztervedre!

2. lépés. Próbálj ki többféle 
anyagkombinációt!

A textilanyagok  
megmunkálása. A fonás2. Lecke.

Nyitott szemmel

Kreatív kihívás
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B. A jelmez elkészítése 
Munkatechnikák: vágás, szabás, csomózás, 
varrás.

Szükséges anyagok, eszközök
✔ 6 m × 1 m-es tülldarab (vagy 6 darab 
különböző színű tüll, egyenként 1 m × 1 m) ✔ 
lyukatos gumiszalag (hossza: 50 cm, szélessége: 
3-6 cm) ✔ tű ✔ cérna ✔ mérőszalag ✔ olló ✔ 
varrást elrejtő kiegészítők (tetszés szerint). 

1. lépés. Méretek. Határozd meg a szoknya 
méreteit! Derékméret. A lyukatos gumi-
szalagot helyezd a derekad köré úgy, hogy 
a szélei 1 cm-rel átfedjék egymást (így a vé-
gén össze tudod varrni őket)! Mérd meg, és 
jegyezd fel a szoknya kívánt hosszát is!

2. lépés. A tüllcsíkok előkészítése. Vágd 
az anyagot körülbelül 40-60 darab 10-15 cm 
széles és 80-100 cm hosszú csíkokra!

Munkalépések
A tüll átlátszó, könnyű, hálószerű anyag. 
Készülhet selyem, pamut vagy szintetikus 
fonalból.

• Állítsátok ki az osztályban a jelmezvázlatokat! 
• Válasszátok ki a legjobb alkotást, vegyétek fi-
gyelembe a követelményeket: a javasolt téma 
tiszteletben tartása, az anyagok harmonikus 
kiválasztása és elrendezése, a munkaszabályok 
betartása, kreativitás, befejezettség! A nyertes 
vázlat készítője lesz a díszlettervező csapat ve-
zetője.
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Portfólió
Tervezz jelmezeket a Modern 
Hamupipőke történet többi sze-
replőjének!
Az osztálytársaiddal  együtt ké-
szítsetek vázlatgyűjteményt!
Mutassátok be Hamupipőke 
történetét az elkészült díszlettel 
és jelmezekkel egy párhuzamos 
osztályban vagy a szüleiteknek!

4. lépés. Varrd össze a díszítő gumi-
szalag két végét! Ha szeretnél, varr-
hatsz rá különböző kiegészítőket, 
hogy elrejtsd a varratot. 

Kész is vagy! Hamupipőke modern 
szoknyájához válassz egy színben 
hozzá illő blúzt!

3. lépés. A csomók kialakítása. Minden tüllcsíkot 
hajts két egyenlő részre! Hajtsd két egyenlő részre a 

tüllcsíkokat! Minden összehajtott tüllcsíkot húzd át a deko-
rációs gumiszalag egy-egy résén!

A tüllcsíkok helyett használj 
széles szaténcsíkokat. 

Újrafelhasználás! A bemutató után a szoknyát 
más alkalmakkor is viselheted.

Vizsgálat. Csomózás különböző textíliák fel-
használásával 

A textilanyagokból készített jelmezek esetén, az 
anyagösszetétel meghatározza a kivitelezést, a tel-
jes megjelenést. Tapintás alapján megvizsgálhatjuk 
az anyag minőségét. 

Próbáld meg így is!
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3. lépés. Az elkészült alkotás két végét 
kösd össze!

Szükséges anyagok, eszközök
✔ különböző színű anyagcsíkok 
✔ olló

Készíts díszeket csomózási technikával 
(karkötőket, zsinórokat, fejpántokat)! Hasz-
nálhatod őket kiegészítőként a Modern Ha-
mupipőke előadáson (például: Hamupipőke 
a bálon elveszítheti a karkötőjét a cipője 
helyett)!
 

Munkalépések
   Ne feledd, hogy a csíkokat a meghatározott 
sorrendben kell csomózni( bogozni).

   Vágj három vagy több egyforma hosszúsá-
gú tüllcsíkot.

   Az egyik végét csomózd meg.

1. lépés.
A bal oldali csíkot 
hurkold rá a 
középsőre az ábra 
alapján!

2. lépés. 
Végezd el az 
1. lépésben leírta-
kat a jobb oldali 
csíkkal is! Folytasd 
a csomózást, amíg 
el nem készül  a 
fonat (karkötő, zsi-
nór, fejpánt) kívánt 
mérete!

