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Ajánlás 
 

A vizuális kultúra, hon-és népismeret, mozgóképkultúra és médiaismeret tanterv az OM 

kerettantervének kiegészített változata. 

Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok:  

– 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

– NAT 2007 

– Az OM kerettanterve 

– a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Nevelési Programja 

– a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 2007. évi helyi tanterve 

 

A TANTERV TARTALMAZZA: 

1. – 8. évfolyamon a vizuális kultúra, hon-és népismeret, mozgóképkultúra és médiaismeret 

tantárgyakra vonatkozóan: 

– A tantárgy céljait feladatait, fejlesztési követelményeket. 

– A tantárgy óraterveit. 

– Az értékelési elveket. 

– A tankönyv kiválasztásának elveit. 

– Az évfolyamok tananyagának témáit. 

– A továbbhaladás feltételeit. 

– Az év végi követelményeket. 

– Az iskola beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit. 

 

Az átdolgozást végezte: 

1. – 4. évfolyam: Darabos Beáta  _______________________ 

   Nagy Viktória  _______________________ 

5. – 8. évfolyam: Fazekas Zsuzsa _______________________ 

Szanyi Ferencné _______________________ 

 

Szolnok, 2010. június 15. 
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Művészetek 

Kulcskompetencia: esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség: 

Az esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését, mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve 

különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a 

tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a 

mozgóképet. 

Célok és feladatok 

A művészetek műveltségi terület alapja a nemzeti és az egyetemes emberi kultúra, valamint 

mindennapi életünk, tervezett-alakított környezetünk és a természet esztétikai jelentésekkel is 

bíró tartománya. E tág kultúraértelmezésből következően sokféle lehetőség adódik a tanulók 

sajátos megismerési módjainak, tevékenységeinek érvényesüléséhez. 

E területek közös jellemzője értékközvetítő és értékőrző mivoltuk, továbbá az, hogy aktív 

befogadásra és alkotásra is késztetnek. A művészetek műveltségterület tehát egyaránt 

fejleszti a teremtés és a létrehozás képességeit, valamint a megismerés, a befogadás és a 

művészettel való élés képességeit. 

A művészetek műveltségi részterületei az ének-zene, a dráma és tánc, a vizuális kultúra, a 

mozgóképkultúra és médiaismeret, a hon – és népismeret. Mindezek – mai 

művészetfelfogásunk szerint – önálló művészeti ágazatok. Bár számos rokon vonással 

rendelkeznek, kialakulásuk, kifejezésmódjuk és az adott korban betöltött szerepük 

szempontjából igen különbözőek.  

A nevelésben betöltött szerepükkel egymás hatását viszont erősítik, mivel mindegyik célja, 

hogy a művészetekről mint az alkotás, a megismerés, a kommunikáció összetett formáiról 

olyan élményszerű tapasztalatokat, ismereteket nyújtson, amelyek nagyban hozzájárulnak a 

legkülönbözőbb képességek fejlesztéséhez, a harmonikus személyiség kialakulásához.  

Több műveltségi részterületnek is célja – a sajátos kifejezési eszközeivel kapcsolatos 

ismeretszerzés és képességfejlesztés mellett – a kultúra köznapi jelenségeinek kritikai 

feldolgozása, a legfontosabb kommunikációs módok tanulmányozása. Ily módon az órai 

tevékenységek kapcsolódhatnak művészi alkotásokhoz és a mindennapi élet 

megnyilvánulásaihoz egyaránt. 

A különböző művészeti területekkel összefüggő gyakorlati tevékenységek, kreatív feladatok 

által az ismeretek élményszerűvé, a tanulók sajátjává válnak, segítik a mélyebb megismerést 

és fejlesztik a kreativitást. Céljuk a képességek fejlesztése, a szellemi, lelki tulajdonságok 

gyarapítása, az esztétikai fogékonyság, a fantázia, az érzékenység fokozása. A 

művészetekkel való foglalkozás hozzájárul az észlelés érzékenységének, a kifejezés 

árnyaltságának fejlesztéséhez. 

A művészetek tanítása mással nem helyettesíthető módon járul hozzá a nemzeti és az 

európai azonosságtudat kialakításához, a kultúra hagyományos és mai értékeinek 

megismertetéséhez, közös élményanyaggal szolgálva az összetartozás érzésének erősítését. A 

művészeti örökség és a belőle kibontakozó kortárs művészetek megismertetésével a művészeti 

nevelés segítséget nyújt a fiataloknak, hogy saját koruk kultúrájában jobban eligazodjanak, 

felismerjék és becsüljék a ma születő értékeket is. A nemzeti és az európai kultúra mellett a 

más kultúrák értékeivel való megismerkedés fokozza nyitottságukat, felkelti és fejleszti az 

új iránti kíváncsiságukat, toleranciájukat. 
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A művészeti nevelés hatékonyságát fokozhatja, ha a művészetek más műveltségi 

területekkel összefonódva is megjelennek az iskolai gyakorlatban. 

Közös fejlesztési feladatok 

A művészetek műveltségi részterületeinek (ének-zene, dráma és tánc, vizuális kultúra, 

mozgóképkultúra és médiaismeret hon-és népismeret) mindegyike hagyományosan 

tevékenység-központú és mint ilyen kiváló alkalmat teremt a tanulóknak saját élményeik, 

tapasztalataik és máshol szerzett ismereteik integrálásához. 

Különböző mértékben, de mindegyik osztozik a következő célok, fejlesztések 

megvalósításában: 

– Az érzékelés érzékenységének fokozása.  

– Ezzel összefüggésben a kifejezés árnyaltságának fokozása, a kommunikációs képesség 

fejlesztése. 

– A kooperációs képesség fejlesztése. 

– A személyiség fejlődésének segítése.  

– Az alkotóképesség fejlesztése. 

– Az értékek (esztétikai és erkölcsi) iránti fogékonyság fokozása. 

– A művészeti élmények feldolgozásának segítése. 

– Közös élményanyaggal szolgálni a nemzeti és európai kulturális identitás, a 

lokálpatriotizmus megteremtéséhez. 

– A vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes 

értelmezéséreirányuló képességfejlesztés 

A felsoroltak mellett mindegyik részterületnek vannak semmi mással nem helyettesíthető, 

sajátos feladatai is. 

A közös fejlesztési feladatok szakaszolása nem lehetséges. Azok mindegyike mindvégig jelen 

van, mindig az adott korosztálynak, tanulócsoportnak megfelelő szinten és tevékenységi 

formákban valósul meg. Ezért a szakaszolás az adott részterület tevékenységeiből és 

ismeretanyagából olvasható le. 

 
 

A műveltségterület tantárgyi rendszere és heti óraszámai 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Hon- és népismeret     0,5 0,5   

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 
       1 

Vizuális kultúra 1,5 1,5 1 1 1 1 1 0,5 

Évi összes 55,5 55,5 37 37 55,5 55 37 55 
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A tanulók értékelése 

Alapelvek: 

1. Az értékelés személyre szóló legyen. 

2. Fejlesztő, ösztönző jellegű legyen. 

3. Folyamatos legyen. 

4. Legyen összhangban a Nat-ban megfogalmazott követelményrendszerrel, valamint 

az iskolai pedagógiai programban meghatározottakkal. 

5. Legyen tárgyszerű (mik az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan lehetséges 

a javítás). 

Az értékelés funkciói közül kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a formáló, a motiváló, az 

irányt adó, a tanulót elsősorban saját teljesítményéhez viszonyítva „mérő” értékelésnek, 

ugyanis ez segíthet leginkább az önismeret fejlesztésében, a továbblépés feladatainak, útjának 

megmutatásában. 

Az értékelés célja: 

Az értékelésnek számos, egymástól igen eltérő célja lehet, ezek közül a legfontosabbak a 

következők: 

– a személyiségfejlődés elősegítése, 

– ezzel összefüggésben az önértékelésre nevelés, 

– a tudás minősítése, 

– informálás, informálódás az elért eredményekről, 

– lemaradás feltárása és orvoslása, 

– tehetség felismerése és fejlesztése, 

– pálya- és iskolaválasztás elősegítése, 

– a pedagógiai tevékenység fejlesztése. 

 

Diagnosztikus értékelés: 

 

megmutatja, milyen vizuális képességekkel rendelkezik a tanuló, honnan  

indítható a fejlesztése. Ezt a felmérést értékelést 1. osztályban és az 5.évfolyamban év elején 

végezzük. 

Formatív:  

– Szóbeli értékelés  

A művészeti nevelés egyik legértékesebb mozzanata, hogy a tanár, a gyakorlati 

(műtermi, műhely) munka során folyamatos és intenzív kapcsolatban van a tanulókkal. 

Állandó a formatív, szóbeli értékelés. Nem minősítés, hanem az egyéni előmenetelt 

segítő biztatás, illetve a hiányosságok feltárása, ami segíti a tanulóban az önértékelés 

kialakulását, fejleszti önismeretét. Kiváló, sokirányú nevelő hatása van az óra végi 

közös, a tanulók bevonásával történő szóbeli értékelésnek is. 
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– Írásbeli értékelés  

A szöveges értékelés pontos tájékoztatást nyújt, rámutat bizonyos problémákra és 

javaslatokat tesz a fejlesztésre. A tanulók írásos önértékelése pedig többcélú órai feladat 

is lehet. 

 

Az értékelés alapja 

Az értékelés céljától és típusától függ, hogy milyen „evidenciák” alapján értékelünk. 

Legtöbbször az értékelési típusok nem önmagukban, tisztán jelennek meg, hanem összetetten. 

A művészetek esetében az értékelés sajátos, ahol az osztályzási normarendszert nem lehet 

automatikusan használni az eltérő egyéni képességek és készségek miatt. 

Az érdemjegyeknek közelíteni kell a realitáshoz és az objektivitás elengedhetetlen. 

A tanterv alkalmazásához szükséges tárgyi feltételek 

Egy tanteremben egy tanár 10–30-as létszámú csoportokkal dolgozhat. 

Tanulói 

A tanulók egyéni felszerelését, valamint az adott évfolyam pontosan meghatározott anyag- és 

eszközszükségletét a tanítási programot készítő tanár állítja össze. 

Nevelői 

A művészeti tantárgyak esetében elengedhetetlenül szükséges a jól felszerelt speciális 

szaktanterem megléte.  

Tantárgyanként szükséges eszközök, felszerelési anyagok: 

 

– Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

– Képernyő és videolejátszó (ideális esetben videoprojektor), számítógépek, internet 

hozzáférés, digitális és/vagy hagyományos fényképezőgép, videokamera, kameraállvány, 

üres videókazetták, kézi reflektorok, televízió, rádió, hordozható kazettás magnó, 

mikrofon, CD-ROM. 

– sajtóanyagok, műsoros kazetták, filmek, filmrészletek, , képregények, fotók, szakkönyvek, 

lexikonok. 

– Vizuális kultúra: 

– műhely jellegű (megfelelő világítású, elsötétíthető) tanterem szükséges, mozgatható 

munkafelületekkel (asztalokkal), zárható szekrénnyel, vízszerzési lehetőséggel, 

– falitábla, diavetítő, írásvetítő, vetítővászon, többfunkciós vetítőállvány, kiállítási felület 

(paravánok) videomagnó, televízió, videokamera, kameraállvány, üres videokazetták (7. 

évfolyamtól), képzőművészeti szakkönyvek, lexikonok, szemléltetőeszközök 

(diasorozatok, műsoros videokazetták), modelltárgyak, 

– fénymásolási lehetőség, 

– agyag, gipsz, tempera, színes és fehér kartonok, triplex kartonok, drapériák, rajztáblák, 

rajzlaptartó mappák 

–  

– Hon és népismeret: 

– szemlélteteő eszközök/ diasorozat, műsoros kazetták/ 

– tv készülék, videó, vetítővászon, diavetítő, magnó 

– népművészeti tárgyak, edények, szőttesek 

– falitáblák,diaképek 
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– reprodukciók 

– tankönyv 

– szakkönyvek, albumok 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

A művészeti nevelés nem minden esetben feltételezi a tankönyvek használatát, mert a 

képességfejlesztésen alapuló művészeti nevelés nehezen képezhető le tankönyvi formában. 

A tankönyv segítse az egységes alapokra épülő differenciálást, amennyiben lehetővé teszi, 

hogy a tanulók adottságaikkal, saját fejlődési ütemükkel összhangban tanulhassanak. 

A tankönyv elsősorban keret, sokkal inkább „ugródeszka”, a benne szereplő ismeretanyag más 

csoportosításban is feldolgozható, más irányokba továbbfejleszthető, pedagógiai céljai más 

feladatokon keresztül is megvalósíthatóak.  

A tankönyvek inspiráló képeket, feladatokat, játékokat tartalmazzanak, valamint az 

alkotáshoz, a megismeréshez hasznos ismeretekben bővelkedjenek. 

A személyiségfejlesztés és a legkülönbözőbb képességek fejlesztése más-más ismeretanyagon, 

tevékenységen keresztül egy komplex művészeti program keretében valósítható meg 

leginkább. Ez szemléletváltozást feltételez, a tankönyv ehhez kell hogy segítséget nyújtson, 

hangsúlyozni kell azonban, hogy a jó tanárt semmilyen tankönyv nem helyettesítheti, mert az 

iskolában nem egyszerűen ismeretek átadása folyik.  

A művészeti nevelés pedig különösen igényli az állandó tanári jelenlétet, mert csak akkor 

lehet hiteles, ha a tanár maga is kreatív. 

 

 

Vizuális kultúra 
 

1–4. évfolyam 

 

Célok és feladatok 
 

 A vizuális nevelés látni és láttatni tanít. Átfogó célja a tanulók látáskultúrájának 

megalapozása. Feladata a vizuális megismerő-, befogadó-, alkotóképesség fejlesztése, a 

kommunikáció köznapi, művészi módjainak, a közlés és kifejezés képi formáinak 

megismertetése. Különösen a látvány mélyebb tartalmának, jelentésének, esztétikai 

üzenetének megértéséhez járul hozzá. Lehetővé teszi az eligazodást a látható, tapintható tárgyi 

valóságban, a képi világban, és személyes alkotói utak bejárására bátorít. Fejleszti a síkbeli, 

térbeli ábrázoló-, kifejező-, közlő-, alakító-, alkotóképességeket; a gondolatban és 

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

feladata a látás és a kéz intelligenciájának kiművelése. A térszemlélet, a forma-, szín-, 

dinamikai és szerkezeti érzék, az anyagismeret képességei a tantárgy fejlesztő hatására 

emelkednek magasabb szintre. A megsokszorozódott vizuális hatások, a technikai 

információk korában a tantárgy újszerű célja az információk közti szelekció, a kritikus 

befogadóképesség megalapozása. Az általános nevelési célokhoz a kreativitás, a 

problémafelismerő és -megoldó képesség, a képzelet, a képi gondolkodás, az ízlés, a 

nyitottság, az empátia fejlesztésével, az érzelmi élet gazdagításával járul hozzá. A művészeti 

nevelés értékközvetítő, értékteremtő, egyben személyiségformáló szerepet tölt be, segíti a 

kultúra értékeit becsülő, környezettudatos magatartás formálását. 

 Az 1–4. osztályban a vizuális nevelés célja – az érzelmekkel kísért önkifejezés 

elmélyültségének megőrzése mellett – az egyre céltudatosabb megismerés ösztönzése. A képi 

gondolkodás fejlesztése, a vizuális képzetkincs bővítése, az érdeklődés ébrentartása érdekében 
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a tantárgy feladata a tanulók vizuális formakészletének gazdagítása, megfigyelőképességük, 

tér- és időérzékük fejlesztése a látvány és a mozgás ábrázolásával, térbeli rendezéssel; szín-, 

forma- és szerkezeti érzékük alakítása rajzolással, festéssel, mintázással, konstruálással. Az 

esztétikai érzékenység fejlődését a manuális munka, a látványélmények és a bemutatott 

műalkotások szolgálják. Az alkotó és befogadó tevékenységek erősítik az akaratot, javítják az 

önértékelést, a csoportmunka az együttműködési készségeket fejleszti. 

 

 A képességek fejlesztése három fő képzési területen folyik. A kifejezés, képzőművészet 

témakör a gyermekek személyes, kifejező-expresszív tevékenységének és az elvárható 

műelemzési, művészeti ismereteinek leírását tartalmazza. A vizuális kommunikációhoz a 

vizuális megismerést szolgáló tevékenységek köre és a köznapi, informatív, tudományos képi 

közlésekkel kapcsolatos tananyag tartozik. A tárgy- és környezetkultúra témaköre a használati 

tárgyakkal, a tárgyalkotó művészetekkel és az építészettel kapcsolatos alkotó- és elemző 

tevékenységeket tartalmazza. A vizuális nyelv a témakörök kifejező elemeit és rendező elveit 

sorolja fel, a technikák fejezete pedig az anyagokra, technikákra, eszközökre, eljárásokra tesz 

javaslatot. 

 

 A tananyag bővülő, spirális elrendezésű, a témakörök és a fő tevékenységi formák 

évenként ismétlődnek, tartalmukban gyarapodnak, műveleti szintjük emelkedik. A tananyag 

jellegét tekintve mind a négy évfolyamon gyakorlati, tevékenység-központú. A kerettantervi 

követelmények a leghatékonyabban a több témakör szempontjait egyesítő komplex 

feladatokkal teljesíthetők. 

 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Jelenítse meg a tanuló gondolatait, érzéseit, élményeit vizuális nyelvi eszközökkel 

saját kifejezési céljai szerint és a tanuláshoz szükséges formában. Használja ehhez egyre 

magasabb szinten a megismert technikákat. Ismerje fel műalkotások, képi közlések, tárgyak 

életünkben betöltött szerepét. Értelmezze a tankönyveiben és a környezetében található 

vizuális közlő, eligazító jeleket. Ízlésítéletét indokolja néhány szempont alapján. Becsülje meg 

a saját és mások munkáját. Szerezzen tapasztalatokat a kultúra és a környezetvédelem 

fontosságáról. Legyen nyitott az esztétikai élmények iránt. Fedezzen fel különbségeket az 

értékes és az értéktelen között. 

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

ismeret-és magatartásbeli fejlődés várható a tanulóktól. Ennek tényét kinek-kinek önmaga év 

eleji szintjéhez, valamint saját korosztálya jellemzőihez viszonyítva ítélhetjük meg helyesen. 

