
Hét Tartalom Tevékenység Eszköz 
1. Szintfelmérés, követelmények ismertetése Rajzolás, festés 

szabadon választott 
témában 

 

2. Fantáziarajz készítése ceruza segítségével 
különböző felületek kialakítása 

Esetleges módon 
különféle formák 
kialakítása, 
felismerése 

Tankönyv, 
Vasarely 
képeinek 
elemzése, 
színesceru
za 

3. Mértani formákban faktúrák kialakítása Leegyszerűsített 
formák kitöltése 
filctoll segítségével. 
Az eszköz 
használatának 
megismertetése. 
Dekoratív felület 
kialakítása 

Filctoll 

4. Versillusztráció-faktúra, forma összefüggései 
Színharmónia 
Kompozíció 

Versillusztráció a 
versben szereplő 
természeti formák 
kompozícióba 
rendezése. 
A faktúra, mint a 
formák kifejező 
eszköze. 

Filctoll 

4.I
KT 

 Versillusztrációhoz: Kányádi Sándor 
megzenésített versei, valamint Gryllus Vilmos 
Dalok című albumának hallgatása 
 

  

5. Állatok világnapja 
Természet utáni festés 

Modell utáni festés 
Színtan 
Felületek, formák 
összefüggései 
A fő forma 
elhelyezése a lapon, 
háttér megválasztása. 
Festés technikája. 

Festék 

6. Festészet, használati tárgyak, épületek Művészettörténet 
Őskor:legkorábbi 
időszaka az alkotások 
tükrében 
Eszközök, 
barlangrajzok, 
épületek bemutatása a 
kor legjellemzőbb 
jegyeinek 
megismerése 

Dia, 
könyv 

7. Színtan, 6-os színkör festése 
Fő- mellékszínek 

A színkör 
rendszerének 

Festék, 
körző, 



Színkeverés 
Hideg-meleg színek 
Érzelmek kifejezése 

megértése. 
6-tagú szabályos 
színkör festése. 
Színek használata 
elvont fogalmak 
kifejezésére. 

vonalzó 

8. Műelelmzés-színek kifejező képessége 
Festés zenére 

Festmények 
színeinek elemzése. 
A festmény 
hangulatkifejező 
képessége: 
hőmérséklet, 
hangsúly, érzelem 
stb. 
Különféle zenei 
élmények festése 
absztrakt módon. 

Tankönyv, 
dia, zene 

8. 
IKT 

 A színek kifejező képessége ; Festmények 
színeinek hangulati elemzése; 
www.sulinet.hu zebraműhely 
 

  

9. Levelek festése, a tanult színharmóniák 
kialakítása keveréssel 
Szimmetria, aszimmetria, díszítés 

A levél 
szerkezetének, 
szerepének 
megismerése 
Színek-tanult 
színkeverési 
technikák 
alkalmazása, festés, 
nyomatok készítése 

Festék, 
színes 
ceruza 

10. A tér fogalma- síkon való megjelenítése 
Montázs készítése, dimenziók 

Előtt-mögött 
Kisebb –nagyobb 
Takarás fogalmának 
megbeszélése 
A tér érzékeltetése, 
testek elhelyezése a 
térben 
Montázs készítése, 
képkiegészítés 

Olló, 
ragasztó, 
újság, 
színes 
ceruza, 
filctoll, 
festék 

11. A tér fogalma- síkon való megjelenítése 
Montázs készítése, dimenziók 

Előtt-mögött 
Kisebb –nagyobb 
Takarás fogalmának 
megbeszélése 
A tér érzékeltetése, 
testek elhelyezése a 
térben 
Montázs készítése, 
képkiegészítés 

Olló, 
ragasztó, 
újság, 
színes 
ceruza, 
filctoll, 
festék 

12. Az elmúlt időszak eseményeinek megjelenítése a 
tanult térábrázolási módszerrel 

Verseny, ünnepség 
eseményeinek 

Színes 
ceruza, 

http://www.sulinet.hu


Kompozíció megbeszélése 
Legalább 3 test 
elhelyezése a síkon 

filctoll, 
festék 

12. 
IKT 

 Események megjelenítése a tanult térábrázolási 
módszerrel 
http://rajziskola.topschool.hu/szabadkezi-rajz-
tanfolyam.php 
 

  

13.  Festészet, szobrászat, építészet 
Műelelmzés: Egyiptom,  
Etruszk művészet az alkotások tükrében 

Történelem és 
ábrázolási 
rendszerek, szokások, 
hagyományok, vallás 
hatása a különféle 
művészeti ágakra 

Dia, 
tankönyv 

14. Történet megjelenítése, folyamat kifejezése 
képekben 

Az egyiptomi 
festészet konvenciói 
Kép olvasása 
Képregény elemzése 
Egyszerű történet 
megjelenítése 

Színes 
ceruza 

15. Hengerbáb készítése Megadott méretű 
hengerhez arányos 
figura készítése 
Meseillusztráció 

Ragasztó, 
olló,anyag
, színes 
papír, 
filctoll 

16. Karácsonyi díszcsomag készítése, ajándékozási 
szokások 

Szokások 
megbeszélése 
Hagyományok, 
hangulatteremtés 
Díszcsomag készítése 

Olló, 
ragasztó, 
csom.papí
r 

16. 
IKT 

 Dekoratív terezés Karácsonyi díszcsomagoló 
www.cardex.hu/index.php?id=56&ccid=6665 
 
 

  