Kreatív kihívás
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Készíts el egy ruhadarabot (dzsekit) Hamu-
pipőke jelmezéhez, különböző munkatech-
nikákat használva!
Használj egy szakadt ruhadarabot, és tegyél 
a fonákján a szakadásra egy foltot! Próbáld 
ki különböző mintázatú anyagokkal! 

Munkatechnika: Helyezd a foltot a szakadás-
ra! Alkalmazz olyan varrást, hogy kiemelje, 
díszítse az anyagot! Rögzítsd a foltot!

Szükséges anyagok, eszközök 
✔ élénk színű foltok  
✔ tű ✔ cérna (vastagabb)  
✔ olló ✔ kréta  
✔ gombostűk 

Emlékezz! A rajzon, festményen, fényképen az összetétel érzése-
inkre, képzeletünkre hat, mikor egy műalkotást nézünk. A rajzban 
az összetételt/textúrát/mintázatot satírozással érzékeltetjük. Pél-
dául, a hullámos vonalak a fa mintázatához vagy az állatok bundá-
jához hasonlítanak. 

A textilanyagokból készített jelmezek esetén, az anyagösszetétel 
meghatározza a kivitelezést, a teljes megjelenést. Tapintás alapján 
megvizsgálhatjuk az anyag minőségét (puha, durva).

Árnyalatok. Tónusok. Textúrák 3. Lecke.

Nyitott szemmel

Kreatív kihívás
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1. lépés. Válassz egy akkora  anyagdarabot, hogy fedje le a lyukat, és a lyuk körül is maradjon 
1-2 cm a varráshoz!

2. lépés. Húzz függőleges vona-
lakat a szakadásra szabókrétával 
vagy egy darab fehér krétával! 
Ezek irányítani fognak a díszítő 
varrásban, és jelzik a lyuk nagy-
ságát.

3. lépés. Ideiglenesen rögzítsd 
gombostűvel a foltot!

4. lépés. Haladj a varrással a vonalak mentén, majd hozz létre kereszt formákat!

Trükkök! 
✓ Válassz a javítani való ruhadarabtól eltérő színű anyagot! Így a varrás és a díszítőelem is 
láthatóbb lesz. 
✓ Használj vastagabb szálú fonalat, vagy két szállal varrj!
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Trükkök! 

•  A tűn áthúzható cérnaszál hosszúsága max. 
50 cm legyen.

•  Ne húzd meg nagyon az öltések után a cér-
nát, hogy ne ráncolja össze az anyagot! Ha 
mégis megtörtént, óvatosan simítsd ki a te-
nyereddel, mielőtt folytatnád.

•  Mindig az anyagot fordítsd, ne a tested, 
hogy könnyebben tudj a tűvel dolgozni!

•  Hogyan tegyél bogot, hogy ne látszodjon 
a ruha színén? A ruha visszáján való varrás-
kor tegyél bogot!

•  A varrást mindig az anyag visszáján kezdd, 
hogy a bog maradjon a fonákján!

Egy másik lehetősége a szakadt ruhadarab megjavítá-
sának, ha rávarrsz egy díszítő foltot!

Keresd meg a szótárban az 
alábbi kifejezéseket! 
Itt-ott látható egy hófolt.

Zsák a foltját megtalálja.

Próbáld meg így is!
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Készíts egy királyfipalástot újrahasznosított 
műanyagból! Használd az öltözetet jelmeznek a 
Modern Hamupipőke előadáson!
Hasonlítsd össze a palást anyagát a textil jelme-
zek anyagával, melyek szintén a Modern Hamupi-
pőke színdarabra készültek! Mit veszel észre?

Szükséges anyagok,  
eszközök
✔ olló ✔ filctoll   
✔ kék műanyag zsák   
✔ sárga és piros 
vászondarabok  
✔ kötő

Munkalépések

1. lépés. 
Vágd ki a zsák alját! 
Egy téglalap alakot 
kapsz.

2. lépés. 
Hajtsd félbe a zsákot! 
Még kétszer ismételd 
meg, amíg úgy fog 
kinézni, mint az ábrán!

3. lépés.
Rajzolj filctollal a 
ragasztott végére 
egy félkört, vágd 
ki, hogy lyukak ke-
letkezzenek belőle!