 

 

Megismerő-, befogadó képességek 

Legyen nyitott a gyermek a látható világ jelenségei és az esztétikai értékekkel kapcsolatos 

élmények iránt. Alaposan vegyen szemügyre, pontosan figyeljen meg élőlényeket, tárgyakat, 

képeket, jelenségeket. Őrizzen meg emlékezetében látványélményeket, könnyedén idézze fel 

azokat. Vizuális emlékezetére építve végezzen gondolkodási, képzeleti műveleteket 

(összehasonlítás, elemzés, képzeleti átalakítás). A látványban rejlő jelentést, művészi 

kifejezést, valamint a közlések tartalmát olvassa, elemezze adott szempontok alapján. Ítéljen 

meg látható (tér, forma, szín, változás, mozgás) viszonylatokat. Fedezzen fel lényeges 

összefüggéseket (külső és belső forma, forma és tartalom, forma és funkció). Fogalmazzon 

meg ábrázolásbeli és szóbeli magyarázatokat, melyeket erős szubjektivitás, egyéni látásmód 

jellemezzen. Műalkotások nézegetése, adott szempontok szerinti elemzése során mozgósítsa 

formálódó vizuális, esztétikai, művészeti képzeteit. 
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A látáskultúra fejlődése segítse a gyermeket tapasztalatainak rendezésében, a tanulásban, a 

művelődésben és a mindennapi életben.  Készítse fel az információk áttekinthető, tagolt 

elrendezésére, az ábrák megértésére és létrehozására. Sajátítsa el a tanuló a vizuális 

információk formáit és ismerje meg lelőhelyeiket (könyvekben, kiállításokon és egyéb 

ismerethordozókon). 

A vizuális nevelés gyakorlati tevékenységeinek egyik célja a közvetlen tapasztalatszerzés, az 

anyagokkal való érintkezés, az érzékelés érzékenységének fokozása. Tudatosítani az érzékelés 

különböző formáinak (látás, tapintás, hallás, kinetikus stb.) kapcsolatát. A kéz 

intelligenciájának működtetése, a manuális készség életkornak megfelelő módon történő 

fejlesztése.  

 

Ismeretszerzés, tanulás, térbeli tájékozódás: 

A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek a nagy 

mennyiségű képi információt, valamint az őket érő számtalan spontán vizuális hatást minél 

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

önálló véleményt megfogalmazni. A képességek fejlesztése mindvégig három fő képzési 

területen folyik: a képzőművészet mellett a vizuális kommunikáció köznapi formái, valamint 

a tárgy- és környezetkultúra műveltségtartalmai képezik a megismerés alapját, illetve a 

készség és képesség fejlesztés gyakorló terepeit. Mivel ezek a területek számos ponton 

szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve gyakran fedik egymást, lehetséges és kívánatos, 

hogy az órai tevékenységek során a komplex feladatokban, projektekben szerves egészként 

jelenjenek meg.  

 

Kommunikációs képességek: 

A fejlesztés célja a művészi és a köznapi vizuális közlések értelmezésének segítése, a 

kifejezés árnyaltságának fokozása. A vizuális nyelv alapelemeinek (pont, vonal, folt, forma, 

tónus, szín stb.) tudatos alkalmazása a közlő, kifejező szándékú alkotásokban.  

  

Kreativitás 

A vizuális nevelés irányítsa a gyermek figyelmét a látható világ új, érdekes, szép jelenségeire. 

Képzelőereje az eleven, a konkrét belső képekben, képzetekben való gondolkodásban, 

valamint képzettársításai könnyedségében, tartalmi gazdagságában és a képi-plasztikai 

kifejezés, a sík-és térbeli konstruálás bátorságában, eredetiségében nyilvánuljon meg. 

Kapjon ösztönzést szokatlan, egyéni megoldások kipróbálására. Ábrázolási jelrendszerében 

jelenjenek meg árnyalt, egyéni vonások. Kifejezőképessége, expresszivitása mutatkozzon meg 

szubjektív arány-és színkezelésben, fokozásban, kiemelésekben. Kreativitását a konkrét 

tevékenység motiválja, szükség szerint igényt tartva a tanító segítő közreműködésére is.  

Kiemelt fontosságú feladat a kreativitás működtetése illetve fejlesztése. A fejlesztés célja az 

örömteli élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret adó 

alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben 

vett alkotó magatartás kialakítása, egyúttal pedig segíteni a művészi alkotások mélyebb 

megértését, a katartikus hatású művek átélését. A vizuális alkotó tevékenység, amely a 

képességek széles spektrumát fejleszti, korosztályonként más-más műfajban és technikákkal 

történik.  

 

Önismeret, önértékelés, önszabályozás 

Az alkotó tevékenység jelentsen élményt a gyermeknek, mert így érvényesülhet annak gazdag 

személyiségfejlesztő hatása (érzelmi gazdagodás, az empátia, az intuíció fejlődése, az önálló 

ízlés és a belső igényesség megalapozása). Az alkotás öröme tegye képessé munkája 
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kidolgozására. Alkotásait segítségadás mellett elemezze, értékelje, s a társak munkáit is 

kísérje figyelemmel.  

Az önértékelés és az önismeret kialakulása révén segíti a céltudatos önszabályozást.  

 

A vizuális kultúra tantárgyra jellemző, hogy a fő tevékenységformák kezdettől fogva jelen 

vannak, a fejlesztés eredményeképpen azonban ezek műveleti szintje fokozatosan emelkedik. 

A szintemelkedés a Belépő tevékenységformákban követhető, a tevékenységeket, ismereteket 

a Témakörök, tartalmak című tantervi egység foglalja magában.  

 

Az egyes évfolyamoknál a műalkotás elemzéshez felsorolt alkotások ajánlások, melyekből a 

pedagógiai célnak és a témának megfelelően válogathat a tanító az alábbi szempontok 

figyelembevételével: 

a példák az egyetemes és a magyar művészettörténet. kiemelkedő műveit mutassák be; 

legyen közöttük - lehetőség szerint - történeti és mai alkotás is; 

a magas művészet példái mellett kerüljenek bemutatásra a magyar népművészet, a 

nemzetiségek és etnikai csoportok népművészetének alkotásai és a mindennapi  környezet 

tipikus tárgyai, épületei; 

a helyi, a regionális értékek bemutatása kiemelt fontosságú feladat. 
 

1. évfolyam 
 

Belépő tevékenységek 

 

Személyes élmények, látvány, történet kifejezése síkban és térben, rajzolással, festéssel, 

mintázással. Műalkotások, illusztrációk szemlélése, megbeszélése. Látványok megfigyelése és 

értelmezése. Vizuális jelek felismerése, megértése. Tárgyak csoportosítása, rendezgetése, 

formájuk és rendeltetésük megfigyelése. Tárgykészítés, díszítés, környezetalakító 

tevékenység. A kapott feladatok irányított és önálló értelmezése. Bizonyos munkafolyamatok, 

problémák tanári segítséggel történő megoldása. Részfeladatok önálló megoldása. Vizuális 

esztétikai jellegű preferenciák érvényre juttatása az alkotótevékenységekben. 

 

 

 

 

TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, TEVÉKENYSÉGEK (55 óra) 

Kifejezés, képzőművészet 

Nyelv 

Formák, vonalak és színek használata, megnevezése. Kiemelés mérettel és színnel.  

Képi elemek helyének meghatározása és rendezése. 

Alkotás 

Élmények személyes hangú kifejezése rajzokban, festményekben, szobrokban (pl. 

emberekhez, állatokhoz, növényekhez kötődő vagy családi, iskolai témák-projekthét és 

témahét). 

Szépirodalmi téma (pl. meseélmény) megjelenítése síkban, térben. 
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Befogadás 

Szemlélődés, beszélgetés a látványról, az ábrázolt tárgyakról, élőlényekről, színekről, 

formákról, tanulói munkákról és műalkotásokról.  

Megfigyelés, beszélgetés (lehetőleg eredeti) szoborról, festményről, természeti látványról. 

Szépirodalmi illusztrációkon a cselekmény és a szereplők jellemzőinek összekapcsolása. 

 

Vizuális kommunikáció 

Nyelv 

Vonalak és foltok a képeken, ábrákon. A vizuális jelek tulajdonságai. 

Alkotás 

Tárgyak, élőlények témába ágyazott ábrázolása legjellemzőbb vonásaik egyéni 

megragadásával, mozdulatok egyéni megjelenítése síkon és térben. 

 

Befogadás 

Látványok megfigyelése, leírása (formák, arányok, színek, felületek).  

Elemi térviszonyok megfigyelése (lent-fent, jobbra-balra, elől-hátul).  

Testmozgások, gesztusok legfontosabb jellemzőinek megállapítása. 

 

Tárgy- és környezetkultúra 

Nyelv 

A természeti és a mesterséges forma. Tárgyak térbeli helyének meghatározása. 

Alkotás 

Egyszerű tárgyak (pl. játékok) készítése elképzelés alapján és mintakövetéssel. Díszítés. 

Befogadás, megismerés 

Tárgyak formája és rendeltetése közötti összefüggés felfedezése, megbeszélése, tudatosítása. 

Tárgyak csoportosítása rendeltetésük, nagyságuk, színük, formájuk, anyaguk szerint. 

Tájékozódás a lakóhelyen és annak környékén. 

Technikák 

Ceruza-, filctoll-, kréta- és ecsetrajz. 

Vízfestés (ecsettel, ujjal), vegyes technikák (pl. kréta és festék keverése). 

Mintázás agyagból, plasztilinből. 

Tárgykollázs, konstruálás, anyagalakítás, hajtogatás, vágás (pl. papírból, textilből). 

Nyomatkészítés (pl. krumplinyomat, frottázs). 

Eszköz nélkül végzett anyagalakítás.Szabadkézi rajzolás, festés. 

Bábkészítés. 

Új technikák kipróbálása. 

 

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások 

Lásd a 2. évfolyam tananyagában. 

 

A továbbhaladás feltételeit nem határozzuk meg, mivel az első és a második évfolyamot 

egy fejlesztési szakasznak tekintjük. 

 

 

Értékelés: 
 

Kiválóan megfelelt: 

 

- Ismeri a színek nevét és felismeri azokat. 

- Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni. 

- Szívesen végez technikai jellegű tevékenységeket. 
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- Munkái szépek és igényesek. 

- Ügyesen bánik az eszközökkel. 

- Saját ötleteit, elképzeléseit bátran megvalósítja. 

- Képes a rajzfelület esztétikus kitöltésére. 

- Felismeri és megnevezi a tananyagban előforduló vizuális elemeket. 

- Síkban elemi szinten megjeleníti a teret a lent-fent alkalmazásával. 

- Tud ritmust kialakítani a mintázás és rajzolás során. 

- Képes a környezet formáiban, műalkotásokban gyönyörködni, s tudja indokolni, hogy 

miért tetszik. 

 

Jól megfelelt: 

- Ismeri és megnevezi az alapszíneket. 

- Munkája tiszta, rendezett. 

- A tanult technikákat és azok  eszközeit megfelelően használja. 

- Gyakorlata van a papír nyírásában, tépésében és ragasztásában. Tárgyalkotása ötletes. 

- Képes önálló téralakításra. 

- Felismeri és megnevezi a tananyagban előforduló vizuális elemeket. 

- A formák felületét, nagyságát észleli, megnevezi. 

- Síkban elemi szinten megjeleníteni a teret a lent-fent alkalmazásával. 

- Tud ritmust kialakítani mintázás és rajzolás során. 

- Észreveszi környezetében a szép növényeket, állatokat, jelenségeket, műalkotásokat és 

képes bennük gyönyörködni.  

 

Megfelelt: 

 

- Ismeri, de bizonytalanul használja a festék és alapszíneket. 

- Munkája elfogadható, néha maszatos. 

- Igyekszik önállóan alkalmazni a technikákat, anyagokat. 

- Eszközeire vigyáz. 

- Tájékozódik a térben. 

- Segítséggel képes téralakításra. 

- Sok a kihasználatlan terület. 

- Tud egymás mellett lévő tárgyakat ábrázolni. 

- Felismeri és megnevezi, különböző technikákban használja a pontot, vonalat, foltot. 

- Igyekszik az átélt vagy az elképzelt élményét kifejezni. 

- Képes a környezet formáiban, műalkotásokban gyönyörködni. 

 

Felzárkóztatásra szorul: 

 

- Nem ismeri fel a színeket, színárnyalatokat. 

- Munkája, maszatos, rendetlen. 

- A technikákat, anyagokat önállóan nem tudja alkalmazni. 

- Eszközeire nem vigyáz. 

- Térben rosszul tájékozódik. 

- Nem képes önálló téralakításra.  

- Nem tud egymás mellett lévő tárgyakat ábrázolni. 

- Térkitöltése aránytalan. 

- Segítséggel ismeri fel a pontot, vonalat, foltot. 

- Különböző technikákban segítséggel használja. 

- Önállóan képtelen az átélt vagy az elképzelt élményét kifejezni. 

- Nem képes a környezet formáiban, műalkotásokban gyönyörködni. 
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2. évfolyam 

 
Belépő tevékenységek 

 

 Egyéni élményfeldolgozás. A kifejezőeszközök (vonalak, foltok, színek, felületek, 

ritmusok, síkbeli és térbeli formák) árnyaltabb alkalmazása. Műalkotások megismerése, 

alkotók és művek megnevezése. Ábrázolás közvetlen szemléletre támaszkodó emlékezet 

alapján. Képzetépítés, az egyéni formakincs gazdagítása érzéki-tapasztalati úton, a természet 

és a mesterséges környezet látványának és emberi gesztusoknak a megfigyelésével. 

Tárgyformálás, díszítés, a tárgyalkotó folyamat, a forma és a rendeltetés viszonyának 

tapasztalati megismerése. Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok gyűjtése.  

 

TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, TEVÉKENYSÉGEK (55 óra) 

Kifejezés, képzőművészet 

Nyelv 

Árnyaltabb vizuális minőségek (többféle színárnyalat, vonalvastagság, szabályos és 

szabálytalan forma). 

Formák, színek szimmetrikus elrendezése, egyensúly.  

Egyszerű vonal-, folt-, színritmusok. 

Alkotás 

Személyes és közös élmények képi-plasztikai feldolgozása.  

Elképzelt jelenet ábrázolása rajzban, festményben, szoborban.  

Művészeti élmény (pl. bábszínház) megjelenítése síkban, térben. 

Befogadás 

Egymás munkáinak és műalkotásoknak a megfigyelése, az élmény összetevőinek (pl. anyag, 

forma, tér, szín, elhelyezés, téma) megbeszélése.  

A legismertebb festészeti műtípusok (pl. csendélet, portré) megismerése, felismerése.  

A körplasztika és a dombormű jellemzőinek összevetése (azonosságok, különbségek). 

Néhány festmény és szobor alkotójának, a mű címének megnevezése. 

 

Vizuális kommunikáció 

Nyelv 

A síkbeli ábrázolás elemei (pontok, vonalak, foltok, színek).  

A vonalfajták (egyenesek, görbék, vékonyabbak, vastagabbak, határolók és felületkitöltők). 

Alkotás 

Élőlények, tárgyak ábrázolása közvetlen szemlélet és emlékezet alapján.  

Mimika, grimasz tanulmányozása, utánzása. Érzés, személy megjelenítése.  

Változások tudatosan megfigyelt vizuális jellemzőinek megjelenítése (pl. évszak, időjárás). 

Saját információközlő jelek létrehozása (pl. a tornazsák, az öltözőszekrény megjelölésére). 

 

Befogadás, megismerés 

Élőlények, tárgyak adott szempontok szerinti vizsgálata (pl. anyag, jellemző forma és szín). 

Egyszerű, mindennapi magyarázórajzok, jelek értelmezése, megfejtése (pl. tankönyv ábrái, 

újságképek, reklámképek). 

Karakteres emberi gesztusok (testbeszéd, mimika) olvasása. 
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Tárgy- és környezetkultúra 

Nyelv 

Funkcionális és díszítő formálás. A díszítés mintái, elemei. 

Alkotás 

Tárgyak készítése könnyen alakítható anyagokból (pl. játékhoz, ünnephez, meséhez). 

Környezetalakító tevékenység. 

Befogadás  

Köznapi és ünnepi tárgyak formája, díszítése és rendeltetése közötti összefüggések.  

Tárgyak megadott szempontok szerinti csoportosítása, vizsgálata.  

Közismert tárgyak üzenetének megfejtése. 

Technikák 

Ceruza-, filctoll-, golyóstoll-, kréta- és ecsetrajz. Vízfestés és vegyes technikák. 

Formálás agyagból, plasztilinből (pl. mintázás, hurkafelrakás, formába nyomás, pecsételés). 

(Origami jellegű) papírhajtogatás. Papírvágás, ragasztás  

Nyomhagyás (pl. papír, termés, levél). 

Egyszerű bábkészítési technikák (pl. síkbáb, ujjbáb, hengerbáb). 

– 

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások 

1–2. osztályban: Steindl Imre: Országház, Thököly vár–Késmárk; Medgyessy Ferenc: 

Anyaság; Kolozsvári testvérek: Szt. György szobra; Kovács Margit: Szamaras, Sámson 

dombormű; Szőnyi István: Este; Csontváry Kosztka Tivadar: Mária kútja; Pablo Picasso: 

Maia arcképe; Ferenczy Noémi: Noé bárkája–gobelinrészlet; Népművészet: Kispaládi 

parasztház, Cifraszűr, Bölcső, Csengős népi játék. 

 

 

A következő tanévi fejlesztési feltételeit határozzuk meg. A felzárkóztatásra szoruló 

tanulók részére egyéni fejlesztési tervet dolgozunk ki. A szülő kérésére a tanuló 

évfolyamot ismételhet. 

 

A következő tanévi fejlesztés alapjai 

 

A tanuló érthetően fejezi ki élményeit, megrajzol egyszerű helyzeteket, változásokat. A 

képelemeket elrendezi. A színeknek többféle árnyalatát is használja. Megold mintaképzési, 

sorolási feladatokat. Elkészít egyszerű tárgyakat. Felismeri a különbségeket a használati és a 

dísztárgy között. Megnevez néhány, sokszor megfigyelt műalkotást. 

A vizuális képességek fejlettségének színvonala nem akadálya a továbbhaladásnak. 

 

 

Értékelés: 

Kiválóan megfelelt: 

– Képes színárnyalatokat kikeverni. Megnevezi és használja az alap és mellék színeket.  

– Észreveszi a testek tagoltságát, összehasonlítás során a különbségeket felfedezi, 

megnevezi. Tapasztalattal rendelkezik a különböző felületekről. Ábrázolásában 

megfigyeléseit, jól felismerhetően megjeleníti. 

