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Tartalom Szervezési feladatok: 

Felszerelés kiosztása, eszközök előkészítése, ülésrend 
ellenőrzése.  
Csoportok beosztása, választás színes kártyák segítségével. 
( 4X 6 színű kártya) 

 

Célkitűzés: 

Az előző órákon tanulmányoztuk az emberi test részeit, 
rajzoltunk mozdulatvázlatokat. A mai órán ezeket a rajzokat is  fel 
fogjuk használni egy ismert irodalmi mű illusztrálásához. 
 
Feladat megbeszélése:  

1. Mi az illusztráció? Hol találkoztál már vele? Mi jellemzi? 
 
2.-Melyik irodalmi alkotással foglalkoztatok az elmúlt anyanyelvi 
( magyar) órákon? – Petőfi: János vitéz 
-A cselekmény milyen helyszíneken játszódik? 
-Mely részletek voltak a legérdekesebbek a műben? Miért, 
indokolj! 
 
3.-Kik voltak a fontosabb szereplők?(valódi, meseszerű hősök) 
- Hogyan néztek ki, írjátok le szavakkal! (arca, ruhája, testtartása, 
stb. )  
- Mutassátok be a jellemző mozdulatokat is, amik a történetben 
a cselekményhez tartoztak (pl. János legyőzi a török császárt, a 
sárkányt, az óriást, stb.) 
- Figyeljétek meg a modellek mozdulatát!  ( Idézzük fel, amit az 
előző órán tanultunk az emberi testről!) 
 



 

Alkotómunka: 

1.A csoportok tagjai egyelőre önállóan dolgoznak Mindenki 
válassza ki azt a részletet az irodalmi műből, ami neki legjobban 
tetszett!  A kapott  nagyméretű rajzlap négy sarkába készítsetek 
vázlatot az elképzelt illusztrációhoz!  
Ügyeljetek:  
- a felület kitöltésére 
- a kép arányaira 
- a megismert mozdulatok helyes ábrázolására 
- a lényeg kiemelésére 
A vázlat elkészítésére csak 10 perc áll rendelkezésetekre! 
 
2. A vázlatok elkészültével az én segítségemmel kiválasztjuk és 
megbeszéljük, melyik vázlat kerüljön kidolgozásra most már 
közösen, a csoportmunkában.  
 
Fordítsátok meg a rajzlapot! A megbeszélt vázlatot dolgozzátok ki 
közösen!  
 
Tanácsok:  
Ügyeljetek rá, hogy mindenki vegye ki részét a közös munkában!  
Segítsetek egymásnak  1-1 részlet kidolgozásában!  
A munka során nyugodtan fel lehet állni, körbejárni a rajzlapot, 
hogy könnyebben megközelítsétek a kidolgozandó részleteket! 
A festés során használhattok temperát, vízfestéket, vagy vegyes 
technikát is! 
 
Értékelés, ellenőrzés: 
A képekből a 2. óra végén kiállítást készítünk. Körbejárhatóak 
más csoportmunkák, mindenki megfigyelheti a többiek alkotásait 
is. 
Beszéljétek meg és értékeljétek az elvégzett munkát:  

- részletgazdagság, kidolgozottság 
- elhelyezés, felületkitöltés 
- a kép arányai 
- színesség 
- szereplők ábrázolása 
 

Óra végi elpakolás, rendcsinálás 

 

 
Célok Különböző mozgások megfigyelése és rögzítése egy vizuális 

látványban, felhasználva megadott művészeti alkotások inspiráló 
hatását. 
A mozdulatok időbeliségének érzékeltetése és kifejezése. 



 

 
Tantervi 
kapcsolódás 

Kifejezés, képzőművészet, Stílus és mozgás 

Időigény 2 óra 

Szükséges eszközök A/2-es rajzlapok a csoportszámhoz igazítva 
Tempera, vízfesték, ecsetek, törlőrongy 
 

Szükséges 
előkészület 

Petőfi: János vitéz művének megismerése 
Időjárás előrejelzés megtekintése 
Gyerekek felszerelésének előkészítése ( festék, víz a festéshez) 
Helyszín megtekintése 

Mire figyeljünk? - 
 
 
 
 

  
Helyszín  Tanterem és iskola udvar 

 
Helyszín előnyei A csoportmunka során egy közös asztalt jobban körbe lehet ülni.  

A tanmenet során ez a feladat már késő tavasszal kerül elő, ezért 
a szabadban jobb a hőmérséklet 
A gyerekeknek oldottabb légkört biztosít a helyszín 
Nagyobb hely, jobb levegő 

 
Esetleges 
nehézségek 

Nem várt időjárás 
Más is használja az iskolai udvar ezen részét ( testnevelés óra) 
 A gyerekeknek hozniuk kell magukkal a festőeszközöket  

 
Egyéb - 

 
 
 

  



 

Fényképek 

 
 
 

 
 