4. lépés. 
Vágj csillagokat egy sárga 
vászonból/anyagból, és 
varrd rá a palást színére! 
Húzzál bele egy zsinórt a 
lyuggatott részbe, és kész 
is van a palástod!

Kreatív kihívás
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Munkaformák: vágás, varrás, díszítő varrás (gombok),  
ragasztás/összekapcsolás

Szükséges anyagok, eszközök 
✔ pamut póló (régi póló is lehet) ✔különböző formájú és anyagú zöld 
foltok ✔ zöld krepp-papír darabok
✔  vastagabb  

zöld fonal  
✔ zöld gombok 
✔ zöld bojtok 
✔ zöld fonal 
✔ gombostű 
✔  hullámos /  

cikk-cakk olló  
✔zöld filctoll 
✔ cérna 
✔ tű

A textilanyagokat különböző árnyalatú és 
tónusú színűre festhetjük.
Emlékezzünk! Az árnyalatokat a színkör 
két szomszédos színének keveréséből kap-
juk.
A szín tónusát a szín és egy nemszín keve-
résével nyerjük.  Ha világosabb színt szeret-
nél kapni, keverd össze fehérrel, ha pedig 
sötétebbet, keverd feketével.

Képzelj el egy újszerű jelmezt a Jótündérnek a Modern 
Hamupipőke előadásra! A tündér lehetne az Erdő Szelleme. 
Használj különböző árnyalatú és tónusú zöld textiliákat! 

A zöld 
szín 
árnyalatai

Nyitott szemmel

Kreatív kihívás

A zöld  
szín  
tónusai
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Az erdőben 
található színek/
árnyalatok 
anyagából készült 
jelmezbe öltözött 
személy.

Erdei növények mintázata/
anyaga

Erdei levelekhez hasonló  
zöldes szövet

Mi teszi láthatatlanná  
a rovart a képen?

1. lépés. Tájékozódj, milyen árnyalatú és tónusú az erdő-
ben találhatő fák mintázata! Használj atlaszokat, enciklopé-
diákat, erdei kirándulásról készült fényképeket! 
Készíts vázlatot, amely bemutatja a természetben előfordu-
ló sík és térbeli formák színeit (árnyalatok, tónusok) és 
mintázatát (levelek, ágak, bokrok, fakérgek)!

Munkalépések
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3. lépés. Gombostűvel rögzítsd egymáshoz 
a darabokat (hogy a varrás előtt ne mozdul-
janak el)! Legyél minél kreatívabb a mintázat 
elhelyezésében!

2. lépés. Válogass a környezetben fel-
fedezett színekhez és mintákhoz ha-
sonló anyagokat! Vágj ki levél- és ág-
formákat!

4. lépés. Varrd fel az anyagdarabokat és a 
gombokat pólóra! Töltsd be a felületet mi-
nél jobban a foltokkal, akár lelóghatnak, be 
is tűrődhetnek rajta.
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5. lépés. 
Vonalakkal 
és pontokkal 
megjelenítheted 
az anyag 
természetességét.

Készíts egy nemezmaszkot 
a Jótündér jelmezéhez.

Játék

Teríts ki a padra különbö-
ző textil anyagdarabokat: 
kötöttet, szőttet/szövetet 
(vászon, selyem, szövet, 
bársony) cérna és gyapjú 
szálakat, stb. Sállal takard 
el a szemed! Érintsd meg 
az anyagdarabokat, és ne-
vezd meg tulajdonságu-
kat: sima – durva, vékony 
– vastag! Készíts kollázst, 
elhelyezve méretük, 
anyaguk, vastagságuk 
alapján! Vedd le a sálat, és 
nézd meg az alkotásodat! 
Fényképezd le, és tedd ki 
a képet az osztálytársaid 
alkotásai közé!

Munkalépések
1. lépés. Készíts egy álar-
cot/maszkot kartonból!
2. lépés. Varrd meg az álar-
cot a sablon segítségével!
3. lépés. Varrd rá a  gumit! 

Szükséges anyagok, eszközök
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I. Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!
1. Egy előadás díszlettervezője:

a) megírja a forgatókönyvet
b) szerepel az előadásban 
c)  megtervezi a szereplők jelmezeit  

és a díszletet      

2.  Egy anyag fonása  történhet:
a)  a szálakat egyenkent egymásra he-

lyezni adott minta alapján
b)  a szálakat egymásra helyezve vagy 

bogozással adott minta szerint
c)  a szálak egybevarrásával

II.  Sorold fel a makettkészítés 
három jellemzőjét!

III.  Alkoss egy rövid szöveget a kö-
vetkező szavak felhasználásával: 
festmény, kő, fa, üveg, textil anyag, 
ecsetek, szivacsok.