– Képes önálló téralakításra. Törekszik a képfelület tagolására; tanítói segítséggel jelzi az 

előteret, hátteret. 
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– Kompozíciójában megjelenik a szimmetria és a ritmus. 

– Gyakorlott a képmező betöltésében.  

– Megadott szempont alapján képes társa és saját munkájáról véleményt mondani. 

Illusztrációja ötletes, kifejező. 

– Az órán látott műalkotásokban, nevelői irányítással észreveszi a vizuális alapelemeket. 

– Megfigyelései vannak a köznapi és ünnepekhez kapcsolódó tárgyakról. Egy-két fogalmat 

ismer. Bábját elemi szinten kivitelezi. 

– Törekszik felszerelése, környezete megóvására. 

– A második osztályos anyagokat, technikákat, technológiákat ismeri. Önállóságra 

törekszik. 

– Konstruálás során ötletes. 

– Figyel az anyagokkal való munka során a takarékos fölhasználásra. 

Jól megfelelt: 

– Képes színárnyalatokat kikeverni. Megnevezi és ismeri az alapszíneket: feketét, fehéret. 

– Egyéni képessége szerint megfigyelés során észreveszi, hogy a testek részekből állnak. 

Több-kevesebb segítséggel a formákat összehasonlítja. 

– Képes önálló téralakításra. 

– Ábrázolásában igyekszik a teret érzékeltetni, lent, fent alkalmazásával. 

– Illusztrációja színes, mutatós. Megadott szempont alapján képes társa munkájáról 

véleményt mondani. 

– Az órán látott műalkotásokról véleménye van, megérzi bennük a szépet. A múzeumokban, 

kiállításokon érdeklődő. 

– Megfigyelései vannak a köznapi és ünnepi tárgyakról. Bábját elemi szinten kivitelezi.  

– Törekszik felszerelése, környezete megóvására. 

– Gyakorlott az építés, festés, mintázás, rajzolás, tárgykészítés során. Törekszik a technika, 

technológia lépéseinek betartásával. 

– A konstruálásban szívesen részt vesz. 

 

Megfelelt: 

– Képes színárnyalatokat kikeverni. A vízfestéket helyesen használja. 

– Irányított megfigyelés, tapintás után észreveszi, hogy a testek részekből állnak. Ábrázolás 

során ezt több kevesebb sikerrel megjeleníti. 

– Egyéni képessége szerint ábrázolja a teret, törekszik a valósághű megjelenítésre. 

– Képes emléke, élménye kifejezésére. Társa munkájáról eldönti, hogy tetszik vagy sem. 

– Az órán bemutatott műalkotásokról tetszés ítéletet mond, részt vesz a beszélgetésben. 

– Ismeri a jeles napokat. Munkáin díszítések jelennek meg. 

– Saját képessége szerint fest, mintáz, épít, konstruál, rajzol. Tanítói segítséggel betartja a 

technika, technológia lépéseit. 

– Saját képessége szerint fest, mintáz, épít, konstruál, rajzol. Tanítói segítséggel betartja a 

technika, technológia lépéseit. 

 

Felzárkóztatásra szorul: 

– Ismeri és megnevezi a festék színeket, tiszta színeket. Képes festékeket egymással 

összekeverni. Elemi jártassággal rendelkezik a vízfesték használatakor. 

– Formái első osztályhoz képest több részlettel jelennek meg. Képes emlékezet, közvetlen 

megfigyelés után tárgyakat, élőlényeket megmintázni, ábrázolni egyéni képessége szerint. 

– Téralakításban részt vesz, külső, belső teret megkülönbözteti. 
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– Egyéni képessége szerint, képes személyes élményét, elmékét képben és plasztikában 

megjeleníteni. 

– A jelenségek, festmények, szobrok megfigyelésében részt vesz. 

– Ismeretei vannak a jeles napokról. Bábozás során egy-két mondattal, hangutánzással 

megjeleníti az elkészített szereplőt. 

– Tud festéket oldani, keverni. Gyakorlott a gyurmával való munkában. Saját képessége 

szerint fest, mintáz, épít, konstruál, rajzol. 
 

 

3. évfolyam 
 

Belépő tevékenységek 

 

Formák, szín- és tónusárnyalatok megfigyelése, kompozíció, ritmus tudatosabb 

megválasztása. Események illusztrációja, történetek kifejezése képsorozatokban. Műalkotás 

vizsgálata adott szempont szerint. Műfajok (festészet, szobrászat) és műtípusok (pl. tájkép, 

életkép) ismerete, műélmény megfogalmazása. Nézetek alkalmazása a térábrázolásban. 

Tárgyábrázolás megfigyelés alapján. Mozgásábrázolás, változás fázisainak rögzítése. Ábra és 

üzenet kapcsolatának vizsgálata. Térkép, alaprajz megértése. Önálló tárgykészítés adott 

rendeltetésnek megfelelően. Mai és régi tárgyak formájának, funkciójának összevetése. A 

lakóhely egy jelentős emlékének, közgyűjteményének megismerése. Könyvtárhasználat. 

 

TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, TEVÉKENYSÉGEK (37 óra) 

Kifejezés, képzőművészet 

Nyelv 

Az ábrázolási szándék, a vizuális nyelvi elemek és az elrendezés viszonya. 

Vonal-, folt-, forma- és színritmusok. 

A képmező. Komponálás különböző formákban (pl. álló, fekvő téglalapon). 

Az elbeszélő ábrázolás, a lényeges mozzanat kiemelésének eszközei. 

Alkotás 

Egyéni és közös élmények (pl. szépirodalmi) feldolgozása, színben, rajzban, plasztikában. 

Térviszonyokat és mozgást kifejező ábrázolások a téma feldolgozásában.  

Események, történetek ábrázolása egy képben és képsorozatokban (pl. útinapló). 

Befogadás 

Műalkotás olvasása, összehasonlítása szempontok szerint; a műélmény megfogalmazása. 

Képzőművészeti műfajok (pl. festészet) és műtípusok (pl. tájkép) jellemzőinek elemzése. 

Elemző beszélgetés műalkotásokról. 

Néhány tanult műalkotás, valamint szerzőjének és a mű címének ismerete. 

Könyvtárhasználat, elérhető helytörténeti vagy közgyűjtemény felkeresése. 

Vizuális kommunikáció 

Nyelv 

A jellemző nézet és a forma jelölése, a körülhatároló vonal.  

A folt a felület betöltésének eszköze. A folt mint a forma jele (pl. árnykép). 

Alkotás 

Egyszerű természeti vagy mesterséges tárgy ábrázolása látvány szerint, valamint elöl- és 

oldalnézetből. 

Elképzelt tér ábrázolása felülnézetből (pl. várkastély), esetleg makettjének közös elkészítése. 

Változások, folyamatok, jellegzetes állapotok, helyzetek ábrázolása képsorokkal. 
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Befogadás 

A közvetlen természeti és mesterséges környezet szemlélése, jellegének elmondása. 

Tárgyak vizuális jellemzőinek megállapítása (sík jellegű és tömbszerű forma), tárgyak 

csoportosítása.  

Tárgy jellemző nézete, a látvány és az ábra megfeleltetése. 

Történés sorrendjének értelmezése fázisrajzok alapján (pl. képregény). 

Képi információk értelmezése: egyszerűség, érthetőség, a jel és a jelentés viszonya, vizuális 

jelek, jelképek alkotó használata. 

Tárgy- és környezetkultúra 

Nyelv 

A használati tárgyak megjelenése, jelentése, ennek kifejezőeszközei (alak, szín, anyag).  

Alkotás 

Funkciónak megfelelő egyszerű tárgy készítése (pl. játékok, bábok, edények, taneszközök). 

Csomagolás készítése minta után és egyéni elképzelés alapján (papírból, textilből). 

Az egyszerű tárgyalkotó folyamat végigvitele: ötlet (gondolati terv), elkészítés, kipróbálás. 

Környezetalakító tevékenység (pl. díszletkészítés). 

Befogadás 

A rendeltetés (tartalom) és a forma összefüggéseinek megfigyelése, elemzése, a jelen és a 

múlt néhány tárgya és a lakóhely jellegzetes építményei kapcsán.  

A tárgyalkotás, a konstruálás lépései, a funkcionális és anyagszerű formaképzés. 

Építmények összehasonlítása megadott szempontok (pl. rendeltetés) alapján.  

Technikák 

Rajzolás rosttollal, krétával, ceruzával. Viaszkarc. 

Festés temperával, vízfestékkel, krétával, vegyes technikával. 

A mintázás újabb technológiai változatai: építés lapokból szabásminták alapján, díszítés 

nyomhagyással. Különféle tárgy- és anyagnyomatok, kollázs technikák. 

Papírtárgyak, papírmunkák (kivágások, mozaik, montázs).  

Konstruálás modellező anyagokból (textil, papír, agyag, talált tárgyak). 

Műalkotás-technikák: akvarell, kő-, agyag.. 

 

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások 

Hollókői ház, füstös konyha, matyó tisztaszoba, mai lakóház külső és belső képe; Árva vára; 

Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum; Schaár Erzsébet: Kirakat; Constantin Meunier: 

Teherhordó munkás; Ferenczy Béni: Játszó fiúk; Albrecht Dürer: Nyúl, Önarckép – 

ezüstvessző rajz, Hónapok – Berry herceg hóráskönyvéből; Eugéne Delacroix: Villámtól 

megriadt ló; Paul Cézanne: Csendélet; Ferenczy Károly: Festőnő; Fényes Adolf: Testvérek; 

Vaszilij Kandinszkij: Festmény három folttal; Bálint Endre: Vándorlegény útrakél Kentaur 

alakú aquamanile, Ember alakú butella. 

 

A következő tanévi fejlesztési feltételeit határozzuk meg. A felzárkóztatásra szoruló 

tanulók részére egyéni fejlesztési tervet dolgozunk ki. A szülő kérésére a tanuló 

évfolyamot ismételhet. 
 

A következő tanévi fejlesztés alapjai 
 

A tanuló jellegzetes formákat képes ábrázolni.  Visszaadja a színeket. Magyarázó rajzokat 

készít szövegekhez, előkészítés után rendeltetésszerű tárgyat konstruál. Megérti egyszerű 

magyarázó rajzok, ábrák értelmét, fotók, illusztrációk, reklámképek üzenetét. Megfogalmazza 

műélményét, megnevezi a többször megfigyelt műveket és alkotójukat. Felismeri és 

megnevezi lakóhelyének néhány nevezetes épületét, szobrát. 
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A tanuló továbbhaladását a vizuális képességek elért fejlettségi szintje nem akadályozhatja 

meg. 

 

Értékelés: 
 

Kiválóan megfelelt: 

– Tapasztalata van a színellentétek hatásáról. Tanítói segítséggel felfedezi a kiegészítő 

színpárok hatását. 

– Munkáiban érzékelteti a teret (előtér- háttér, takarás) 

– Társa és saját munkájában néhány megadott szempont alapján elemzi az elrendezést. 

– Képes képeiben és plasztikáiban kifejezőbb, valósághűbb, mozgásábrázolása. 

– Tapasztalata van a foltszerű ábrázolásmód formaegyszerűsítő szerepéről.  

– Önálló véleménye van  saját és társai alkotásairól. 

– A tanórán látott műalkotásokat felismeri, megnevezi. Emlékszik egy-két művész nevére. 

Tanítói segítséggel elemzi a művet (vizuális nyelv, és téma) 

– Egyéni képessége szerint tervez, a tárgyalkotás lépéseit átgondolja. Megfigyelései vannak 

a rendeltetés és forma kapcsolatáról. 

– Fázisrajzokat időrendi sorrendbe állít. A tárgyakat elöl- és oldalnézetből ábrázol. 

– Ismeretekkel rendelkezik az építmények rendeltetéséről. 

 

Jól megfelelt: 

– A színárnyalatok kikeverése mellett tapasztalata van a színek hangulati hatásáról. 

– Egy-két összetettebb formát szóban is jellemez, összehasonlít. A belső szerkezetben is 

helyes arányokra törekszik. 

– A térábrázolásban igyekszik alkalmazni a lentebb, fentebb elvet is. 

– Ismeri a térbeli mozgás kifejezését. 

– Alkotása gondos, igényes. Társa alkotását tudatosan megfigyeli, értékeli. 

– A tanórán látott műalkotásokat felismeri, egyet-kettőt megnevez. Benyomásait 

megfogalmazza. 

– A műalkotások műfaját megnevezi. 

– Alaprajzot, egyszerű folyamatközlő ábrát konstruálási szándékkal leolvas. 

– Tanítói segítséggel felfedezi a tárgy és a funkció közötti összefüggést. 

– Jártas a rajzolásban, festésben, mintázásban, konstruálásban. Törekszik a technikák, 

technológiák lépéseinek betartására. 

– Képes egyszerű fázisrajzot elkészíteni. 

Megfelelt: 

– Színválasztását néhány szóval indokolja. Tud színárnyalatot kikeverni. 

– Egy-két formát szóban is jellemez. A forma síkban történő ábrázolásakor igyekszik, 

törekszik a minél pontosabb megjelenítésére. 

– Törekszik a térmélység kifejezésére. Nevelői irányítással érzékelteti a teret.  

– Ábrázolásaiban törekszik a mozgás jelzésére. 

– A társai által készített tárgyról véleménye van. Igyekszik a környezetében lévő 

esztétikumot megóvni. 

– Önálló véleménye van  saját és társai alkotásairól. A kifejezés eszközeit igyekszik 

tudatosan alkalmazni. 

– Az órán látott műalkotásokról véleménye van, megérzi benne a szépet. 

– Szavakkal megerősített tapasztalatai vannak a vizuális jelekről. 

– Egyre önállóbb. Folyamatos tapasztalatai vannak az ábrázolás anyagairól, technikáiról. 

– Képes tárgyakat elölnézetből pontosan ábrázolni. 



 

 

MŰVÉSZETEK RAJZ, VIZUÁLIS KULTÚRA 1-8. ÉVFOLYAM 
 

 19 

 

Felzárkóztatásra szorul: 

– Bátran választ színeket a témájához. Tapasztalatai vannak a színárnyalatokról. 

– Tud egy-két formát megjeleníteni közvetlen megfigyelés alapján. Képes formakincsét 

különféle témák megjelenítése során használni. 

– Megfigyelései vannak a tárgyak térbeli helyzetéről, irányáról. Alkotásaiban törekszik az 

előtér – háttér kifejezésére.  

– Képes a képi közlésben megjelenő információt tanítói segítséggel értelmezni 

– Törekszik  az önálló feladatmegoldásra. Néhány szempont alapján társa munkájáról 

véleményt mond. 

– A megfigyelésben részt vesz, ráismer egy-két műalkotásra. 

– Tud megfelelő tárgyat készíteni különböző anyagokból. 

– Készség szinten bánik a ceruzával, krétával, ecsettel, papírral. 

– Képes a történéseket időrendi sorba állítani. 

 
 

4. évfolyam 
 

Belépő tevékenységek 

 

Ellentétek megjelenítése, hangsúlyozás kiemeléssel. Vizuális nyelvi elemek árnyalt alkalmazása, 

tudatos komponálás. A gondolat, hangulat kifejezéséhez az eszköz megválasztása: a formák, 

foltok, tömegek elrendezése. Műalkotások hatása, témája és technikája közötti összefüggés 

jellemzőinek felismerése. Képzőművészeti műfajok rendszerezése, népművészeti tárgyak 

megismerése. A térábrázolás új eleme a közvetlen megfigyelésen alapuló forma- és színtanulmány, 

a takarás megfigyelése, a dinamikus mozgásábrázolás. Nézetrajzok, készítése. Tárgykészítés adott 

elvárásnak megfelelően. Tárgyelemzés, az anyag, a rendeltetés és forma kapcsolatának feltárásával. 

 

TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, TEVÉKENYSÉGEK (55 óra) 

Kifejezés, képzőművészet 

Nyelv 

Ellentétek, színkontraszt, vonalkontraszt. A színek hangulati hatása. 

Kiemelés forma- és színminőséggel, mérettel, elhelyezéssel, kontraszttal, vonalvastagsággal.  

Komponálás, egyensúly és feszültség, szimmetria és aszimmetria. 

Alkotás 

Adott témához kapcsolódó élmény, hangulat feldolgozása síkon és térben.  

Élmények, emlékek, gondolatok és történetek feldolgozása közös alkotásokban (pl. 

illusztrációban, képsorozatban, szoborkompozícióban). 

Befogadás 

Képzőművészeti alkotások ismertetése: téma, kompozíció, hatás értelmezése.  

Egyes képzőművészeti műtípusok jellemzői (pl. vallásos, életkép, illusztráció, lovas szobor). 

Festmény, grafika és szobor szerzője, címe, műfaja, technikája, műtípusa.  

Egy közeli kiállítás megtekintése, a lakóhely nevezetes szobrainak, épületeinek megismerése. 

Könyvtári munka, a múzeumok szerepe. 
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Vizuális kommunikáció 

Nyelv 

A formák és színek közlési szándéknak megfelelő elrendezése a képmezőben, illetve a 

térben. 

Foltok és tömegek mint a testesség hangsúlyozásának eszközei. 

A vázoló vonalak, a körvonal, vonalrendszerek, szerkesztett és szabadkézi vonalak. 

A sötét-világos, hideg-meleg színkontrasztok figyelemfelhívó jellege. 

Alkotás 

Modellek rálátásos ábrázolása megfigyelés alapján (színbeli és tónusos megjelenítés). 

Megtapasztalt folyamatok jellegzetes állapotainak ábrázolása (pl. egy növény élete). 

Jelalkotás forma-, vonal- és színredukcióval. 

Befogadás  

Térkifejezési módok: nézőpont jelölése, takarás, feljebb-lejjebb helyezés. A felülnézet. 

Sík- és térformák geometriai és hangulati jellemzői.  

Színismeretek összefoglaló áttekintése. 

Ábra és látvány kapcsolatának elemzése. 

Tárgy- és környezetkultúra 

Nyelv 

A tárgyakat használó (fogyasztó) egyéni stílusa, formajegyei.  

A rendeltetés, az anyag, a forma és a méret összehangolása, célnak megfelelő megválasztása.  

Az épület külső kifejezőeszközei (méret, tömeg, tagoltság, anyag, hely). 

Alkotás 

Egyéni igényt kielégítő tárgyak használatnak megfelelő elkészítése. 

