VIZUÁLIS KULTÚRA
A vizuális kultúra (rajz, kézművesség) tantárgy közvetlen célja az alkotás öröme, az
önmegvalósítás, a felszabadultság kialakítása a tanulókban a környező világ vizuális
sokfélesége és az emberi alkotások iránti érdeklődés felkeltésével a kézműves és művészi
jellegű alkotások létrehozására során.
A Művészetek műveltségterület, ezen belül a vizuális kultúra célja egyrészt az ízlés,
képzelőerő, önkifejezés képességének kialakítása a forma-, szín-, ritmusérzék
kibontakoztatásával, a mozgáskoordináció, a figyelem, emlékezet és a kooperativitás
fejlesztésével, másrészt az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók hozzásegítése a látható
világ értelmezéséhez, a szépség esztétikai élményének élvezetéhez.
A vizuális kultúra tantárgy a NAT és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve által megjelölt nevelési, fejlesztési feladatok megvalósítására a
művészet és önkifejezés eszközeivel indirekt módon és integráltan kínál lehetőséget. Az
erkölcsi nevelés terén kitartásra és erőfeszítésre tanít a feladatok végrehajtásában, az
alkotások eszmei tartalmának értelmezésével és kifejezésével. A magyar alkotók, népi
kézműves- és iparművészek munkáinak megismerése és értékelése révén nemzeti
azonosságtudatra ébreszti a tanulókat. Az önismeret és társas kultúra fejlesztésére alkalmat
kínálnak a gyermekmunkákból akár tanórai, akár intézményi szinten szervezett kiállítások,
amelyek során lehetőség nyílik a pedagógusi értékeléssel párhuzamosan történő önértékelésre
és társértékelésre. A lelki egészség megőrzése, illetve annak helyreállítása, az érzelmi
intelligencia fejlesztése különösen fontos az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében. Az
érzelmi nevelés számos aspektusát foglalja magában a művelődési anyag a saját, a társak és a
képzőművészek alkotásainak révén. A természeti témák alkalmat adnak a
környezettudatosság erősítésére, a természeti és az ember által teremtett környezet
megóvására való törekvés és a minden élő iránti tisztelet kialakítására.
A kiemelt fejlesztési feladatok közé tartozik a tanulók megismerő és befogadó
képességének fejlesztése a közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozásával, az
ismeretszerzés, a tanulás, a térbeli tájékozódás és a kommunikációs képességek
közvetítésével. Kreativitásuk, alkotóképességük és művészeti-esztétikai befogadó képességük
élénkítése során fejlődik problémamegoldó gondolkodásuk is. Az önismeret, önértékelés,
önszabályozás magasabb fejlettségi szintre emelésére szintén jó alkalmat kínálnak a rajzórák,
foglalkozások.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében a műveltségi terület lehetőségeket
kínál a tehetség kibontakoztatására is. A gyakorlati, manipulációs tevékenységek
élményszerűségükkel segítik az ismeretek elmélyítését és serkentik a tanulók kreativitását.
A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók nevelésének-oktatásának valamennyi
momentumát átszövi a habilitációs-rehabilitációs tevékenység. A képzelet, kifejezőképesség,
kreativitás fejlesztésére egyik legalkalmasabb színtér a művészetek műveltségterület. A rajz, a
kézművesség és a médiaismeret tantárgyként és szabadidős foglalkozásként egyaránt
változatos és széleskörű lehetőségeket kínál a figyelemkoncentráció, a tartós és szándékos
figyelem és emlékezet fejlesztésére, a tevékenységek kitartó végzésének megvalósítására, a
feladattartás erősítésére.
A képzőművészeti alkotások esztétikai élményt adóan támogatják a megfigyelő- és
elemzőképesség megalapozását, valamint az esztétikai érzékenység készségeinek fejlesztését.
A téri, időbeli tájékozódás fejlesztése a tanulók művészeti befogadó és alkotó
tevékenységeinek során egyaránt megvalósul. A kommunikációs képességek, az élmények,
benyomások megfogalmazásának, kifejezésének képessége szóban és ábrázolásban egyaránt

fontos rehabilitációs feladat. A finommotorika és a célszerű, tudatos eszközhasználat
fejlesztése egyben a cselekvéses tanulás, ismeretszerzés eszközéül is szolgál.
A tanulók felelősségérzetének kialakítása, megerősítése maguk és környezetük iránt
szociális kompetenciáik, erkölcsi tartásuk egyik legfontosabb komponense, tehát kiemelt
habilitációs feladat. Az egyéni vagy közös alkotás örömének felfedezése, megélése
motivációs élményként segíti az ok-okozati összefüggések, következmények felismerését,
következtetések levonását, vagyis a kauzális gondolkodást.
Az önismeret, önértékelés, a társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodóképesség,
kapcsolatteremtő és együttműködési képesség alapját képezik a tanulásnak és a későbbi
munkavégzésnek, a harmonikus, élhető felnőttkor megteremtésének.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók ismeretelsajátítási folyamataiban az egyénre
szabott motiváción kívül jelentős szerephez jut a motoros tanulás, a tevékenységbe ágyazott
kognitív fejlesztés. A különféle matériákkal, eszközökkel végzett tevékenységek során
szerzett mozgásos és kognitív tapasztalatok transzfer hatásként érvényre juthatnak a
közismereti tantárgyaknál is. A rajz tantárgy alkalmat kínál az enyhén értelmi fogyatékos
tanulók tehetséggondozására, amellyel pozitív énképüket, társadalmi integrációjukat erősíti és
támogatja a társadalmi esélyigazságosság megnyilvánulásait.
A tanulók kulcskompetenciának fejlesztését sokoldalúan szolgálhatja direkt és indirekt
módon a vizuális kultúra tantárgy. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára
elengedhetetlen a sok érzékszervi tapasztalat, a megfigyelések sokszínűsége és a manipulatív
tevékenységre épülő ismeretgazdagítás. A kreativitás, kíváncsiság, divergens gondolkodás,
eredeti látásmód és alkotókedv nem intelligenciafüggő, ezért a tanítványok sikeresek lehetnek
e területen. Az anyanyelvi kommunikáció terén a beszédértés és a beszédprodukció
fejlesztését kiemelt feladatként említi az Irányelv. A tantárgy számos lehetőséget teremt a
beszélgetésre, az érzelmek, gondolatok kifejezésére, véleménynyilvánításra, az anyanyelv
kifejező, informáló, felhívó funkcióinak alkalmazására a közlés, megbeszélés, rábeszélés
formáiban. A gyermeki alkotások közbeni mérések, becslések, a betöltendő tér tervezése
közvetlenül hatnak a matematikai logikai kompetencia fejlődésére. A természettudományos
kompetencia fejlesztésére jó alkalom a természet utáni rajzok, festmények készítése. Digitális
kompetenciafejlesztésre az interneten történő kutatások, „képtárlátogatások”, vizuális
fejlesztő játékok adnak lehetőséget.