3. A karton díszletek készülhetnek:
a) vágással
b) hajtogatással, vágással, ragasztással
c) ragasztással, hajtogatással

Értékelő teszt
Makettek és minták

A szövegben a szavak alakját 
megváltoztathatod. Hogy könnyebben 
boldogulj, húzd át a szavakat, miután 
leírtad őket!

I. Minősítésem:

 NJ – 3 helyes válasz

 J – 2 helyes válasz

 ES – 1 helyes válasz

II. Minősítésem:

 NJ – 3 helyes jellemző

 J – 2 helyes jellemző

 ES – 1 helyes jellemző

III. Minősítésem:

 NJ –  Az összes szót felhasználtam a szö-
vegben

 J –  Három szót használtam fel a szöveg-
ben

 ES –  Két szót használtam fel a szövegben

A tanulási egység végén nyomtasd ki ezt az oldalt a digitális tankönyvből, és oldd meg a felmérő tesztet!
Ellenőrizd a válaszokat a tankönyv digitális változatában!

Töltsd ki a tanulási egység megfigyelési lapját a tankönyv végén! Tedd a lapot és a tesztet a portfóliódba!
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Modern Hamupipőke
színházi előadás

PROJEKT

Szervezzétek meg a tanév végén a 
Modern Hamupipőke előadást!

A családtagok és barátok mellett 
meghívhatjátok az iskola és város 

vezetőit, valamint a sajtó képviselőit is. 

Alkalmazzátok a tanév során elsajátított 
ismereteket! Használjátok fel a portfóliótokba  

gyűjtött alkotásaitokat is!

Néhány ötletet is bemutatunk,  
amit az előadás után felhasználhattok:

★  Díj- és diplomaosztó- különböző díjak átvétele 
(A legfurcsább projekt díja, A legkülönlegesebb rajz díja, 

A legszokatlanabb jelmez)

★  Kiállítás Művészek naplója

★  Adománygyűjtéssel egybekötött kiállítás és vásár szervezése 
a tanévben készült alkotásokból
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Kislexikon

AKROMATIKUS szín nélküli

ALAPRAJZ az épületek vízszintes síkban 
ábrázolt rajza

ARCKÉP (PORTRÉ) emberi arcot ábrázo-
ló képzőművészeti alkotás

DEKORATÍV MOTÍVUM egy képzőmű-
vészeti elem ismétlődő felhasználása egy 
alkotásban

DÍSZÍTŐ tetszetős minták alkalmazásával 
kialakított  felület

DÍSZLET az előadáshoz szükséges beren-
dezési tárgyak összessége

DÍSZLET az előadáshoz szükséges deko-
rációk és jelmezek  összessége

DÍSZLETTERVEZŐ a szereplők jelmezeit 
és a díszletet tervezi, készíti el

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK az ember életéhez 
és tevékenységeihez szükséges épületek 
tervezésével és kivitelezésével foglalkozó 
szakember

FŐSZÍNEK alapszínek, ezek segítségével 
(keverésével)  nyerjük a többi színt

HARMÓNIA két vagy több  elem közötti 
szemet gyönyörködtető összhang

HÁROMDIMENZIÓS (térbeli) három ki-
terjedéssel rendelkező forma (hosszúság, 
szélesség és magasság)

ISMÉTLÉS egy képzőművészeti vizuális 
elem  vagy egy dekoratív motívum ismé-
telt használata a díszítés folyamatában

KALLIGRÁFIA díszes kézírás és annak 
művészi szintű gyakorlása

KÉPI, VIZUÁLIS látással kapcsolatos, 
látásközpontú

KÉPZŐMŰVÉSZ a képzőművészeti 
alkotások (festészet, grafika, szobrászat) 
létrehozója

KÉTDIMENZIÓS kiterjedéssel (hosszú-
ság, szélesség) rendelkező forma/síkforma

KIRIGAMI a papírhajtogatással – és vágás-
sal létrehozott művészi alkotások technikája 