Egyszerű tárgy, épület modellezése (pl. jármű). 

Környezetalakító tevékenység (pl. kiállítás rendezés).  

Befogadás  

Köznapi és ünnepi tárgy elemzése a rendeltetés, az anyag, a méret, a forma szempontjából. 

Épülettípusok (pl. középület) elemzése a rendeltetés (pl. iskola) és a forma szerint.  

A helytörténeti gyűjtemények, közgyűjtemények rendeltetése, anyaga. 

Technikák 

Az előző években már tanult technikák újabb technológiai változatai. Kollázs és montázs.  

Textil-, és papírplasztikák és tárgykonstrukciók. Művészeti technikák (pl. egyedi rajz, 

agyagmunkák).  

 

 

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások 

A mű kiválasztását témában és technikában egyaránt a tananyag feldolgozáshoz igazítsuk! 

Magyar koronázási jelvények; Hősök tere, Vajdahunyad vára; Ligeti Miklós: Anonymus; 

Ferenczy Béni: Bem érem; Götz János: Szarvas; Cseh László: Táncolók; Michelangelo: 

Ádám teremtése; Ferenczy Károly: Október; Fényes Adolf: Babfejtők; Koszta József: 

Tányértörölgető; Wágner Sándor: Dugovics Titusz; Glatz Oszkár: Birkózók; Makovecz Imre: 

Sárospataki Művelődési Ház; mai lakóház belső és külső képe; Népművészet: kerített ház – 

Pityerszer; Botpaládi ház, faragott, festett, oromzatos ház – Hegyhátszentpéter; hollókői ház, 

füstös konyha, matyó tisztaszoba, kapatisztító, kunsági gyapjúhímzés, hímes tojás, 

mézeseskalácsbáb, aratókorsó, tálak, Miskakancsó. 
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A továbbhaladás feltételei 
 

A tanuló gyakorlott a tanult vizuális nyelvi és kompozíciós készsége használatában. 

Élményeinek kifejezéséhez önállóan választja meg a megoldást. Motívumai változatosak. 

Megjelenít egyszerű mozdulatokat. Részt vesz a műalkotások és környezete vizuális 

üzeneteinek közös elemzésében, önállóan is megfogalmazza véleményét, tetszésítéletét 

indokolja. Felismeri a képzőművészet több műtípusát. A gyakran megfigyelt és elemzett 

művek címét és alkotóját megnevezi. Felkeresi a lakóhelyén vagy annak környékén található 

múzeumot vagy néprajzi gyűjteményt. Ott irányított megfigyeléseket végez. A könyvtár zenei 

témájú könyveit, művészeti albumait felhasználja feladatmegoldásaihoz. 

Adott modelleket értelmesen ábrázol megfigyelés után, jellemző formáik, főbb arányaik 

megragadásával. Felismeri a nézetek összefüggéseit, és fel is vázolja ezeket. Alapvető 

színismereteit felhasználja alkotásaihoz. Egyszerű képi közléseket alkot és megért. 

Ötletesen és egyre önállóbban készíti el a különféle rendeltetésű tárgyakat. Felismer és 

megnevez kapcsolatokat az elemzett tárgyak, eszközök, épületek formája és funkciója között. 

Alkotó tevékenysége során alkalmazza a tanult technikákat és ábrázolási módokat. Gyakorlott 

az egyszerű, eszköz nélküli vagy kéziszerszámmal végzett anyagalakításban. 

A tanuló továbbhaladását nem akadályozhatja meg vizuális képességei fejlettségének aktuális 

színvonala. 
 

Értékelés 
 

Jeles: 

 Ismeri és helyesen alkalmazza a tizenkét tagú színkör színeit. Tapasztalata van a szín- fény 

hangulat összefüggéseiről, a fény iránya, és a vetett árnyék kölcsönösségéről. 

 Sokoldalú tapasztalati háttérrel rendelkezik a következő fogalmakról: természetes, mesterséges 

forma; tér - sík forma; szabályos - szabálytalan alakzat. A formák testességét megjeleníti. 

 Pontosan ábrázolja a modellek térbeli helyzetét. Ismeri a nézőpont, takarás fogalmát. 

 Tudatosan törekszik a kiemelésre, komponálásra. 

 Ismeri a térbeli, időbeli mozgás kifejezésének módjait. 

 Egy tárgyat modell alapján pontosan megrajzol elől, oldal, felül nézetből. 

 Munkáira, megoldásaira az önállóság jellemző. 

 Munkái gondosak és igényesek. Társa alkotását tudatosan szemléli, ítéletét indokolja. 

 Ismeri a festészet, szobrászat fogalmát, 1-2 műtípust megnevez. 

 Az órán látott műalkotásokat megnevezi, benyomásait megfogalmazza.(cím, téma, szerző, műfaj, 

technika) 

 Ismeri a használati és a dísztárgy közötti különbségeket. Tevékeny környezete esztétikai 

értékeinek feltárásában, megóvásában. 

 Jártas a rajzolásban, festésben, mintázásban, konstruálásban.  

 Tapasztalata van az épületek külső kifejező eszközeiről. 

 Tanítói segítséggel képes folyamatok jellegzetes állapotainak ábrázolására. 

Jó: 

 Ismeri és alkalmazza a tizenkét tagú színkör színeit. Tapasztalata van a szín- fény hangulat 

összefüggéseiről. 

 Bátran használja formakincsét. A formák testességét megjeleníti, vonallal, fénnyel, árnyékkal. 

 Tudatosan törekszik a megfelelő térviszonyok megjelenítésére, modellek ábrázolása. 

 Törekszik a mozgás változás kifejezésére. 

 A nézeti vázlatot igyekszik pontosan ábrázolni. 

 Társa alkotását tudatosan szemléli. Munkái gondosak és igényesek. 

 A bemutatott műalkotásokat megnevezi, ítéletet alkot. 

 Tud tárgyat tervezni, megalkotni. Észreveszi a környezete esztétikai értékeit. 
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 Jártas a rajzolásban, festésben, mintázásban, konstruálásban.  

Közepes: 

 Ismeri és megnevezi a tizenkét tagú színkör színeit. Közvetlen megfigyelés után kikeveri a 

tárgyak jellemző színét. 

 A formák testességét megjeleníti vonallal. Vannak tapasztalatai a formák felépítéséről. 

 Törekszik a megfelelő térviszonyok megjelenítésére, modellek ábrázolása. 

 Ismeri a térbeli mozgás képekkel történő kifejezését. 

 egyszerű tárgyakat különböző nézetekből lerajzol. 

 Törekszik a gondos, igényes kifejezésre. 

 Nevelői vezetéssel eljut a műalkotások tartalmának megérzéséig. 

 Felismeri a használati és dísztárgyakat. Tud a célnak megfelelően tárgyakat megalkotni. 

 Jártas a rajzolásban, festésben, mintázásban.  

 

Elégséges: 

 Ismerete van a tér három irányú kiterjedéséről. 

 Mindennapi használati tárgyat jellemző nézetből lerajzol emlékezet alapján. 

 Tudjon bánni a kifejezés eszközeivel. 

 A felismerés szintjén ismeri az órán látott műalkotások egy részét. 

 Tud a saját céljának megfelelően elképzelni, megalkotni különböző tárgyakat.  

 Jártas a rajzolásban, festésben. Bátran használja formakincsét. 
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Vizuális kultúra 

Hon- és népismeret 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

A fejlesztési feladatok tantárgyanként: 

Vizuális kultúra 

Fejlesztési feladatok: 

1. Megismerő-, befogadóképességek 

1.1 Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége – motoros 

készségek.  

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

környezettel való közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése a közvetlen tapasztalatszerzés, az 

anyagokkal való érintkezés, az érzékelés érzékenységének fokozása. Tudatosítani az érzékelés 

különböző formáinak (látás, tapintás, hallás, kinetikus stb) kapcsolatát. Kialakítani a látvány 

élvezetének képességét. A „kéz intelligenciájának” működtetése, a manuális készség 

életkornak megfelelő módon történő fejlesztése. 

1.2 Ismeretszerzési képességek – tanulási képességek – térbeli tájékozódás. 

A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek a nagy 

mennyiségű képi információt, valamint az őket érő számtalan spontán vizuális 

hatást minél magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciókat 

elvégezni, értelmezni, arról önálló véleményt megfogalmazni. A képességek 

fejlesztése mindvégig három fő képzési területen folyik: a képzőművészet mellett a 

vizuális kommunikáció köznapi formái, valamint a tárgy- és környezetkultúra 

műveltségtartalmai képezik a megismerés alapját, illetve a készség és 

képességfejlesztés gyakorlóterepeit. Mivel ezek a területek számos ponton 

szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve gyakran fedik egymást, lehetséges és 

kívánatos, hogy az órai tevékenységek során a komplex feladatokban, projektekben 

szerves egészként jelenjenek meg. 

1.3 Kommunikációs képességek. 

A fejlesztés célja a művészi és a köznapi vizuális közlések értelmezésének segítése, a 

kifejezés árnyaltságának fokozása. A vizuális nyelv alapelemeinek (pont, vonal, 

forma, tónus szín, forma stb) tudatos alkalmazása a közlő, kifejező szándékú 

alkotásokban. 

2. Kreativitás. 

2.1 Alkotóképességek. 

A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, illetve 

fejlesztése. A fejlesztés célja az örömteli élményt nyújtó, a személyes 

megnyilvánulásnak legnagyobb teret adó alkotótevékenység megszerettetése, 

ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotómagatartás 

kialakítása, egyúttal pedig segíteni a művészeti alkotások mélyebb megértését, a 

katartikus hatású művek átélését. A vizuális alkotótevékenység, amely a 

képességek széles spektrumát fejleszti, korosztályonként más-más műfajban és 

technikákkal történik. 

2.2 Problémamegoldó képesség. 

A spirális felépítésnek megfelelően a feladatok fokozottan önálló megoldása bizonyos 

rutinok, készségek kialakításával kezdődik, és egyre önállóbban végzett 

tevékenységeken keresztül jutnak el a projektfeladatok önállómegoldásáig.  
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3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás. 

A vizuális nevelés gyakorlati tevékenységeinek szinte mindegyike eredeti céljától függetlenül 

is személyiségfejlesztő hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az 

empátia, az intuíciófejlesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség kialakulását, az önértékelés 

és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. 

 

Személyes preferenciák tudatosítása. Saját képességek számbavétele. Saját és mások 

munkájának összehasonlítása, értékelése tanári segítséggel. Páros munkák. Saját és mások 

alkotásának értékelése. Saját értékek számbavétele. Önkritika. Együttműködés 

csoportmunkában.  

 

 

A kiemelt fejlesztési feladatok megvalósulása érdekében a „B” típusú kereszttantervi 

programcsomagok elemeit alkalmazzuk, amelyek az adott kompetenciát rajz, vizuális kultúra 

tananyagába ágyazottan fejlesztik.  

 

A képességfejlesztő programcsomag célja: a vizuális, a verbális és az egyéb auditív 

információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezésére irányuló fejlesztés.  

A hallás és olvasás által közvetített információk megfigyelése, értelmezése, rendszerezése. 

 

A képességfejlesztő programot az alábbi munkaformák alkalmazásával valósítjuk meg: 

– Kooperatív tanulás 

– Páros munka 

– egyéni munka 

– Projektmunka 

– Szituációs játékok 

– Frontális munka 

 

Témakörök : kifejezés, képzőművészet 

– vizuális kommunikáció 

– tárgy és környezetkultúra 
 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 
 

Fejlesztési feladatok 
1. Megfigyelés. A közönség médiafogyasztási szokásainak tanulmányozása megadott 

szempontok alapján, az eredmények lejegyzése. Az emberek viselkedésének megfigyelése a 

valóságban és a filmeken, ill. a televíziós műsorokban a megadott, majd a tanulók által 

önállóan javasolt szempontok alapján. Azonosságok, eltérések regisztrálása, azok lejegyzése. 

Helyszínen- és időviszonylatok, ill. karakterek és konfliktusviszonylatok felismerése, 

megfigyelése a médiaszövegekben. Lényeges információk, tények azonosítása. 

2. Ismeretszerzés. Mozgóképi szövegek felidézése (elmesélése, ill. lejegyzése), a 

mozgóképi memória működtetése. Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, tanári 

előadásokból, statisztikai táblázatokból, lexikonokból, könyvtárból, internetről. 

3. Kommunikáció. Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerése, 

mozgóképolvasás. Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok alkalmazása, mozgóképírás. 

Egyszerű (időben és térben egybefüggő) cselekmények képsorozatokkal történő megjelenítése, 

tagolása. Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének megtervezése az 

életkornak megfelelő szinten ( story-board, animáció, interjú) 
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4. Értelmezés, elemzés, tolerancia. Mozgóképi szövegkörnyezetben megfigyelt emberi 

kommunikáció értelmezése, kifejtése élőszóban és írásban. Sztereotípiák és konvenciók 

azonosítása a mozgóképi szövegkörnyezetben. Mozgóképi szövegkörnyezetben megfigyelt 

egyszerű (teret és időt formáló) képkapcsolatok értelmezése élőszóban és írásban. Mozgóképi 

szövegkörnyezetben megfigyelt kép- és hangkapcsolatok értelmezése élőszóban. Vita a média 

használatával kapcsolatos megfigyelések alapján a média társadalmi szerepéről, 

működésmódjáról. 

5. Kritikai gondolkodás, problémaérzékenység. Önálló kérdések megfogalmazása a 

tárgyalt témával kapcsolatban. A lényeg kiemelése írott, látott és hallott szövegekből. 

Mozgóképi szövegek értelmezése alapján feltevések, állítások megfogalmazása a szöveg 

keletkezésének hátteréről, a közlő (szerző, médiaintézmény) szándékairól. Érvek gyűjtése a 

feltevések mellett és ellen. 

6. Önismeret, együttműködés, választás, tolerancia, alkotásra való beállítódás. Saját 

médiahasználati szokások kritikus megfigyelésére alapozó tudatos mű- és műsorválasztás. A 

művekben, műsorokban megjelenő konfliktusok, viselkedési módok és megoldások tudatos 

kritikai elemzésén, ill. a valóságismereten alapuló szerepjátékok, szövegképzési gyakorlatok. 

Egyszerű mozgóképi szövegek létrehozásának előkészítés azok kivitelezése. 
 

Témakörök :  
-    mozgóképnyelv 

- mozgóképi szövegek rendszerezése 

- a média társadalmi szerepe 

- jellegzetes médiaszövegek, műsortípusok 

 

Hon és népismeret 
 

1. Ismeretszerzés, tanulás. 

2. Kritikai gondolkodás. 

3. Kommunikáció. 

4. Térben és időben való tájékozódás. 

5. A tartalom kulcselemei. 

6. A reflexiót irányító kérdések. 

 

 

       Témakörök: 
5.o.: ház 

        szoba 

        konyha 

        hétköznapok a paraszti családban 

        az ünnep 

        karácsony 

        farsang 

6.o.:kamra és a gazdasági épületek 

       paraszti munka rendje 

       munkához kapcsolódó szokások 

       falu közössége 

       társadalmi kapcsolatok 

       emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások 

       húsvét 

       pünkösd és a nyári napforduló 
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Vizuális kultúra 

5-8. évfolyam 
 

 

Célok és feladatok 
 

Alapvető és átfogó szakmai célunk a tanulók látáskultúrájának megalapozása. A 

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

szépségét, az élet örömét. A tantárgy feladata a látás és a kéz intelligenciájának kiművelése: a 

vizuális megismerés, a befogadó és az alkotó képesség fejlesztése, a képi kommunikáció 

köznapi, művészi, műszaki és tudományos módjainak, a közlés és kifejezés képi formáinak 

megismertetése. A tantárgy különösen a látvány mélyebb tartalmának, jelentésének, esztétikai 

üzenetének megértésének képességéhez járul hozzá. Lehetővé kell tennie a gyermekek 

számára a látható, tapintható tárgyi valóságban, a képi világában való eligazodást. A tanulókat 

személyes alkotói utak bejárására bátorítva fejlesztenie kell a képi-plasztikai ábrázoló, 

kifejező, közlő, konstruáló képességeiket. A gondolatban és érzelmekben gazdag 

tevékenységekkel a világ érzéki-tapasztalati birtokbavételéhez segítheti hozzá a gyermekeket. 

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

képességfejlesztő tevékenységének köszönhetően tud fejlődni, bővülni. A megsokszorozódott 

vizuális hatások, technikai információk korában a tantárgy újszerű célja a képi információk 

közti szelekció, a tanulók kritikus befogadó magatartásának formálása, kialakítása. Az 

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

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

kell hozzájárulnia. A művészeti nevelésnek értékközvetítő, értékteremtő, egyben 

személyiségformáló szerepet kell betöltenie, így képes kialakítani és formálni a kultúra 

értékeit becsülő, környezettudatos magatartást. 

 A vizuális nevelésnek az alkotóképesség fejlesztése érdekében biztosítania kell, hogy 

az 5–8. osztályos tanulók fogalmi gondolkodásának magasabb szintre emelkedésével, 

növekvő önismeretük, kritikára hajló magatartásuk erősödésével, fokozatosan megjelenő 

realitás igényükkel egy időben az alsóbb évfolyamokra jellemző szabad önkifejezési formát az 

objektívebb világszemléletre törekvés és az ennek megfelelő kifejezésmód válthassa fel. A 

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

rendszerbe foglalása. Az alkotó tevékenységeken belül ez a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a 

térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek birtokbavételét, a tervezési és elemi 

konstruálási eljárások szabályainak elsajátítását, a létrehozásukhoz szükséges technikák 

megismerését jelenti. A befogadó képesség fejlesztése a látvány és a műalkotások elemzésén, 

értékelésén, leírásán és a vizuális ítéletalkotás szabályainak elsajátításán az egyetemes és 

benne a magyar művészettörténet stíluskorszakainak különös tekintettel a Szolnoki 

művésztelep és a magyar népművészet megismerésével valósul meg. 

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

anyagot azokon belül jeleníti meg. A kifejezés, képzőművészet témakörei a gyermekek 

személyes, kifejező-expresszív képalkotásaira, valamint a képzőművészeti ismeretekre és 

műelemzésre vonatkozó tartalmakat és képességfejlesztő tevékenységeket írják le. A vizuális 

kommunikáció fejezetei a vizuális megismerés képességeinek fejlesztésére szolgáló 

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

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

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

képességfejlesztő tevékenységeket tartalmazza. A témaköröket az alkalmazott technikák 

leírása egészíti ki. 



