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Tartalom Tevékenység Eszközök 

1. Szintfelmérés 
Szabadon választott téma, technika és rajz 

Tanév eleji ismétlés 
Színtan 
Formatan 
Térhatás 
Szabadon választott 
téma elkészítése 

 

2. Járék a festékkel 
Estelegs festékfoltok kiegészítése-színkeverés 
Színtan bevezetése 
Faktúra, kompozíció 

A vízfestés 
technikájának 
megbeszélése 
Esetleges színfoltok 
kialakítása-fújással 
Képkiegészítés 

Vízfesték 

3. Színtan 
Fő- mellékszínek 
Tónusok 

Mértani formák 
kompozícióba 
helyezése a 
rajzlapon 
1-1 főszín 
kiválasztása, köztük 
levő tónusok 
kikeverése 

Vízfesték, 
tempera 

4. Egyszerű hengeres testek tanulmányozása 
Színtan 
Beállítás festése, színek keverése 

Beállításon 
keresztül a színek 
tanulmányozása 
Árnyékos, világos 
felületek 
összefüggése a 
tónusokkal, 
árnyalatokkal 
Színkeverés 

Festék 

4. . Egyszerűbb  testek tanulmányozása 
http://www.youtube.com/watch?v=NpEU3CWp2s0&feat
ure=related 
 

  

5. Hengeres forma tanulmányozása, ön-, vetett árnyék 
Az ellipszis méretének változása a nézőponton keresztül, 
horizont 

A kör, ellipszis 
tanulmányozása 
A hengerforma 
síkon történő 
megjelenítése 
Árnyék, vetett 
árnyék, önárnyék 

Ceuza 

6. Az ellipszis változásai a horizonthoz való távolság 
függvényében 
Alálátás, rálátás 

Alma 
hurkapálcikára 
fűzve 
Ellipszis, horizont 
fogalma 
Perspektíva 
Tónusok 
Térábrázolás 

Ceruza 
Alma  
Hurkapálca 
 

7. Színtan: törés-derítés 
Fehérrel, feketével való színkeverés 

Papírsárkány festése 
1 1 szín 
kiválasztása, 

Olló, 
ragasztó, 
festék, 2 

http://www.youtube.com/watch?v=NpEU3CWp2s0&feat


fehérrel, feketével a 
legtöbb tónus 
kikeverése 
2. a papírsárkány 
elkészítése 

rajzlap 

8. Edények festése 
Törés, derítés 
Ellipszisek alkalmazása 
Tér ábrázolása a síkon 
Árnyékok 

A tanult szabályok 
alkalmazása 
Csendélet festése 

Festék 

8.  Edények festése, törés-derítés 
http://ninahakuddu.angelfire.com/szinelmelet.htm 
 
 

  

9 .Művészettörténet: Bizánc 
Mozaikkészítés 
Építészet 

1. Szabályos 
dekoratív 
mozaik 
(egyszerűbb
) 

2. Színkompoz
íció 

3. 2. 
Természeti 
formát 
ábrázoló 
(nehezebb) 
szín és 
forma 
kompozíció 

Olló, 
ragasztó, 
színespapír, 
újságpapír,  

10. Művészettörténet:középkor 
Román, gót művészet, építészet, szobrászat, festészet 
Rózsaablak készítése, dekorativitás 

Fekete alapon 
szabályos dekoratív 
„ablakok” készítése, 
színes fólia 
ragasztása 

Karton, 
pausz, olló, 
ragasztó, 
körző, 
vonalzó 

11. 
 