KOMPOZÍCIÓ több képzőművészeti 
nyelvi elem (pontok, vonalak, formák, szí-
nek) olyan  műalkotássá rendezése, amely 
képes az  alkotó érzelmeinek  és gondola-
tainak közvetítésére.
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KONTRASZT két vagy több tárgy, álla-
pot, jelenség, (stb.) közötti különbség, 
ellentét, különbözőség

KONTÚR a forma jellegzetes  körvonalait 
rögzítő vonal

KROMATIKUS színes (színekkel teli)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG egy nép szelle-
mi  és kulturális értéksokasága

LENYOMAT valamely tárgynak a nyoma 
egy adott felületen. Pontokat ecsettel, 
ceruzával, tollszemmel és az ujjunkkal 
tudunk létrehozni nyomatokat.

MAKETT épületek, szobrok, ipari vagy 
egyéb formák és szerkezetek kicsinyített 
modellje, amelyet használhatunk múzeu-
mi tárgyként vagy tanulmányi eszközként 

MELLÉKSZÍNEK a főszínek (piros, kék, 
sárga)  keverése nyomán létrejött színek

MONOKRÓM egyszínű, olyan képző-
művészeti alkotás létrehozása amely 
egyetlen szín tónusaira  és árnyalataira 
épül

ÓLOMÜVEG ólomszálakkal összefogott, 
festett  üvegdarabok  összeillesztésével 
megalkotott üveglap, amelyet ablakok 
díszítésére használnak 

RENDEZŐ szakember, aki a színművé-
szek játékát és az előadás ( film, színház) 
folyamatát koordinálja, szervezi, saját 
elgondolása és látásmódja szerint

SZÍNÁRNYALAT a színkör egymás 
melletti színeinek keveréséből létrejövő 
árnyalat

TÁVLAT (PERSPEKTÍVA) egy tárgynak 
rajzolással történő térbeli ábrázolása

TÓNUS egy szín és egy semleges szín 
keveréséből alakul ki

TÓNUSÉRTÉK a szín minőségét jelenti, 
megkülönböztetve a színek világosságát 
és sötétségét.

VÁZLAT sematikusan elkészült rajz, 
amely a lényeget ragadja meg, különö-
sebb részletezés nélkül
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Kellemes 
vakációt 

kívánunk!



Megfigyelési lap

  I.  Válassz egy munkát a tanulási egység kreatív kihívásaiból! 
Teljesítsd a követelményeket!
•  Sorolj fel két dolgot, amit jól teljesítettél (érzésed szerint)!
•  Jegyezz le egy dolgot, amin változtatni szeretnél a munkádban!
•  Nevezz meg egy dolgot, amit nagyon jól megértettél, és egy másikat, amit nem 

értettél meg teljesen!

  II. A 3-2-1 módszere
Jegyezz le három új kifejezést, amit ebben a tanulási egységben tanultál, két ötletet, 
amelyekről többet szeretnél megtudni a következőkben, egy készséget vagy ügyessé-
get, melyet véleményed szerint, az elvégzett tevékenységek eredményekén szereztél!

III.  Értékeld a tanulási egységben végzett munkát! A táblázatot mintaként is 
használhatod.

Kielégítő Jó Kiváló

Tanórai 
viselkedés  
és erőfeszítés

Időnként voltam 
aktív,
együttműködő 
a társaimmal és 
tisztán tartottam a 
munkaterületet.

Nagy mértékben 
aktív voltam, 
együttműködtem 
a társaimmal és 
tisztán tartottam a 
munkaterületet.

Mindig figyelmes 
és aktív voltam, 
együttműködtem 
a társaimmal és 
tisztán tartottam a 
munkaterületet.

Kreativitás és
eredetiség

Nem igyekeztem 
eléggé, mások ötle-
teit alkalmaztam.

A legtöbb ötlet
az én elképzelésem 
volt.

Minden ötlet az 
enyém volt.

A téma, a mun-
ka lépéseinek 
betartása, a 
követelmé-
nyeknek való 
megfelelés

Néha figyelmetlen 
voltam, meg kell 
próbálnom jobban 
figyelni.

A legtöbb követel-
ménynek megfe-
leltem, és fejlődést 
értem el.

Nagyon figyelmes 
voltam, minden 
követelménynek 
megfeleltem.

Töltsd le a megfigyelési lapot a tankönyv digitális változatából, egészítsd ki és tedd a portfóliódba!

A tanulási egység neve: __________
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