 

 

MŰVÉSZETEK RAJZ, VIZUÁLIS KULTÚRA 1-8. ÉVFOLYAM 
 

 27 

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

tevékenységformák évenként ismétlődnek, tartalmukban gyarapodnak, műveleti szintjük 

emelkedik. A tanítás során a kerettantervi követelmények szerinti képességfejlesztések a több 

témakör szempontjait magába foglaló komplex, gyakorlati tevékenység központú feladatokkal 

teljesíthetők a leghatékonyabban. 
 

Fejlesztési követelmények 
 

A tantárgyi fejlesztés eredményeképpen várható a tanulók egyéni eltéréseket mutató 

képesség, készség, ismeret, és magatartásbeli fejlődése, melynek tényét minden esetben 

önmaguk év eleji szintjéhez, valamint az életkori jellemzőkhöz viszonyítva ítélhetünk meg. 

A tantárgyi fejlesztés eredményeképpen egyéni eltéréseket mutató képesség-, 

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

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

viszonyítva ítélhetjük meg helyesen. 

 

Alkotó képességek 

A felső tagozatos diákok nyitottságát, érzékenységét, a vizuális élmények, esztétikai 

hatások iránti változatos alkotó tevékenységek által motivált érdeklődését a tudatos 

megfigyelés, vizuális viszonylatok és összefüggések, minőségek részlet gazdag emlékezeti 

megőrzése, képzetek felidézésének képességei fejlesztésére kell mozgósítani. Képzelőerejük 

működtetése és fejlesztése, belső képekben való gondolkodásuk (vizualizáció, képi szelekciók 

és redukciók, transzformációk), képzettársításaik tágasságának, alkotásaik eredetiségének 

nyomon követése a feladat. El kell érni, hogy alkotóképességük a komplexitás kedvelésében, a 

merev formai rend kerülésében, szokatlan megoldások alkalmazásában nyilvánuljon meg. 

Kreativitásuk ötleteik áramlásában, probléma megoldási leleményességükben, érzelmekkel 

kísért tetteiken keresztül fejlesztendő. Érdeklődési körük szélesedésével feladataikat többféle 

anyag és eszköz használatával igyekezzünk megoldatni. Késztessük őket arra, hogy 

jelrendszerük többnyire árnyalt, egyéni stílusjegyeket hordozzon. Érjük el, hogy elképzeléseik 

megvalósításában módszerességre törekedjenek, s meglévő készségeik, képességeik és 

ismereteik könnyen mozgósíthatók legyenek.  

 A tanulókat többségét igyekezzünk képessé tenni viszonylag újszerű alkotások 

létrehozására; azoknál, akik inkább a reproduktív jellegű alakításban képesek igényes, 

elmélyült munkára, e képességük továbbfejlődését tekintsük célnak. Tegyük képessé a 

diákokat arra, hogy eredményeiket többnyire kritikusan vizsgálják, és törekedjenek mások 

teljesítményének reális megítélésére. 

 

 

 

Befogadó, megismerő képességek 

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

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

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

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

képzetek emlékezeti felidézésére. 

 Vizuális memóriájuk által váljanak képessé belső képekben, vizuális, esztétikai 

művészeti képzetekben való gondolkodásra, képzeleti műveletekre (összehasonlításra, 

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

művészi kifejezésben testet öltő esztétikai hatást, a képi információ tartalmát legyenek 

képesek adott szempont szerint elemezni, értelmezni.  

 Növekvő objektivitással váljanak egyre képesebbé a látható (tér, forma, szín, változás, 

mozgás) minőségek és viszonylatok, problémák megítélésére, tárgyilagos szemléletére, 
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lényeges összefüggések (külső és belső forma, forma és tartalom, stb.) megértésére, szavakkal 

is kísért ábrázolásbeli elemzésére.  

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

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

törekednek egyéni vélemény kialakítására a számukra mértékadó egyéb vélemények alapján. 

Tegyük lehetővé, hogy esztétikai élményeik mélysége érzelmeikben is tükröződjék, 

ízlésítéleteiket képesek legyenek egyéniségüknek megfelelően megfogalmazni. 

 

 

A tanulást segítő képességek 

 

 A vizualitás fejlesztése nélkülözhetetlen a tanulásban, a művelődésben és a 

mindennapi életben. Az információk áttekinthetővé tételéhez, tagolásához, szemléltetéséhez, 

ábrák megértéséhez és létrehozásához szükséges felkészültséget kell biztosítanunk 

tantárgyunk tanulásával. Ezáltal sajátítsa el a tanuló a vizuális információk formáit, és ismeri 

meg forrásait (könyvekben, kiállításokon és egyéb ismerethordozókban).  

 

 

 Az értékelés célja 

 

Az értékelés célja összhangban áll a nevelési tervben megfogalmazottakkal, ezek közül a 

legfontosabbak a következők: 

– A személyiségfejlődés elősegítése. 

– Ezzel összefüggésben az önértékelésre nevelés. 

– A tudás minősítése. 

– Informálás, informálódás az elért eredményekről. 

– A lemaradás feltárása és orvoslása. 

– A tehetség felismerése és fejlesztése. 

– Pálya-és iskolaválasztás elősegítése. 

– A pedagógiai tevékenység fejlesztése. 

 

 Az értékelés alapelvei 

 

– Legyen összhangban a NAT-ban megfogalmazott követelményrendszerrel, valamint 

az iskolai pedagógiai programban meghatározottakkal. 

– Az értékelés személyre szóló legyen. 

– Fejlesztő, ösztönző jellegű legyen. 

– Folyamatos legyen. 

– Legyen tényszerű. 

– Figyelembe kell venni minden esetben az életkori sajátosságokat, valamint a 

tanulónak az előző teljesítményszintjéhez képest történő fejlődését. 

– Az értékelés kritériumait ismerjék a tanulók, sőt ezeknek megfelelően ők maguk is 

végezzenek önértékelést, illetve folyamatosan sajátítsák el társaik értékelésének a 

tapintatos formáit. 

– A tanulók külön értékeljék az önálló tevékenységeket, önálló teljesítményeket és a 

közös, ill. csoporttevékenységet. 

– Fontos, hogy a tanulók az ellenőrző, értékelő feladatok elvégzése után maguk is 

pontosabb képet alkothassanak saját és társaik képességeiről, felismerjék 

hiányosságaikat, érezzék szükségét a hiányok pótlásának, a hibák javításának. 

– A tanulók jeggyel való értékelésére, illetve tudásuk ellenőrzésére Rajz, vizuális 

kultúra tantárgyban félévente legalább háromszor, Mozgókép és médiaismeret 

modulban félévenként legalább kétszer kerüljön sor. 
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Az értékelés formái: 

 

- vizuális megjelenítés 

- írásbeli feladatmegoldás 

- csoportmunka 

- projekt 

 

5. évfolyam 
 

 

Belépő tevékenységformák 

 

A tantárgy sajátossága, hogy a fő képességfejlesztő tevékenységi formák az egész 

iskolaszakaszon áthúzódnak, ám műveleti szintjük évfolyamonként emelkedik. 

Síkbeli és térbeli alkotások létrehozásával tudatosabb kifejezőeszköz-használat. Műalkotások 

elemzése, művészeti ágak, stílusok megismerése a művészettörténet nyomvonalán haladva. 

Közvetlen megfigyelésen alapuló, nézőpontnak megfelelő téri, formai, színbeli tanulmányok.  

Mozgásélmények megjelenítése. Időbeli folyamatok változások megfigyelése, ábrázolása.  

Hang és kép együttes alkalmazása.  

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

Ábrázolási módok szemléleti megismerése.  

Színtapasztalatok rendezése.  

Alkalmazott grafikai tervezés.  

A közvetlen és a rögzített kommunikáció, a tömegtájékoztatás formáinak megkülönböztetése.  

Használati tárgy tervezése. (Igény és stílus közötti kapcsolat feltárása) A gyakorlati feladatok 

fokozottan önálló előkészítése, megoldása. Rögtönzött eszközök készítése. A gazdaságos 

anyaghasználat gyakorlása. 

  

 

Témakörök, tartalmak, tevékenységek 

Kifejezés, képzőművészet 

Nyelv 

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

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

Síkjellegű és plasztikus formák. 

A színek, hangulati hatása, figyelemfelhívó jellege.  

Mozgás kifejezése (formaismétlés, mozgásfázisok). Komponálás síkban, térben. 

Alkotás 

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

A véletlen hatások beépítése a térbeli és síkbeli kompozíciókba. 

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

/.l/ 

Mozgás kifejezése a témának megfelelő grafikai vagy plasztikai feldolgozásokkal. 
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Befogadás 

Az alkotó feladatokhoz kapcsolódóan műalkotások elemzése. /kr/ 

Művészettörténet  

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

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

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

A megismert alkotások szerzője, címe, műfaja, technikája.  

A múzeumok (közgyüjtemények) rendeltetése, szerepe /Hn/. 

Vizuális kommunikáció 

Nyelv 

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

Alkotás 

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

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

és nézőpontnak megfelelő grafikus, színes és plasztikai ábrázolása.  

Tárgyak nézeti ábrázolása, származtatása egyszerű geometrikus formákból. 

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

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

Befogadás  

A téri helyzet felismerése az ábrán. /k/ 

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

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

vizuális közlés köznapi és művészi formái. /k/  

Tárgy és környezetkultúra 

Nyelv 

A funkcionális forma; a dísz, az ornamentika. 

Alkotás 

Egy saját használatra készülő tárgy (pl. társasjáték, ruha, taneszköz) kitalálása, elkészítése, az 

alkalmas anyagok és formai megoldás kiválasztásával. /ÉN/ 

Befogadás 

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

/ÉN/ 

A tárgyalkotó művészet területei: a formatervezés és az iparművészet. 

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

Technikák 

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

kollázzsal. Szabadkézi tónusos rajzok.  

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

Egyszerű levonatok. 

Mintázás (Agyagmunkák a korong nélküli ősi eljárások alapján)  

Modellezés szabásmintával, papírtárgyak készítése hajtogatással (esetleg papírmasé). 

Szerkesztés körzővel, vonalzóval.  

Betűk kivágással, esetleg számítógéppel. 

A technológiai lépések betartásának alapszabályai. 

 

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások 

 

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

 

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

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

sírfestmény), Zikkurat, Gudea szobor, Vadászjelenet Asszurbanipál ninivei palotájából 
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(dombormű), Athéni Akropolisz, Polükleitosz: Dárdavivő, Lovasok a Parthenon frízéről, 

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

villagazdaság, Marcus Aurelius lovasszobra. 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

 

– A tanuló továbbhaladását a vizuális képességek optimális színvonalától való 

elmaradás nem akadályozhatja meg. 

– A Vizuális kultúra tantárgy 5. osztályban magában foglalja a Hon-és népismeret modult. 

A modulban a továbbhaladás feltétele a tanórán való részvétel.  

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

eszközökkel kifejezni.  

– Tudja megkülönböztetni a vizuális művészeti ágakat és műfajokat, segítséggel alkalmazza a 

műalkotások elemezésének megismert módjait.  

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

legalább három alkotást.  

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

képzelet alapján is legyen képes egyszerű látványt, kitalált tárgyat megrajzolni.  

– Ismernie kell a téri helyzetek megjelenítésének néhány módját.  

– Legyen képes vizuális minőségek, egyszerűbb képi közlések szóbeli megfogalmazására, 

olvasására.  

– Ismerje a tömegkommunikáció fő jellemzőit.  

– Legyen képes felismerni és alkalmazni a stílus és a forma szerepét a fogyasztói döntésekben.  

– Legyen jártas a tanult ábrázolási technikák alkalmazásában. 
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6. évfolyam 
 

Belépő tevékenységformák 

 

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

Növekvő önállóság az élmények, témák feldolgozásában. Jelenségek megfigyelése adott szempontok 

alapján, célirányos figyelem fejlesztése céljából. Érzékelhető tulajdonságok alapján az azonosságok és 

különbözőségek tudatosítása. 

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

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

követése, illetve ilyenek létrehozása. 

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

korokban.  Önálló kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban. Rajzos és írásos válasz 

szóbeli vagy írásbeli kérdésekre. 

Ábrázoló – elemző grafikai, festői és plasztikai megjelenítő munkák.  

A nézőpont jelentőségének megértése, a vetületi ábrázolás alapjai. Színismeretek. Információk képi 

rögzítése, értelmezése. A képi, az írott közlés szabályainak, az információhordozók szerepének 

megértése. Adott funkciójú tárgy tervezése. Tervvázlatok készítése. Felületek dekoratív kialakítása. 

 

Témakörök, tartalmak, tevékenységek 

Kifejezés, képzőművészet 

Nyelv 

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

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

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

Jellegzetes kompozíciós megoldások (egyensúly, kiemelés, ritmus, szimmetria-aszimmetria).  

Alkotás 

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

Eseménysor megjelenítése egy képen belül, illetve képsorozattal. 

Befogadás  

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

Az időbeliség ábrázolási lehetőségei. A fázisok, képsorok, szimbólumok. /p/ 

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

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

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

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

Művészettörténet (benne a magyar művészet): /E,Hn/ 

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

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

technikája)  

/Helyi régészeti-művészeti gyűjtemény, Damjanich-múzeum meglátogatása/ /Hn/ 

Vizuális kommunikáció 

Nyelv 

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

Alkotás 

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

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

Rajzi vagy plasztikai tanulmány alak, tárgy mozgásáról. /I/ 

Grafikai tervezés: képi sűrítés, redukált formák, színek, alkalmazása,  

Szóbeli információ átalakítása képi üzenetté, jellé. (pl. összeszerelési utasítás, működést 

magyarázó rajz)./I/ 



 

 

MŰVÉSZETEK RAJZ, VIZUÁLIS KULTÚRA 1-8. ÉVFOLYAM 
 

 33 

Befogadás 

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

ábrázolásában.  

A formakarakter, formakontrasztok./lk/ 

Tárgyak, természeti formák térbeli modellezése.  

A vetületi ábrázolás. (Vetületi síkok, tengelyek) 

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

figyelemfelhívó szerepe. 

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

egyszerű mozgóképi példák). /I/ 

A sokszorosított információ ismertetése egy választott példán (könyv, plakát, folyóirat, fotó). 

 

 

 

Tárgy és környezetkultúra 

Nyelv 

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

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

Alkotás 

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

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

Befogadás 

A tárgyakról leolvasható információk (jelentés, funkció, forma, anyag, szerkezet, technika). /I/ 

Tárgyak formájának kialakítása a kézművességben és a sorozatgyártásban.  

A tárgy rendeltetésének és formájának összefüggése. /p/ 

Technikák 

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

Lavírozás, faktúraképzés. Szerkesztés körzővel-vonalzóval.  

Szövegírás (kivágott betűkkel vagy számítógéppel).  

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

(fénymásolat, rajz, fotó és fénymásolás, esetleg fotógramm).  

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

technikák a lehetőség szerint (pl. batikolás).  

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

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

 

 

 

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások 

 

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

 

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

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

apátsági templom, Pisai dóm, Bayeux-i kárpit, Chartres-i székesegyház, Kölni dóm, Palazzo 

Pitti, Bakócz kápolna; 

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

Kolozsvári Márton: Szent László-herma, Lőcsei Pál főoltára a lőcsei Szt. Jakab templomból; 

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

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

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

apokalipszis lovasai. 
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A továbbhaladás feltételei 

 

– A tanuló továbbhaladását a vizuális képességek optimális színvonalától való 

elmaradás nem akadályozhatja meg. 

– A Vizuális kultúra tantárgy 6. osztályban magában foglalja a Hon-és népismeret modult. 

A modulban a továbbhaladás feltétele a tanórán való részvétel. 

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

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

– A tartalom- és formaelemzést tudja segítséggel alkalmazni.  

– Legyen képes példákban felismerni és megkülönböztetni a művészeti ágakat és 

műfajokat. Legyen képes felismerni a tanult művészettörténeti korok legjellemzőbb 

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

megnevezni. 

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

– Tudja értelemszerűen alkalmazni a megismert ábrázolásmódokat.  

– Legyen képes gondolatokat ábrázolni, érzelmeket kifejezni.  

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

elemzésére, jelentésének feltárására.  

– Fejlődjön jártassága a technikák alkalmazásában: mozgása legyen összehangolt, 

használja ügyesen az eszközöket. 
 

 

7. évfolyam 
 

Belépő tevékenységformák 

 

A művészeti alkotások, a kor és a kultúra leglényegesebb összefüggéseinek vizsgálata.  

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

művészettörténet szerint haladva.  

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

Adott problémák kapcsán kérdések megfogalmazása. A felmerülő elképzelések, ötletek 

alapján vázlatok készítése. Megfelelő megoldás kiválasztása, megvalósítása. Máshol látott 

formai, technikai megoldások adekvát alkalmazása saját, kifejező szándékú alkotásokban. 

Önkifejezés, asszociációk.  

A Monge-vetület, a kavalieri axonometria megismerése.  

Színrendszerezés.  

Nyomtatott információk hatásrendszerének vizsgálata.  

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. Látványok, képek jellemzése, 

elemzése rajzban, szóban, írásban. 

Használati tárgy tervezése. (Funkció- és formaelemzések)  

A tárgykultúra társadalmi, ökológiai összefüggéseinek vizsgálata. Tárgytervezői feladatoknál 

természeti „előképek „alkalmazása. 

Magyar népművészet. 
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Témakörök, tartalmak, tevékenységek 

Kifejezés, képzőművészet 

Nyelv 

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

fényviszonyok, ritmusok, környezet). 

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

tagoltság, méret, felület, a környezet).  

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

Jellegzetes kompozíciós megoldások (szimmetrikus, aszimmetrikus, centrális, dinamikus). 

Alkotás 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása, az egyéni színvilágban. /ÉN/ 

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

asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás ./ÉN/ 

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

Befogadás  

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

érzelmi vagy gondolati tartalmakat kifejező szerepe. 

Művészettörténet (benne a magyar művészet)./E,HN/ 

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

művésztelep kialakulása, alkotói / Aba-Novák V.  Fényes Adolf/  

Az impresszionizmus, a posztimpresszionizmus. Művek leírása, elemzése, értékelése. 

 Könyvtár- és médiahasználat önálló feladathoz /T/ 

Vizuális kommunikáció 

Nyelv 

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

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

rendezettség és a közmegegyezés (konvenció) szerepe a képi közlő nyelvben. /I/ 

Alkotás 

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

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

Monge-vetület, egyméretű és kétméretű axonometrikus ábrák szerkesztése modell alapján.  