Írástörténet-középkor 
Iniciálé 
Monogram tervezése 
 

Iniciálé, kódexek 
Betűkép kialakítása 
Szín, 
formakompozíció 

Színesceruz
a 

12. A várépítés története, építészet 
Várépítés dobozokból 

Dobozokból a 
megfelelő méret 
kiválasztásával 
középkori vár 
készítése 
Arányok, formák 
összefüggései 
Tervezés 

Dobozok, 
olló, 
ragasztó, 
körző, 
vonalzó 

12.  A várépítés története 
http://jupiter.elte.hu/ 
http://jupiter.elte.hu/terkep+lista2.php 
 

  

13. A vár környezetének kialakítása, megfestése, 2-2 gyerek 
közös munkája 

A várnak és 
környezetének 
kialakítása,  közös 
jelrendszer 

Festék, 
színes papír 

http://ninahakuddu.angelfire.com/szinelmelet.htm
http://jupiter.elte.hu/
http://jupiter.elte.hu/terkep+lista2.php


létrehozása (zászló, 
színek, stb) 

14. Címertan szabályai, szín, forma, kiegészítők Történelmi szabály-, 
formaismertetés 
után saját címer 
elkészítése 
Önálló jelrendszer 
kidolgozása 

Festék 
Filctoll 
Színes 
ceruza 

15. Karácsony, szokások 
Karácsonyi díszcsomag készítése 

Dekoráció 
Leegyszerűsítés 
A karácsonyi 
hangulat kialakítása 

Festék, olló, 
ragasztó, 
díszítőanyag
ok 

16. 
 

Karácsonyi képeslap 
Téli este-visszakaparás technikája 

Kedvelt dekorációs 
technika 
alkalmazása 
Leegyszerűsítés 
forma-, 
színharmónia 

Festék, 
tempera, 
fekete 
karton 
zsírkréta, 
szappan 

16. Karácsonyi képeslap 
www.cardex.hu/index.php?id=56&ccid=6665 

  

17. Vizuális kommunikáció 
Tagoltabb testes forma 
Formaelemzés 
A nézőpont szerepe 

Térbeli modell 
készítése 
A beállított modell 
formakarakterének, 
téri helyzetének 
megjelenítése, 
ábrázolása 

Színes 
ceruza 

18 Összetett hengeres formák szerkezeti rajza 
A hengerről, ellipszisről tanultak alkalmazása 

Térbeli modell 
készítése 
A beállított modell 
formakarakterének, 
téri helyzetének 
megjelenítése, 
ábrázolása 

Színes 
ceruza 

19. Fantáziakép készítése, a hengeres formákra vonatkozó 
szabályok alkalmazásával 

Szabályok 
alkalmazása 
Szabadon választott 
technika, téma 

Zsírkréta, 
színes 
ceruza 

20. Az emberi arc 
Megvilágítás, tónusok 
Bonyolult forma a térben, képkiegészítés 

1 gyerek arcának 
megvilágítása 
különböző helyekről 
Érzelmi hatások 
kifejezése a fénnyel 
(alulról) 
Félfénymásolt arc 
kiegészítése 

Diavetítő, 
fénymásolat, 
ceruza 

20. Az emberi arc 
http://www.youtube.com/watch?v=DkeF7gfyM-
U&playnext_from=TL&videos=WtohmYzZS1g&feature
=rec-LGOUT-exp_stronger_r2-2r-1-HM 

  

21. Farsang, szokások, alakoskodás kifejezése formákkal, 
színekkel 

Saját jelrendszer 
alapján farsangi 
álarckészítése 

Olló, 
ragasztó, 
színes papír, 
festék, 

http://www.cardex.hu/index.php?id=56&ccid=6665
http://www.youtube.com/watch?v=DkeF7gfyM


karton 
22.  Művészettörténet 

Építészet, szobrászat, festészet  
Az emberközpontú világ 
Arányok, perspektívák felfedezése Giottotól 
Az emberi arányok 

Az emberi arányok 
megbeszélése 
Mozgástanulmány 
Előtér- középtér- 
háttér perspektíva 

Ceruza, dia, 
Barcsay 
anatómia 

23.  A túlzás az arányok megváltoztatása 
Barokk bevezető óra 

Az emberi arányok 
megváltoztatása, 
montázs,  
Nyakigláb, 
Csupaháj, Málészáj 
képkiegészítéssel 