17. Karácsonyi ablakdísz készítése Szokások 
megbeszélése 
Hagyományok, 
hangulatteremtés 
Díszcsomag készítése 

Színes 
papír, 
olló, 
ragasztó 

18. Portré rajzolása 
Emberi arc-arányok 
Fény-árnyék 
Háttér 
Kompozíció 

Emberi arc 
szerkezetének 
megfigyelése 
Egyedi vonások 
Színek az arcon 
Elhelyezés a lapon 
Háttér 

Zsírkréta 

19. Naptártervezés 
Színek, hangulat 
 

Emberi arc 
megjelenítésével 
képzeletbeli figura 
tervezése 

Zsírkréta 

http://rajziskola.topschool.hu/szabadkezi-rajz
http://www.cardex.hu/index.php?id=56&ccid=6665


Évszakok, színek, 
hangulat 
Jellemző természeti 
forma megjelenítése 

20. Kedvenc tárgyam 
Megjelenítés a térben 

Kompozíció 
megbeszélése 
Megfelelő háttér 
kiválasztása 

Színes 
ceruza, 
zsírkréta, 
filctoll 

20. 
IKT 

Kedvenc tárgyam, naptártervezés 
http://www.tervrajzmasolas.hu/naptarkeszites.htm
l 
 

  

21. Vetületi ábrázolás elve 
Elöl-felül-oldalnézet 
Bevezetés 

A vetületi ábrázolás 
szükségessége 
Alkalmazási területei 
Módszere 

Színes 
ceruza 

22. Farsang, szokások, hagyományok 
Álarckészítés 

A hagyomány-maszk 
az őskortól 
napjainkig 
Alakoskodás 

Olló, 
ragsztó, 
anyagok 

23. 1848. márc.15.A nemzeti ünnep megjelenítése, 
tabló, plakát készítése 

Tanult ábrázolási 
rendszerek 
segítségével a 
történelmi esemény 
megjelenítése 

 

24. 1848. márc.15.A nemzeti ünnep megjelenítése, 
tabló, plakát készítése 

Tanult ábrázolási 
rendszerek 
segítségével a 
történelmi esemény 
megjelenítése 

 

24. 
IKT 

24. A nemzeti ünnep megjelenítése, tabló 
készítése 
http://www.nlvk.hu/gyk/tortenelmijatszohaz.htm 
 

  

25. Rajzpályázat 
Aktuális témában megfelelő technikával 

A megfelelő 
ábrázolási rendszer 
segítségével 

 

26. Művészettörténet 
Görögország Róma 
Festészet, szobrászat, építészet 

Az adott 
művészettörténeti 
ágak elemzése 
Ábrázolási 
rendszerek 
A szobrászat 
fejlődése 

Dia, 
tankönyv 

27. Írás 
Hieroglif írás Egyiptom 
Az írás története 

Az írás története a 
betűk kialakulása 
Egyiptomi 
írásrendszer 
Saját név írása 

Festék 

28. Alma látszati rajza (egész, fél, negyed) Tanulmányrajz Színes 

http://www.tervrajzmasolas.hu/naptarkeszites.htm
http://www.nlvk.hu/gyk/tortenelmijatszohaz.htm


készítése, színtan 
alkalmazása a forma 
és környezetének 
megjelenítése 

ceruza 

28. 
IKT 

Alma látszati rajza; Tanulmányrajz készítése 
http://www.katedra-
iskola.hu/galeria.php?album=2005-
2006%7Crajz9c 
 

  

29. Kártya készítés 
Piktogram 
Ábrázolási rendszer 
Leegyszerűsítés 
Legjellemzőbb forma 

Piktogram fogalma 
Leegyszerűsített 
forma kialakítása 
„kakukktojás” 
készítése a kialakított 
rendszerben 
 

Színes 
papír, 
olló, 
ragasztó, 
filctoll, 
körző, 
vonalzó 

30. Csendélet festése a már tanult ábrázolási 
rendszerben, a tér síkban történő megjelenítése 
Színtan 

Tér, forma, szín, 
színkeverés, aquarell 
használata 

Festék 

31. Kollázs különféle anyagokból, kompozíció Különféle anyagok 
egy képen, kollázs 
készítése 
Dekoratív kép 
készítése 

Különféle 
anyagok, 
ragasztó, 
olló 

32. Népművészet-hímzés 
Leegyszerűsített forma- és színvilág 
Jelkép 

A műelelmzés 
segítségével 
különböző 
tájegységek forma- és 
színvilágának 
elemzése 

Dia, 
tankönyv 

32. 
IKT 

Népművészet-hímzés; Műelemzés segítségével 
különböző tájegységek forma-és színvilágának 
elemzése 
 regi.hagyomanyokhaza.hu/index.php?page=532 
 

  

33. Színespapír dekoráció, leegyszerűsítés Üdvözlőlap készítése 
színespapírból 
dekoratív mintával 

Színes 
papír, 
olló, 
ragasztó 

34. Visszakaparás, új dekoratív technika elsajátítása Dekoráció 
Új technika 
alkalmazása 

Zsírkréta, 
tus, tű 

35. Festés a szabadban 
Színtan 
Tér-forma összefüggései 
Térábrázolás 

Természeti formák 
festése 
Színtan-színkeverés 
Előtt-mögött 
Kisebb-nagyobb 
(tér megjelenítések) 
Faktúrák 
alkalmazása, 

Festék 

http://www.katedra


kifejezése a vízfesték 
segítségével 

36. Tanulmányi kirándulás Vizuális 
kommunikáció 
formái 

 

37. 
IKT 

 
 Eddig tanult technikák, eljárások összefoglalása, 
vizsgálata 
http://360world.hu/panoramakep/virtualis_tura/ne
mzeti_galeria_munchen_magyarul/ 
 

Összefoglalás, témák, 
technikák,   

 

 

http://360world.hu/panoramakep/virtualis_tura/ne