Rekonstrukciós vázlatok készítése vetületi rajz alapján. 

Informatív ábrák, diagramok, grafikonok készítése. /I,k/ 

Befogadás 

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

A Monge háromképsíkos vetületi ábrázolás és az axonometrikus ábrázolás.  

Az önárnyék, és a vetett árnyék.  

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

A tudományos közlések képi formái. /T/ 

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

szórólap-tervezés;)  

A fotó és a reklám hatásrendszerének feltárása (példák alapján) 

Tárgy és környezetkultúra 

Nyelv 

Vázlatrajzok, részletrajzok, szabásrajzok, látszati ábrák.  

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

Alkotás 

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

vetületi rajzban, szín és anyagmintával. /lk/ 

Tárgyak gyűjtése, funkció- és formaelemzése rajzban és írásban.  
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Befogadás 

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

megfigyelésével. A tárgyak és az életmód kapcsolata. 

Népművészet ( tojásfestés, hímzés, viselet). /Hn/ 

Technikák 

Mint a 6. előző évfolyamoknál, valamint: 

Síkbeli kompozíciók, festmények készítése, a megismert grafikai eljárások alkalmazása. Grafikus 

megoldások (vázolás, tónusmegjelenítés vonallal). Szerkesztés körzővel, vonalzókkal, vonalkezelési 

pontosság. Képi közlések, ábrák, reprodukciók gyűjtése és felhasználása a különböző 

ábrázolásmódok elemzéséhez. Papírmakettek és modellek készítése. Szabásrajz szerkesztése, a tervet 

tartalmazó mappa, doboz készítése. 

 

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások 

 

/A műalkotásokat a tanár  választja ki, a művészettörténeti korszaknak megfelelően./  

 

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

templom és tér, Szolnoki Belvárosi templom, Donner: Szt. Márton szobra, Rembrandt: Éjjeli 

őrjárat, Velazquez: Bréda átadása, Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc, Paraszt barokk 

épületek: nagyvázsonyi, bakonybéli házak, Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Hild József: 

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

Pásztorlányka,  

id. Markó Károly: Visegrád, J. Paxton: Kristálypalota, Steindl Imre: Országház, Izsó Miklós: 

Táncoló paraszt, E. Delacroix: A szabadság vezeti a népet, Corot: Emlékezés, Paál László: 

Nyárfák, Millet: Kalászszedők, Daumier: Mosónő, Munkácsy Mihály: Rőzsehordó, Madarász 

Viktor: Hunyadi László siratása, Szinyei Merse Pál: Majális, C. Monet: A roueni 

székesegyház, E. Degas: A tánc csillaga, Cézanne: A Saint Victoire hegy, Gauguin: Tahiti 

nők. Kiválasztás szerinti népművészeti tárgyak, épületek. 

 

A továbbhaladás feltételei 

– A vizuális képességek optimális színvonalától való elmaradás a tanuló 

továbbhaladását nem akadályozhatja meg. 

– A tanuló rendelkezzék az ábrázoláshoz szükséges készségekkel.  

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

érzelmi hatását.  

– Adott elemezési szempontok szerint legyen képes műalkotásokat összehasonlítani.  

– Ismerje a tanult művészettörténeti korok legjellemzőbb stílusjegyeit; koronként és 

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

– Megfigyeléskor képes legyen megítélni a téri, formai és színviszonylatokat, arányokat, 

meglátni a lényeges vizuális összefüggéseket, megérteni a szabályszerűségeket; legyen 

képes le is rajzolni.  

– Absztrakciós képessége nyilvánuljon meg a lényegkiemelésben, a geometriai 

egyszerűsítésben.  

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

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

önállósággal tudjon megoldani ilyen szerkesztési feladatokat.  

– Alkalmazza tudatosan a tárgytervezés módszerét és az elemzés szempontjait.  

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

kivitelező feladatokban.  

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

biztonsággal az ábrázolás és alakítás eszközeit. 
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8. évfolyam 
 

Belépő tevékenységformák 

 

A vizuális nyelvi elemek, kompozíciós formák önálló alkalmazása.  

Műalkotások elemzése, művészeti ágak, műfajok, stílusok, megismerése a XX. század első 

felének irányzataiban.  

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

elvonatkoztatásokra épülő átalakítások.  

A forma és funkció elemzése. Egy tárgy más funkcióra történő átalakítása 

Perspektíva szerkesztések.(Belső tér szerkezetes távlati ábrázolása) 

Színismeretek összegzése. 

A tudományos és műszaki közlésmódoknak, a tömegkommunikáció műfajainak, a médiumok 

képnyelvi sajátságainak megismerése. 

Nem vizuális természetű információk (pl. a népesség összetétele, családfa) érzékletes, képi 

megfogalmazása diagramokban, grafikonokon. 

A külső és belső építészeti tér elemzése. Tájékozódás ismeretlen városi környezetben. 

Tájékozódás térkép segítségével. 

  

Témakörök, tartalmak, tevékenységek 

Kifejezés, képzőművészet 

Nyelv 

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

A térhatás és a síkban tartás tartalmi szerepe festészeti, grafikai alkotásokban.  

A látványrendezés vizuális eszközei, hatáselemei, a mesterséges fényhatások. 

Alkotás 

Tanulmány (emberalak, térelemek közös beállítása); színbeli bontás, redukálás a látvány 

elemzése alapján. 

Vizuális illúziókra, érzéki csalódásokra épülő feladatok megoldása művészeti példák nyomán 

./p/ 

Befogadás 

Műelemzések a feladathoz (és a történelmi korokhoz) kapcsolva.  

Művészettörténet (benne a magyar művészet:. A művészet szerepe, a korstílus és az egyéni 

stílus eltérő korokban és kultúrákban. /E,Hn/ 

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

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

- A modern és a posztmodern jelenségek  

- A kortárs képzőművészet néhány alkotásának elemzése, megismerése.  

Közeli művészeti kiállítás meglátogatása. (Könyvtár- és médiahasználat ) /Hn/ 

Vizuális kommunikáció 

Nyelv 

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

Alkotás 

Épület, utcarészlet, folyosórészlet megfigyelése, szabadkézi tapasztalati perspektivikus 

ábrázolása.  

Egy iránypontos perspektíva szerkesztése. 

Összetett természeti forma részletesebb analízise (pl. értelmező vázlat, részekre bontás, 

kiegészítés, vagy fázisrajzok, szintvonalak, hossz- és keresztmetszetek). /p,lk/  

Axonometrikus és perspektivikus rekonstrukciók vetületi rajzok alapján. 
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Befogadás 

A tér illúziója (látszati rövidülések, méretváltozások, nézőpont, vonaltávlat, színtávlat).  

A perspektivikus ábrázolásmód. A tanult ábrázolási rendszerek áttekintése.  

Térábrázolási módok, kevert nézőpontú ábrázolásmódok különböző korokban, kultúrákban. 

Színismeretek: Színritmus. színharmónia. Kontrasztok (színezet és hőfokkontraszt, sötét-

világos, komplementer, szimultán, mennyiségi és minőségi kontrasztok)./T/ 

A közterületek, középületek tájékoztató rendszere (feliratok, logotípiák, jelek)./I/ 

Tárgy és környezetkultúra 

Nyelv 

Térformák, színek a térben; tónusok, faktúrák térmódosító hatása. Személyesség képi jelei. 

Alkotás 

Rajzos-írásos felmérés készítése egy kiválasztott személy környezetéről (lakószoba, 

lakberendezési tárgyak, dekoráció), életmódjáról, életstílusáról.  

Adott méretű tér elképzelése, megtervezése konkrét személy igényei szerint, megfelelő 

stílusban (rajzban és írásban)/ÉN/ 

Befogadás 

Az építészeti tér, az épület, az életmód összefüggése. /lk/ 

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

Technikák 

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

feladatok megoldásához.  

Szabadkézi rajzok és szerkesztések (esetleg számítógépes rajzolói programok) alkalmazása, 

igényes, pontos kivitelezés.  

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

Makettkészítés papírból, illetve vegyes technikával. 

 

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások 

 

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

 

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

Vincent van Gogh: Auvers-i templom,   Rodin: Gondolkodó,   Klimt: A csók,   

Gaudi: Sagrada Familia;   Lechner Ödön: Iparművészeti Múzeum;  W. Gropius: A Bauhaus 

központi épülete; 

Rippl-Rónai József: Apám és Piacsek bácsi vörösbor mellett,   Csontváry Kosztka Tivadar: 

Magányos cédrus,   

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

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

Kompozíció, ,  Chagall: Én és a falum, Dali: Égő zsiráf, Szőnyi István: Zebegény, Egry 

József: Visszhang,  

Medgyessy Ferenc: Anyaság, Standard Thonet szék; Breuer Marcell: Wassily csőszék,  

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

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

 

A továbbhaladás feltételei 

 

– A vizuális képességek optimális színvonalától való elmaradás a tanuló 

továbbhaladását nem akadályozhatja meg . 

– A vizuális kultúra tantárgy 8. osztályban magában foglalja a Mozgóképkultúra és 

médiaismeret modult.  
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– Az általános iskola befejezésekor a tanulónak - a tantárgyi munkára fordítható időtől 

függően, személyiségéből adódó szinten - rendelkeznie kell a vizuális alkotó és 

befogadóképesség alapjaival.  

– Legyen képes fantáziáját szabadon eresztve gondolatokat és érzéseket kifejezni az alkotó, 

tervező feladatokban. Ízlésítéleteit tudatosan is tudja megindokolni, átéléssel hitelesíteni.  

– Adott szempontokat követve tudja alkalmazni a stíluskritikai műelemzést. Ismernie kell 

a tanult művészettörténeti korszakok legjellemzőbb stílusjegyeit, koronként és áganként 

legalább három-három műalkotást, alkotót legyen képes felismerni és  megnevezni. 

– Legyen képes csaknem önállóan teret, tömeget ábrázolni látszati és axonometrikus 

rendszerben, szabad kézzel illetve szerkesztéssel. Szín- és tónusválasztásait képes legyen 

megindokolni.  

– Ismerje a vizuális kommunikáció alapvető jeleit és szabályait. 

– Legyen tájékozott a mindennapi, a tudományos, a műszaki és a művészi, kommunikáció 

feladatáról, és értse a tömegkommunikáció működését. 

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

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

– Ismerje és alkalmazza a kulturált, környezettudatos magatartás szabályait.  
 

 

A tanulók teljesítményének értékelése 
 

 5. osztály: 
 

Jeles:  

– Tudatosan alkalmazza a vizuális nyelv alapelemeit. 

– Téri rétegeket  térmélységet helyesen ábrázol színekkel, méretekkel. 

– Önállóan képes a nagyságviszonyok megállapítására. 

– Segítséggel képes mozgó tárgy mozgásfázisait megragadni, ábrázolni. 

– Tudatosan alkalmazza munkáiban az érzelmek, hangulatok kifejezőeszközeit. 

– Önálló kritikai véleménye van a megismert műalkotásokról a tanult korszakokról képes 

8-10 mondatot megfogalmazni. 

– Esztétikus és ötletes kivitelben készíti munkáit. 

– Jártas a vonal- és foltképzésben, önállóan választ technikát az adott feladathoz. 

 

Jó: 

– A vizuális nyelv alapelemeit jól használja 

– Látvány után tud teret ábrázolni 

– A forma és szerkezet összefüggéseit helyesen értelmezi 

– Formákat helyesen jelenít meg tónusokkal, jelöli az ön-és vetett árnyékot. Használja a 12 

tagú színkört 

– Munkáiban felismerhető a logikus időrendiség 

– Önálló vélemény e van a műalkotásokon és társai munkáiban előforduló érzelmekről, 

munkáiban alkalmazza a megismert eszközöket 

– Önálló ötletei vannak a tárgy kivitelezési lehetőségeiről. Kevés esztétikai hibával 

dolgozik.  

– Munkáiban törekszik a technikai megoldások sokféleségére 

 

Közepes: 

– Felismeri a vizuális nyelv alapelemeit műalkotásokon. 

– Tárgya egymáshoz viszonyított helyzetét helyesen ábrázolja. 

– Felismeri a tárgyak belső arányait és környezetük nagyságviszonyait. 

– Tud színeket világossági és sötétségi értékeik alapján sorba állítani. 
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– Munkáiban törekszik a mozgás ábrázolására. 

– Felismeri a műalkotásokon az érzelmek megjelenítési eszközeit. 

– Érti a forma és a funkció összefüggéseit. 

– Ismeri és tervszerűen alkalmazza a megismert technikákat, munkájában kerüli az 

esetlegességet. 

 

Elégséges: 

– Tudja egy eseménysor logikus időrendiségét megállapítani. 

– Szomorú vagy vidám hangulatú látványhoz kötött élményét kifejezi rajzolással, festéssel. 

– Fölismeri a tananyagban felsorolt művészeti korszakok jellemzőit. A látott műalkotások 

közül korszakonként legalább 3-3 alkotást felismer. 

– Megrajzolja a saját használatra készülő tárgy tervrajzát. 

– Ismeri a tanult technikák lényegét és alkalmazza is azokat. 

–  

6. osztály 
 

Jeles 

– Önálló, megalapozott véleménye van egyes műalkotások minőségében rejlő 

különbségeiről. Véleményét érvekkel támasztja alá. 

– Kreatívan hoz létre különböző faktúrákat. 

– Felismeri és megnevezi  a színek hangulati és jelképekben rejlő hatását környezetünkre. 

– Felismeri és alkalmazza a nézőpontok különbségeiből származó ábrázolási 

lehetőségeket. 

– Képes egy elvont fogalmat absztrahálni, vizuális jellé alakítani. 

– Képi közlésformák elemzésében jártas. 

– Munkájában tükröződik az ábrázolt műalkotás műfaji jellegzetessége. 

– Önálló kritikai véleménye van a megismert műalkotásokról és korszakokról. 

– Munkájában az esztétikus külső jellemzi. 

– Biztonsággal szerkeszt esztétikus kivitelben szöveg és képfoltot. 

 

 

Jó 

– -Munkáiban tudatosan alkalmazza a megfelelő vizuális kifejezőeszközöket. 

– -Törekszik a különböző faktúrák alkalmazására. 

– -A tárgyak lényeges formai jegyeit ki tudja emelni. 

– -Műalkotásokon felismeri a kompozíciós eljárásokat. 

– -Önállóan készít hétköznapokban használt információs táblát. 

– --Példákkal támasztja alá a műfaji sajátosságokat a különböző korokban. 

– Ismeri a képzőművészeti technikák készítésének folyamatát. 

– -Önálló témakutatásban jártas. 

– -Előfordul munkáiban az esetlegesség. 

 

Közepes 

Műalkotásokat megadott szempontok alapján képes összehasonlítani. 

Ismeri a környezete texturáltságát. 

Ismer néhány színszimbolikát. 

Helyesen ítéli meg a nézőpontot, a szemmagasságot. 

Felismeri a képi közlés szabályait, és közismert jeleken megnevezi azok szimbolikus értelmét. 

Tud különbséget tenni reprodukció és eredeti műalkotás között. 

Ismeri és felsorolja a korszak jellemzőit és tipikus képzőművészeti műfajok. 

Meg tudja fogalmazni az életmód és a környezet közötti összefüggéseket. 

Példákról felismeri az esztétikus elrendezés elvét. 
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Elégséges: 

– Tud segítséggel néhány műalkotást szóban összehasonlítani formai jegyek alapján. 

– Tud legalább három tónusfokozatot megjeleníteni. 

– Képes saját szemmagasságát megállapítani. 

– Ismer néhány kompozíciós megoldást. 

– Ismeri a képi közlés szabályait. Közérthető információs táblát készít betű és kép 

felhasználásával. 

– Felismeri a festészet, szobrászat és a grafika műfaji sajátosságait. 

– Képes néhány szóval jellemezni a tanult művészeti korszakokat. 

– Tudatos szempontjai vannak a fogyasztói döntésekhez. 

– Jártas a tanult technikák egyikében. 

– Tud szöveg és képfoltot esztétikusan elrendezni. 
 

 

7. osztály 

 
Jeles: 

– Szilárd színmegfigyelő képessége van. Munkáiban különbséget tesz természetes és 

mesterséges fény között. 

– Ismeri az optikai csalódások elvét. 

– Tud rajzban helyesen megjeleníteni egy és két iránypontos perspektívikus ábrázolásban 

néhány tárgyat, épületet. 

– Önállóan tud axonometrikus ábrázolásban kevésbé összetett tárgyat csonkolni. 

– Munkájában ötletesség, esztétikus megjelenés érvényesül. 

– Felismeri a jó reklámot. 

– Rajzaiban felismerhető az időbeliség és a térbeliség. 

– Önálló kritikai véleménye van a megismert műalkotásokról és korszakokról. 

– Egyénisége tükröződik az általa legjobban kedvelt technikákban. 

– Kísérletező és újító szándék vezeti. 

 

Jó: 

– Színek térhatását tudatosan alkalmazza, helyesen jelöli az ön és vetett árnyékot. 

– Ismeri és megnevezi a különböző korokban , kultúrákban használt térábrázolási 

konvenciókat. 

– Műalkotásokon felismer többféle mozgásábrázolást. 

– Ismeri a tanult korszak társadalmi összefüggéseit. 

– Ismeri a giccs fogalmát. 

– Ismeri a sokszorosító grafikai eljárásokat. 

 

Közepes: 

– Megszerzett színismereteit saját munkájában törekszik alkalmazni. 

– Legalább két optikai csalódást megrajzol. 

– Ismeri a horizont, az iránypont fogalmát. 

– Egyszerű, szögletes testet tud axonometrikusan megszerkeszteni, abból egyszerű formát 

csonkolni. 

– Egy tárgy reklámját elkészíti megadott formában és technikával. 

– Munkájában felismerhető a mozgásábrázolás. 

– Ismeri a tanult korszak néhány jellemzőjét. 

– Ismeri a design fogalmát és jelentőségét. 

– Különböző grafikai eszközöket a kifejezési szándéknak megfelelően használ. 
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Elégséges: 

– Tisztában van a fény formamegjelenítő szerepével és a színekre gyakorolt hatásával. 

– A leggyakrabban használt érzéki csalódásokat felismeri. 

– Felismeri a leggyakrabban használt térábrázolási módokat. 

– Az axonometrikus és a perspektívikus ábrázolás alapjait felismeri, egyszerű formáit 

alkalmazza. 