Újság, olló, 
ragasztó, 
filctoll 

24. Műelemzés, az öltözködés különböző korokban 
Esztétika, tárgy-, és környezetkultúra 
Túlzások az öltözködésben 

Saját ruha 
megtervezése a 
különböző korokból 
vett ruhadarabok 
segítségével 

Festék, 
színes 
ceruza, dia 

24.  
Műelemzés, az öltözködés különböző korokban 
http://images.google.hu 
 
 
 
 

  

25. Népművészet 
A ruha a mezőgazdaságtól a kész ruháig 
Az elkészítés módja, díszítés, jelrendszer 

Az alapanyagtól a 
kész ruháig 
Népviselet 
készítése, kollázs 
Különböző vidékek 
viseletei 
Ruhadarabok 

Olló, 
ragasztó, 
anyagok, 
festék 

26.  Természeti formák szerkezeti rajza 
Faágak, levelek, virágok 
Forma, funkció, tónus 

A természetben 
található formák 
tanulmányozása, 
szerkezeti, tónusos 
tanulmányrajza 

Ceruza, 
színes 
ceruza 

27. Dekorativitás 
A tanult forma művészi átírása 
Képalkotás 
Más forma belelátása 

A tanult formák 
könnyed 
leegyszerűsítése 
Művészi képalkotás 

Filctoll 
Tus 
Festék 
hurkapálcik
a 

28. A forma átírása 
Szőnyeg mintájának elkészítése 

A tanult formák 
textilmintává 
egyszerűsítése 
Esetlegteljes átírása 
dekorativitás 

Szabad 
Tankönyv 
Képek 

28. A Szőnyeg mintájának elkészítése 
http://seccogroup.eu/galeriak_targyak.htm 

  

29. Természeti formák nyomatainak elkészítése 
Csomagolópapír tervezése 
Szimmetria, ismétlődés, színtan 

Szabályszerűen 
ismétlődő 
motívumok 
készítése 
Színharmónia 
Formai harmónia 

Festék 
Levelek 
Virágok 
Fogkefe 
 

http://images.google.hu
http://seccogroup.eu/galeriak_targyak.htm


Hangulat kifejezés 
30. Színtan 

Színtanról tanult információk alkalmazása dekoratív kép 
készítésekor 
Szecesszió, műelemzés 

Házak, utcák 
Szín, forma, 
szimmetria, 
hangulat, harmónia 
alkalmazása 
Meseillusztráció 

Festék 

31. Színtan 
Színtanról tanult információk alkalmazása dekoratív kép 
készítésekor 
Szecesszió, műelemzés 

Házak, utcák 
Szín, forma, 
szimmetria, 
hangulat, harmónia 
alkalmazása 
Meseillusztráció 

Festék 

32.  Rajzpályázat Az év során a 
tanultak 
alkalmazásával 
rajzpályázat 
kiírásának 
megfelelő képek 
festése, rajzolása 

V egyes 
technika 

32. Színtanulmány készítése 
http://www.szintan.hu/ 

  

33. Rajzpályázat Az év során a 
tanultak 
alkalmazásával 
rajzpályázat 
kiírásának 
megfelelő képek 
festése, rajzolása 

V egyes 
technika 

34. Textúrák, faktúrák, természeti formák, perspektíva, tónus, 
fény, árnyék ismétlés 
Tanulmányok készítése 

Faktúra 
tanulmányok 
készítése a 
természeti formák 
festéséhez 

festés 

35. Tájkép. Festés a szabadban az eddig tanultak ismétlésével, 
alkalmazásával 

A vízfesték 
használatának 
ismétlése 
A reneszánsz 
térábrázolásának 
alkalmazása 

Festék, 
ceruza, 
zsírkréta 

36. Tanulmányi kirándulás Művészeti alkotások 
megfigyelése 

 

36. Művészettörténet és színtan ; üvegablakterv festése 
http://www.google.hu/images?hl=hu&q=üvegablakok 

  

37. Összefoglalás 
Szabadon választott téma technika alkalmazása az eddig 
tanultak alapján 
Művészettörténet rövid értékelése 

Rajzolás, festés  

 

http://www.szintan.hu/
http://www.google.hu/images?hl=hu&q