– Felismeri a jó reklám ismérveit. 

– Ismeri a kép és a szöveg összekapcsolásának egyszerű lehetőségeit. 

– Tudja összefoglalni a tanult művészeti korszakok jellegzetes vonásait, felismer legalább 

három-három műalkotást az adott korszakból.  

– Rövid feliratot készít a feladatnak megfelelően. 

 

 

8.osztály: 

 

Jeles: 

– A stílust alakító természeti és társadalmi tényezőket ismeri. 

– Párhuzamot von képzőművészeti, zenei és irodalmi stílusok között. 

– A színek jelentéstartalmát munkáiban a feladatnak megfelelően kezeli, szimbolikájukat 

rajzaiban felhasználja. 

– Eredeti ötletek alapján piktogramot készít. 

– Műszaki rajzokat, grafikonokat helyesen értelmez. 

– Hangulatokat, érzelmeket megfelelő eszközökkel ábrázol. 

– Önálló kritikai véleménye van a tanult korszakokról, műalkotásokról, róluk rövid 

jellemzést ír. 

– A választott épület makettjét önállóan és esztétikusan elkészíti, rajta felismerhetően 

ábrázolja az adott korstílust. 

– Jártas az önálló témakutatásban. 

– Színekben, formákban a témának megfelelő eszközöket választ. 

– Munkái esztétikusak, ötletgazdagak, technikailag jól kivitelezettek. 

– Önállóan tervez piktogramot középületben. 

 

Jó: 

– A leggyakoribb stílusjegyeket megnevezi 

– Reklámgrafikák színbeli jelentéstartamát, azok mindennapi életünkben betöltött 

jelentését értelmezi, véleményét indokolja 

– Érti a bonyolult formák belső összefüggéseit. Felismeri a szerkezet és a funkció közötti 

kapcsolatot 

– Piktogramok jelentését felismeri 

– Ismeri a tanult korszak társadalmi összefüggéseit, a képzőművészetre gyakorolt 

hatásukat 

– A megismert műalkotásokon megnevezi azokat a kifejezőeszközöket, melyek hangulatot, 

érzelmet fejeznek ki 

– A múltbéli és a modern tárgyakat összehasonlít lényeges jegyeik alapján és elemzi 

használhatóságukat 

– Az életmódbeli változásokat felismeri és értékeli korszakonként 

– A műelemzések során ismertetett technikai eljárásokat felismeri és elemzi 

– Színben, formában, lényegkiemelésben a megfelelő eszközöket választja 

 

Közepes: 

– Ismeri a stílus fogalmát, ismérveit, jellemzőit. 
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– Felismeri és megnevezi környezetünk színek által közölt információit, törekszik a 

megismert jelenségek gyakorlati alkalmazására. 

– Összetettebb formák szerkezeti rajzát előzetes elemzés után elkészíti. 

– Gyakran használt piktogramokat értelmez. 

– Törekszik egyéniségének megfelelő technikai és kompozíciós megoldásokat kiválasztani. 

– Felismeri és felsorolja a tanult korszakok néhány jellemzőjét. 

– A belső tér és annak funkcionális használatának összefüggéseit felismeri. 

– Stílusjegyek alapján felismeri és megnevezi az adott korszakokat. 

– Kompozíciós megoldásaiban ötletességre és önállóságra törekszik. 

– Környezetében felismeri a megjelenő piktogramokat. 

 

Elégséges: 

– Ismerteti műalkotások alapján a tanult korszak stílusjegyeit. 

– Felismer és megnevez legalább három műalkotást az adott korszakból. 

– Egy műalkotás önálló elemzését megadott szempontok alapján elvégzi. 

– Felismeri a színek vizuális nyelvben betöltött eligazító szerepét, érzelmi hatásait. 

– Felismeri a formákban található belső összefüggéseket, arányokat. 

– Piktogramot készít előzőleg megadott szempontok alapján egy középületbe. 

– Kompozíciót készít szabadon választott technikával, mely hangulatot fejez ki. 

– Tudja összefoglalni a tanult művészeti korok fontosabb jellemzőit, felismeri az adott 

korszak legalább három műalkotását. 

– A művészettörténet nagy stíluskorszakainak és formajegyeinek ismerete és elemzése egy 

épület, vagy tárgy kapcsán. 

– Felismeri a műalkotásokon a tanult technikákat. 

 

 

Hon- és népsimeret 
 

A tantárgy célja: 

 

Hon- és népismeret tantárgy célja: 5. – 6. osztályban: a hagyományos paraszti kultúra és 

értékrend megismertetése; és a nemzeti örökségünket megbecsülő és tisztelő szemléletmód 

kialakítása. Ismerje Szolnok és lakókörnyezete hagyományait, erősödjön benne annak 

tisztelete és értékeinek megbecsülése. 

A hagyományismeret tanításának célja: a hagyományos paraszti kultúra és értékrend 

megismerése. A természetközelben élő, a természetet tisztelő, azt felhasználó és nem 

kihasználó paraszti életmód értékeinek bemutatása. A szűkebb szülőföld hagyományainak 

alaposabb ismeretén keresztül a hazaszeretet megerősítése, olyan egészséges identitástudat 

kialakítása, amely pátosz és túlzó romantika nélkül tanítja megnemzeti örökségünket  

megbecsülni, szeretni és tisztelni. 

 Saját kultúránk mellett először a közvetlen környezetben, majd a tágabb hazában élő, más 

hagyományú kisebbségek, nemzetiségek kultúrájának, tiszteletének megtanítsa. Ösztönzés a 

szülőföld cselekvő felfedezésére, felkészítés a magyar kultúra egyre tágabb és egyre mélyebb 

megismerésére. A saját szűkebb környezet, szülőföld példáin keresztül általános kép 

kialakítása a hagyományos paraszti kultúra rendjéről és szokásairól.  

 Az érdeklődés felkeltése a „hétköznapi történelem” , a néprajz, a művelődéstörténet, a 

népköltészet iránt. A történelem és a néprajz forrásainak / archív fotók, filmek, múzeumi 

tárgyak, stb./  bemutatása. A hagyományos családi formák, a természet ismeretéhez 

alkalmazkodó munkarend, a paraszti erkölcs- és értékrend megismertetésén keresztül olyan 

biztos háttér nyújtása, amely segít eligazodni a világban, amely megvéd a fogyasztói 

társadalom szélsőséges megnyilvánulásaitól és az értékválságtól. 
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Fejlesztési követelmények: 

A bemutatott példák, a tevékenységek és az olvasmányélmények alapján váljanak világossá a 

természeti környezet, a gazdálkodás, a társadalom, a tárgyi és a szellemi kultúra 

kölcsönhatásai és összefüggései. Ezek ismeretében a történelem és a földrajz tantárgyak 

elsajátítása is élvezetesebbé és könnyebbé válik. 

A 6. évfolyam végére váljon egyértelművé, hogy a hagyományismeret modulban tanult, 

megismert tárgyak, jelenségek is változnak az időben, ugyanakkor a népművészeti 

alkotásoknak tájankénti eltérései vannak. Azaz tudatosodjon, hogy másképpen éltek az egyes 

történelmi korszakokban és az egyes földrajzi tájakon.  

A tárgyi kultúra alapján a tanuló tudja megkülönböztetni a szegény és a módosabb rétegeket, 

valamint a szobában lévő képek és dísztárgyak alapján a katolikus és a protestáns 

felekezetűeket. 

Ismerjen néhány népművészeti motívumot, és azokat tudja térben elhelyezni, illetve ismerje 

azok díszítési technikáit is legalább elméletben. 

Ismerjen néhány fontos népszokást, azok vallási tartalmát és hátterét, a hozzá kapcsolódó 

szövegfolklórt és a szokáshoz kötődő hiedelmeket.   

 

Belépő tevékenységformák: 

Rajzoljanak vagy fessenek le néhány helyi népművészeti motívumot. 

Tanuljanak meg helyi folklóralkotásokat: népdalokat, balladákat, meséket, játékokat, a népi 

dramatikus játékokat játsszák el, a szükséges jelmezeket válogassák  és készítsék el. 

Bővítsék szókincsüket, a fogalomismeretük egyrészt a paraszti háztartás és gazdálkodás 

tárgyainak megismerésével, másrészt a népköltészeti szövegek, a szokások és dramatikus 

játékok megtanulása révén. 

A különleges, ma már nem használt eszközöket, tárgyakat képi formában is mutassuk be, ha 

nem lehet, használatuk közben, és a tanulók ezeket rajzolják le. 

Az irodalmi olvasmányélményeket építsük be at egyes témakörök példái közé. 

A munkákról, a családról, az emberi kapcsolatokról tanultakat játsszanak el a gyerekek 

élethelyzeteket, munkafolyamatokat./ kenyérsütés/ 

Gyűjtsenek a diákok közreműködésével régi családi fotókat, reprodukciókat például 

szobabelsőkről vagy a viseletről tanultaknál, a képeket csoportosítsuk korok, földrajzi helyzet 

vagy társadalmi réteg szerint. 

Kérdezzenek öregektől, nagyszülőktől a saját gyermekkorukról, életükről. 

Családi fényképek alapján fedezzék fel például az épületek, lakásbelsők, viseletek változását. 

Akár írott, akár képi formában hasonlítsák össze a magyar kultúráról tanultakat  más 

kultúrákkal. 

Használjanak a diákok könyvtárat, ismerjék meg a helyi néprajzi gyűjteményeket, a magyar 

szólásokat, közmondásokat.  

A lehetőségek figyelembevételével látogassanak el közösen a helyi Damjanich Múzeumba 

vagy a tabáni Tájházba. 

 

A tantárgy óraszámai: 

Évfolyam 5. 6. 

Heti 1 óra 1 óra 

Évi 18 óra 18 óra 

 

Hon- és népismeret témakörei: 

5. OSZTÁLY 6. OSZTÁLY 

Témakörök Óraszám Témakörök Óraszám 
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Ház 

Szoba 

Konyha 

6 óra 

Kamra és gazdasági épületek 

Paraszti munka rendje  

Munkához kapcsolódó szokások 

6 óra 

 

Hétköznapok a paraszti házban 

és a ház körül 
6 óra 

Falu közössége 

Társadalmi kapcsolatok 

Emberi élet fordulóihoz 

kapcsolódó szokások 

6 óra 

Az ünnep 

A paraszti házban 

Karácsony 

Farsang 

6 óra 

Húsvéti ünnepkör 

Pünkösdi ünnepkör és nyári 

napforduló 

6 óra 

Éves 18 óra Éves 18 óra 

 

 

Fejlesztési feladatok szerkezete: 

1. Ismeretszerzés, tanulás 

2. Kritikai gondolkodás 

3. Kommunikáció 

4. Térben-időben való tájékozódás 

5. Tartalom kulcselemei 

6. Reflexiót irányító kérdések 

Fejlesztési feladatok: 

1. Ismeretszerzés, tanulás 

– Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, tárgyak, épületek, képek közvetlen 

megfigyeléséből, hallott és olvasott elbeszélő szövegekből, filmekből, 

tömegkommunikációs eszközökből. 

– A műveltségi területhez kapcsolódó szövegek értő olvasása. 

 

2. Kritikai gondolkodás: 

– Kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban 

– Önálló vélemény megfogalmazása társadalmi jelenségekről. Érvek gyűjtése a saját 

vélemény alátámasztására. 

 

3. Kommunikáció: 

– Rajz készítése történelmi vagy társadalmi témáról. 

– Rajzos vázlat készítése. Modellek, makettek, tárgymásolatok készítése. Tárgyak 

készítése hagyományos kézműves technikával. 

 

4. Térben és időben való tájékozódás: 

– Időben való tájékozódás 

– Viszonyítások gyakorlása. 

– Idő ábrázolása a téri-vizuális eszközökkel. 

 

5. A tartalom kulcselemei: 

Legyen alkalmuk a tanulóknak arra, hogy: 

– További ismereteket szerezzenek a helyi hagyományokról, a lakóhely múltjáról, 

továbbá a környék, a lakóhely természeti értékeiről, az azokat fenyegető veszélyekről 

és a megóvásukra tett erőfeszítésekről. 
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– Ismereteket szerezzenek arról, milyenek voltak az emberek hétköznapjai a különböző 

korokban és kultúrákban. 

– Továbbá ismereteket szerezzenek a magyar és nemzetiségi népszokásokról, a 

hagyományos életmódról. 

– Ismerkedjenek a lakóhelyen élő nemzeti és etnikai kisebbségek életével, kultúrájával, 

közös múltunkkal.  

– Felkészültségüknek megfelelő szinten kommunikációt folytassanak olyan 

témakörökről, mint az emberek közötti különbségek, a nemek szerinti kapcsolatok, 

az egyén és a közösség viszonya, a gazdálkodás kérdései.  

 

6. A reflexiót irányító kérdések: 

– Miért gondolkodnak másképpen a különböző életkorú emberek? 

– Miért határozza meg a természeti környezet  az emberek mindennapi életét és 

kultúráját? 
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5. OSZTÁLY 

Tananyag Tevékenységformák Fejlesztési követelmény Teljesítmény 

1.) A ház 

Hajlékok típusai 

koronként, az éghajlat, 

az anyagok 

összefüggésében /E/ 

A magyar paraszti 

lakóház 

jellegzetességei, részei 

/Hn/ 

 

Papírból készült 

maketten készítse el a 

magyar paraszti 

lakóházat. A Damjanich 

Múzeum helytörténeti 

kiállításának ill. a tabáni 

tájház meglátogatása. 

 

Bővüljön szókincse és 

fogalomismerete a 

paraszti háztartás, 

gazdálkodás, azok 

tárgyainak megismerése 

révén. 

 

Ismerje a 

paraszti 

lakóház 

részeit. 

2.) A szoba 

A szoba funkciói 

Bútorok fajtái, 

használatuk/T/ 

Textilek, hímzések; 

szőttesek 

Motívumok, 

motívumkincsek. /T/ 

Vallásos dísztárgyak, 

kegytárgyak – a 

szentsarok, a téka 

funkciójának 

megismerése /T/ 

Ismerkedjen meg 

fényképeken, 

könyvekben szereplő 

népi textíliákkal. 

Gyűjtsenek otthoni 

tárgyaik, ruháikból 

mintákat. 

Gyűjtsenek rajzos, vagy 

képes formában 

tájegységek motívumait. 

Iskolai szövőkereten 

ismerje meg a szövés 

elvét. 

Rendszerező képesség 

fejlesztése. 

 

 

Tudja megkülönböztetni 

a szegény és módosabb 

rétegeket; a dísztárgyak 

alapján a katolikus és 

protestáns 

felekezetűeket. 

Tudja 

megkülönbözt

etni a hímzést 

a szőttestől. 

Ismerje a 

tiszta szoba 

fogalmát, 

nevezze meg 

annak főbb 

berendezési 

tárgyait. 

3.) A konyha 

A tűzhelyek típusai: 

kemence, kályha, 

rakott tűzhely, 

kandalló 

Családi fényképek 

alapján fedezzék fel 

épületek, lakásbelsők 

változásait. 

Vizsgálják meg a 

füstelvezetés típusait. 

 Ismerje a 

paraszti 

konyha fajtáit 

és funkcióit. 

Konyhai eszközök, 

kerámiaedények 

típusai 

 

 

 

A konyhával 

kapcsolatos 

tevékenységek 

összekapcsolása 

használati tárgyaival 

- kenyérsütés 

- disznóölés 

- tejfeldolgozás 

- víztárolás 

Rajzoljon le néhány 

jellegzetes cserépedényt 

(tál, fazék, szilke, kancsó, 

stb.) 

Lehetőség szerint ismerje 

meg a fazekasság 

jellegzetes 

műveleteit(múzeumlátog

atás), agyagozás során. 

Élménybeszámolók, 

szituációs játékok helyi 

szokásokról, ünnepi 

alkalmakról (disznóölés, 

szüret, stb.) 

Bővüljön szókincse az 

egyes tárgyak 

megnevezésével (köpülő, 

dagasztó, mozsár, stb.) 

Rajzolja le a 

megadott 

konyhai 

eszközt. 

 

 

 

 

Nevezzen meg 

néhány, 

jellemzően 

konyhai 

tevékenységet.  

Ismerje a 

tevékenységek 

tartalmát. 
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Tananyag Tevékenységformák Fejlesztési követelmény Teljesítmény 

4.) Hétköznapok a 

paraszti házban és a 

ház körül 

A gazdálkodó paraszti 

család 

munkamegosztása 

nemek és 

korosztályok szerint 

/K/ 

Tipikus női és férfi 

munkák. 

 

 

 

Kérdezze meg 

családjában az idősebb 

generációt saját 

gyermekkoráról, életéről, 

háztartásukról 

Írjanak fogalmazást arról, 

hogy mi változott meg a 

paraszti világból már 

végérvényesen. 

 

 

 

A hagyományos paraszti 

erkölcs és értékrend 

megismertetésén 

keresztül tanuljon meg 

eligazodni saját 

társadalmában. 

 

 

 

Ismerje a régi 

paraszti 

háztartás és 

gazdálkodás 

munkamegosz

táson alapuló 

rendjét. 

- Gyerekek a 

családba/ÉN/ 

Nép gyermekdalok, 

játékok gyűjtése, 

csoportos dramatizálása. 

Termésekből (csuhéból, 

kukoricából, stb.) 

gyermekjátékok 

készítése. 

 

Tudatosodjon benne, 

hogy az emberek 

másképpen éltek egyes 

történelmi korszakokban. 

Vegyen részt 

egy nép 

gyermekjáték 

dramatizálásá

ban. 

- A napi, a heti és éves 

munkarend 

(lekvárfőzés, 

tollfosztás, szövés, 

fonás, aratás) 

Videofelvételről ismerje 

meg a paraszti élet 

munkarendjét 

Hasonlítsa össze a 

hagyományos paraszti 

ételekkel a mai étkezési 

szokásainkkal 

Törekedjen a magyar 

hagyományos kultúra  

mélyebb megismerésére. 

 

- Hétköznapi viselet 

típusai 

- Gatya, pendely, kendő, 

ing 

 Emberábrázol

ásban 

jelenítsen meg 

egy női, egy 

férfi 

hétköznapi 

viseletet. 
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Tananyag Tevékenységformák Fejlesztési követelmény Teljesítmény 

5.) Ünnepek 

Általános összefoglaló 

az ünnep szerepéről 

/E Hn/ 

Világi és vallásos 

ünnepek 

A liturgikus év 

ünnepei 

 

 

 

 

A karácsonyi 

ünnepkör adventtől a 

farsangig 

Miklós napja 

Luca napja 

karácsony 

aprószentek napja 

vízkereszt 

farsang 

Hasonlítsa össze a 

családban szokásos 

ünnepeket a liturgikus 

ünnepekkel, azok 

rendjével. 

Keressen a 

művészettörténetből 

példákat arra, hogyan 

ábrázolták a karácsonyt. 

Készítsen betlehemet 

rajzolással, vagy 

modellel. 

Karácsonyi énekek 

tanulása. 

Készítsen farsangi 

álarcot. 

 

Tudja tiszteletben tartani 

más vallású embereket, 

alakuljon ki benne 

tolerancia más kultúrájú 

emberek iránt. 

Tudja 

megnevezni a 

karácsonyi 

ünnepkör 

rendjét, 

napjait, a 

napokhoz 

kapcsolódó 

szokásokat. 

Ismerje az 

advent 

fogalmát, 

Miklós 

napján, Luca 

napját, 

aprószentek 

napját, 

vízkereszt és a 

farsang 

fogalmát. 

 

Továbbhaladás feltételei:  

A Vizuális kultúra tantárgy 5. osztályban magában foglalja a Hon-és népismeret modult. A 

modulban a továbbhaladás feltétele a tanórán való részvétel. 

6. OSZTÁLY 

Tananyag Tevékenység 
Fejlesztési 

követelmény 
Teljesítmény 

1.) A kamra és gazdasági 

épületek: 

a gazdálkodás használati 

tárgyai /T/ 

az eszközök célja, használata 

gazdasági épületek fajtái 

állattartás, háziállatok és 

azok haszna 

Képek, tárgyak 

gyűjtése, 

csoportosítása 

Ismerje fel a 

funkció és a forma, 

a használhatóság és 

az esztétikum 

kapcsolatát.  

Erősödjön 

esztétikai érzéke. 

Ismerjen fel képről 

néhány jellemző 

használati tárgyat, 

tudja megnevezni a 

gazdasági 

eszközöket. 
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Tananyag Tevékenység 
Fejlesztési 

követelmény 
Teljesítmény 

2.) A paraszti munka éves 

rendje 

Gazdálkodási tevékenységek 

és a hozzájuk kapcsolódó 

jeles napok. /T/ 

a.) A szántás-vetés-

aratáshoz kötődő (Péter-

Pál napja) 

b.) Állatok ki-be hajtásához 

kötődőek (Szt. György, 

Szt. Mihály, Szt. 

Márton) 

Gazdálkodáshoz 

nélkülözhetetlen 

természetismeret. /K/ 

 

 

„Jeles naptár” 

készítése 

Időjósló 

megfigyelések 

Néhány földműves 

munkához kötődő 

népdal megismerése 

Arató és szüreti 

mulatságok 

szokásrendje. Helyi 

szüreti felvonulás 

fontosabb, 

jellemzőinek leírása 

(esetleg részvétel) 

 

 

Alakuljon ki benne 

tisztelet a 

hagyományos 

paraszti kultúra és 

értékrend iránt. 

 

 

Ismerje a 

gazdálkodáshoz 

kapcsolódó három 

„jeles napot”. 

Készítsen naptárat. 

Énekeljen el 

legalább egy 

népdalt a 

tanultakból. 

3.) A falu közössége 

A falu teljes közösségét 

érintő munkaalkalmak, 

kalákamunka 

 Közösségi nevelés. 

Erősödjön benne a 

közösségi érzés 

szűkebb 

környezete, társai 

iránt. 

Ismerje a fontosabb 

kalákamunkákat: 

aratás, szüret, 

tollfosztás, 

kukorica-fosztás, 

fonó. 

4.) Társadalmi kapcsolatok 

a falun belül 

Családon belül kapcsolatok 

/ÉN/ 

Komák és keresztszülők 

Faluban élés születéstől az 

öregkorig (gyermekjátékok, 

leány- legényavatás) /ÉN/ 

Gyűjtsön saját 

családjáról képeket, 

tudja megnevezni a 

fontosabb rokoni 

szálakat. 

(keresztszülők, 

komák, sógorok) 

Szólások, 

közmondások 

gyűjtése, rajzos 

illusztrálása. 

 

Tisztelet az idősebb 

generáció felé, a 

család, rokonság 

összetartó erejének 

megismerése. 

Ismerje fel a 

fontosabb 

rokonsági 

viszonyokat. 

Ismerje a komaság, 

keresztszülő 

fogalmakat és azok 

tartalmát. 

5.) Az emberi élet 

fordulóihoz kapcsolódó 

szokások 

A gyerek megszületéséhez, 

és a keresztelőhöz 

kapcsolódó hiedelmek és 

szokások /ÉN/ 

A házasságkötés szokásai 

 

Saját születéséhez 

kapcsolódó 

emlékek, fényképek 

összehasonlítása a 

paraszti lét 

szokásaival, 

hiedelmeivel. 

A lakodalom 

szokásai, 

tisztségviselői 

megismerése 

szerepjátékkal. 

Személyes 

élmények, érzelmek 

kifejezési 

képességének 

fejlesztése. 

A keresztelő és az 

esküvőhöz kötődő 

szokásokat tudja 

megnevezni. 
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Tananyag Tevékenység 
Fejlesztési 

követelmény 
Teljesítmény 

6.) Húsvéti ünnepkör 

A húsvét ószövetségi és 

újszövetségi eredete. 

A falu húsvéti ünnepkörhöz 

kötődő népszokásai. /T/ 

Húsvéttól pünkösdig tartó 

szokások 

- virágvasárnap 

- kiszehajtás 

- zöldágjárás 

Műalkotások 

gyűjtése a húsvéti 

ünnepkörből. 

 

Locsolóversek, 

köszöntőversek 

gyűjtése, tanulása 

 

Tojásfestés 

különböző 

eljárásokkal 

(viaszolás, hagymás 

festés) 

Fedezze fel, hogy a 

nemzedékeken át 

létrehozott 

közösségi  

hagyomány 

összeköt a múlttal, 

segíti a jelenben 

való eligazodást. 

Ismerje a húsvét 

eredetét. 

Tudjon egy 

locsolóverset. 

Megadott 

szempontok alapján 

egy húsvéti tojás 

megfestése. 

7.) A pünkösdi ünnepkör 

és a nyári napforduló 

Pünkösdölés, pünkösdi 

király 

Szent Iván napja mint a 

nyári napforduló, 

szertartásos tűzgyújtás 

ünnepe 

Népi dramatikus 

játékok, pünkösdi 

király választása. 

Szentiváni ének 

megismerése. 

Ismerje fel a 

magyar 

néphagyomány 

sokszínűségét. 

Alakuljon ki benne 

érdeklődés népi 

kultúránk iránt. 

Csoportban 

játsszon el egy 

kiválasztott 

pünkösdi 

népszokást. 

 

Továbbhaladás feltétele: 

 A Vizuális kultúra 6.osztályban magában foglalja a Hon- és népismeret modult. A modulban 

a továbbhaladás feltétele a tanórán való részvétel. 

A témák lezárásakor elsősorban a tanulók felismerési és rendszerező képességét, valamint 

tudásuk gyakorlati alkalmazási képességének szintjét ellenőrizzük. A tudásszintet gyakorlati 

számonkéréssel ellenőrizzük. 

Az értékelés szempontjai: 

A tanuló: 

- Önálló megfigyelési, gyűjtési és feldolgozási hajlandóságának és képességének 

szintje. 

- Eszközhasználatának szintje. 

- Összehasonlító és rendszerező képességének szintje. 

- Tényismerete és annak kifejezési szintje. 

- Érdeklődése a magyarság kultúrája iránt. 

- Önálló információgyűjtési képessége megadott szempontok alapján. 

- A megadott feladat szóbeli vagy rajzos megfogalmazása. 

 

A tanulók értékelés a Vizuális kultúra tantárgyon belül történik, ahol az éves osztályozásba 

számít be a tantárgyi jegy. 

A tantárgy jellegéből adódóan 5. és 6. osztályban blokkokban folyik a tantárgy oktatása. 

A továbbhaladás feltétele : a tanórákon való részvétel. 
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Mozgóképkultúra és médiaismeret 

 

8. évfolyam 

Célok és feladatok 

A Mozgóképkultúra és médiaismeret a mozgóképi szövegértés fejlesztését és a média 

társadalmi szerepének, valamint működésmódjának a feltárását célozza. Ez az audiovizuális 

írás-, olvasástudás alapjainak az elsajátítását és a kritikai médiatudatosság fejlesztését jelenti. 

A médianevelés olyan képesség- és személyiségfejlesztő eszközrendszer, amely szükséges 

ahhoz, hogy az állampolgárok az információrobbanás és a modern piacgazdaság korában 

ténylegesen tudjanak tájékozódni és választani. Mivel a média erősen meghatározza, hogyan 

gondolkodjunk a világ dolgairól, s hatása vetekszik a hagyományos szocializáció ágenseinek 

hatásával – a családéval és az iskoláéval –, a mozgókép- és médiaoktatás a demokráciára 

nevelésnek és olyan értékek elsajátításának az iskolája, mint a másság elfogadása, a kritikai 

gondolkodás vagy a tudatos választás képességének a fejlesztése. A mozgóképkultúra és 

médiaismeret oktatása során a tanulók felkészültséget szereznek a különböző 

médiaszövegekkel kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd kialakítására, és olyan 

módszereket sajátítanak el, amelyek segítik őket abban, hogy nyitott szemlélettel használják a 

hagyományos és az új médiumokat. 

A mozgóképkultúra és médiaismeret mint iskolai tárgy, elsősorban a mozgóképi (film, 

televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztését és az audiovizuális 

média társadalmi szerepének, működési módjának tisztázását szolgálja, hiszen a média 

rendkívüli hatással van a korunk emberének tájékozottságára, személyiségére. Tömegek 

napirendjét osztja be a televízió; sugalmazza hogyan gondolkodjunk a világ dolgairól; 

étkezési, vásárlási divatokat indít, hősöket, eszményeket, életcélokat teremt. Mivel a film, a 

televízió és az Internet átformálja a nyelvet, az értékrendet, a ritmusérzéket, az ízlést, a 

vágyakat, a hősöket, a tabukat, a művészetet és a műélvezetet, az alkotást és a befogadást 

egyaránt, a médianevelés a személyiségfejlesztés alapvető eszköze.  

A tantárgy oktatásának elsődleges célja tehát, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő 

felkészültséget szerezzenek a különböző – elsősorban audiovizuális - médiaszövegekkel 

kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd kialakítására, és nyitott szemlélettel használják a 

hagyományos és az új médiumokat – vagyis az mozgóképi írás-olvasástudás és a kritikai 

médiatudatosság fejlesztése. Ehhez azonban alapszintű mozgóképnyelvi és 

művelődéstörténeti tájékozottságra, a naiv fogyasztói szemlélet bizonyos fokú átértékelésére 

van szükség. Célunk a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása. Az ehhez szükséges 

képességek a nyolcadikos korosztálynál az élményekkel telített helyzetekben, művek és 

műsorok, reklámok feldolgozásával, önálló és csoportosan végezhető kreatív gyakorlatok 

sorozatában, a tematika tevékenységközpontú feldolgozásával fejleszthetőek, hogy a gyerekek 

nézőként meg tudják különböztetni a hírt a kommentártól, a szerzői művet a műfaji alkotástól, 

felismerjék az audiovizuális művek-műsorok megformálásában megjelenő tulajdonosi vagy 

politikai szempontokat.  
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A tantárgy óraszámai: 

 
Évfolyam 8. 

Heti 1 óra 

Évi 37 óra 

 

 

A tantárgy témakörei: 

 

-Mozgóképnyelv 

-Mozgóképi szövegek rendszerezése 

-A média társadalmi szerepe 

-Jellegzetes médiaszövegek, műsortípusok 

 

A tudatosítást irányító fontosabb kérdések (a NAT-ban szereplő kérdések álló betűvel, a 

kerettantervé dőlt betűvel szedve): 

1. Mi a televízió (mozi, rádió, újság) szerepe az életemben és mások életében? Hogyan 

választom ki, hogy mit nézzek, mit olvassak, mit hallgassak? 

2. Befolyásolja-e (és hogyan) a média használata a napirendemet (és másokét)? Hogyan 

hat a televízió mindennapi szokásaimra, ízlésemre? 

3. Van-e különbség a felnőttek és a gyerekek médiafogyasztási szokásai között? 

4. Mi olvasható le az emberek külső megjelenése és viselkedése alapján? 

5. Miben különbözik egymástól a személyes (közvetlen) kommunikáció és a 

médiumokon keresztül történő (közvetett) kommunikáció? 

6. Mit tekinthetünk médiumnak? 

7. Miért élt az ember mindig is a közvetett kommunikáció (pl. a képiség) eszközeivel? 

8. Miért akarja magát az ember minél inkább természethűen megörökíteni? Hol tartunk 

ebben most? 

9. Mit jelent a nyilvánosság az életünkben? Hogyan alakulhatott ki a mai nyilvánosság? 

10. Hogyan vizsgálhatjuk valamely korban és társadalomban a nyilvánosságot? 

11. Miféle médium az, amelyik egyszerre ábrázol és reprodukál? Vajon miért képes erre? 

12. Milyen eszközökkel tereli a mozgóképi szöveg szerzője a figyelmünket? Vajon miért 

érdemes ennek utánajárnunk?  

13. Milyen szempontok szerint különböztethetőek meg a mozgóképi szövegek egymástól? 

14. Melyek a film legfontosabb hatáselemei, kifejezőeszközei?  

15. Mi köze van a valóságnak a médiában megjelenő világhoz, miféle világot jelenít meg a 

média? 

16. Kinek az érdeke, hogy sok csatorna sokféle műsort közvetítsen? 

17. Miért van annyi reklám a világban? Vajon mit lehet és mit nem lehet reklámozni? 

Milyen szempontok szerint, milyen módon elemezhető egy reklámfilm? 

18. Miért és hogyan lesz valamiből hír a médiában? 

19. Befolyásolja-e az információ értelmezését a hordozó médium sajátossága? 

 

 

Fejlesztési követelmények 

A célokból és a feladatokból adódóan a sikeres mozgóképkultúra-médiaismeret oktatás 

kiemelten fejleszti a kommunikációs és együttműködési készséget, támogatja az alkotásra való 

beállítódást, fejleszti a problémamegoldó képességet, a megfigyelés, a tájékozódás, a 

rendszerezés képességét. Elemzéssel és az alkotói szerepek gyakoroltatásával fejleszti a reális 

énkép kialakítását. A művészi alkotásokban feltáruló konfliktusok értelmezésével, a valós 

emberi sorsok átélhető megjelenítésével segíti a toleráns, másokkal szemben empatikus 
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személyiség kialakítását, az életvezetés és az érvényesülés során adódó krízishelyzetek 

humánus kezelését. 

A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása során tudatosítani kell, hogy a technikai 

képreprodukcióknak miféle viszonya van a valósághoz, a mozgóképi közlésmód mennyiben 

alkalmas a tapasztalati világ reprodukálására, egyúttal a személyes közlésre. Tudatosítani kell, 

hogy a mediatizálódó kommunikációt (pl. a szórakoztatóiparban) miért és miképpen láttatják 

oly sokan a magaskultúra és egyúttal a személyiség autonómiája veszélyeztetőjének (pl. 

információfüggőség, kényszerfogyasztás) –, de azt is, hogy a technikai képreprodukció és a 

hálózati kommunikáció egyidejüleg miféle esélyt hordoz a kulturális örökség védelmére és a 

választás képességének fejlesztésére  (pl. digitális archívumok, társadalmi nyilvánosság).  

Az audiovizuális szövegek szövegértési képességének fejlesztése során arra is törekedni 

kell, hogy a tanulók ismerjék fel a médiaszövegekben megjelenő kulturális mintákat. Az 

értelmezés egyik rétege tehát az ábrázolásban megmutatkozó szerzői vagy műfaji dominancia 

(személyesség, stílus, konvenció) és a befogadásban megmutatkozó nézői szerep (elvárás, 

azonosulás) felismerése, míg a másik meghatározó réteg a médiaszövegek befolyásoló, 

gyakran rejtett érték-és érdekrendszerének felismerését jelenti.  

Ezért a tárgy oktatása során az iskolának biztosítania kell, hogy a tanulók a megfelelő 

mozgóképi alkotások tanulmányozása útján lehetőséget kapjanak saját személyiségük jobb 

megismerésére, történelmi, társadalmi és kulturális összefüggések felismerésére, a 

tömegkommunikációs eszközök kritikus és szuverén használatára.  

A mozgóképkultúra és médiaismeret óráin a diákoknak lehetőséget kell biztosítani arra 

is, hogy alkalmas kreatív gyakorlatokkal fejlesszék mozgóképi kifejező képességüket és 

kifejezőkedvüket, ezzel segítve őket személyes és árnyalt audiovizuális mondandójuk 

megfogalmazásában.  

 

 

A tanulási folyamat ellenőrzése, értékelése 

 

A bevezető szakaszban fontos a gyakorlati, kevéssé elméleti megközelítés Fontos a 

folyamatos tanári szóbeli értékelés, a tanulók ismereteinek szóbeli ellenőrzése. 

Külön értékeljük írásos munkájukat, önálló témakutatásban végzett gyűjtőmunkáikat, ezek 

során is tájékozódunk otthoni felkészülésükről, ismereteik elmélyüléséről. 

A tantárgy jellegéből adódóan gyakran van lehetőség csoportmunkára. A csoportokon belül a 

gyerekek értékelhetik egymás munkáját, illetve a másik csoport teljesítményét. 

 

A továbbhaladás feltételei :A vizuális kultúra 8. osztályban magában foglalja a 

Mozgóképkultúra és médiaismeret modult . A modulban gyakorlati  és írásbeli számonkérés 

van. A tanulók jeggyel való értékelésére illetve tudásuk ellenőrzésére félévenként kétszer 

kerül sor. 

A tantárgy jellegéből adódóan a 8. évfolyamban blokkban folyik a tantárgy oktatása. 

 

Értékelés szempontjai: 

- Eszközhasználat szintje. 

- Médiaszövegekben rejlő kulturális tartalom összehasonlítása és rendszerezései. 

- Kreatív feladatmegoldás képesség. 

- Önálló témakutatás szintje. 

- Csoportmunkából adódó képességek szintje. 

- Képi és nyelvi kifejezőképesség szintje. 

 

 