3. évfolyam
A tantárgy sajátos fejlesztési célja, hogy a rajz és vizuális kultúra tantárgy élményt adóan
járuljon hozzá a tanulási képességek intenzív fejlesztéséhez, a sérülésből eredő hátrányok
leküzdéséhez, kreativitásra, aktivitásra ösztönözve az enyhén értelmi fogyatékos
kisiskolásokat. Az egyéni vagy közös alkotótevékenység elősegíti a kisgyermekek
személyiségének pozitív változásait, énképük pozitív megerősítését, kiváltképp az önismeret
és a társas kultúra, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság kialakítása tekintetében.
A rajz tantárgy természetes módon kínál alkalmakat az individualizációs eljárásoknak
akár terápiás, akár tehetséggondozási célzattal.
A tantárgy szerepe a fejlesztési területekben és a kulcskompetenciákban, hogy
megvalósuljon az erkölcsi nevelés, a saját munkáért, a közös alkotásért vállalt felelősség,
valamint az önfegyelem gyakorlása során.
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztését, az önbizalom erősítését szolgálhatják a
tanulói alkotások ön- és társértékelő mozzanatai.
A tanulói alkotások kivitelezése során az anyagokkal való környezettudatos
gazdálkodásra és a szűkebb környezet esztétikus, rendezett kialakítására és fenntartására
nyílhat alkalom.
A kulcskompetenciák fejlesztése közvetlenül az esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőképesség területén valósul meg, de az anyanyelvi kommunikáció, a matematikai
kompetencia és a hatékony, önálló tanulás elősegítésére is lehetőséget nyújt a tantárgy.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Órakeret
19 óra + 2
szab. fel.
óra

1. Vizuális nyelv és technikák

Adekvát eszközhasználat. Alapszínek ismerete.
A sík- és térformák megkülönböztetésének képessége.
Egyszerű alkotások létrehozása.

A vizuális nyelv alapelemeinek – szín, forma, tömeg – megismerése,
A tematikai egység környezeti relációkban való biztos értése, felhasználásuk az
nevelési-fejlesztési alkotótevékenység során.
A tanulói személyiség érzelmi és mentális gazdagítása a rajz tantárgy
céljai
eszközrendszerével.

Ismeretek
1.1. A vonal
A vonal, mint érzelem, indulat
kifejezője.
A vonal, mint a folt határa
1.2. A folt
Folt létrehozása különféle
technikákkal.
Foltképzés ceruzával.
1.3. A szín
Színkeverés.

Fejlesztési követelmények/
Tevékenységek
Érzelmek kifejezése vonalak
segítségével.
Kontúr, behatárolás alkalmazása.
Folt létrehozása színkeveréssel.
Alapszínek tudatos alkalmazása.
Másolás és leképezés.
Színezés vonalhatárok
betartásával.
Sokszorosítási technikák
alkalmazása.

Kapcsolódási pontok
Matematika:
vonalfajták, növekvő
és csökkenő sor.
Ének-zene: érzelmi
hatások és grafikus
leképezésük; zenei és
grafikai ritmus.
Környezetismeret:

Forma- és színkompozíciók
létrehozása adott formákból.
1.4. Reprodukció,
sokszorosítás
Sokszorosítás nyomtatással.
A nyomtatás dekoratív
felhasználása.
1.5. Síkforma, térforma
A vonal mint a síkforma
körvonala..
Egyszerű tér kialakítása – pl.
dobozból bababház.

Tárgykészítési technikák
alkalmazása.
Sík- és térformák megfigyelése.

termések, levelek.

Kulcsfogalmak Lágy, kemény, kellemes, erőteljes, rajzszén, folthatár, elválasztás,
összekötés, átfestés, alapszín, átmásolás, átlátszó, egész forma, részforma,
/ fogalmak
krumplinyomás, kerek, gömbölyű, gömbölyded,

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

2. Kifejezés, képzőművészet

Órakeret
19 óra + 2
szab.felh.
óra

Előzetes tudás

Vizes alapú festési technika. Biztos eszközhasználat.
Kooperáció társakkal közös mű létrehozásában.
Képzőművészeti alkotások hangulati értékelése, értelmezése
A tematikai egység
képességének fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
Képességfejlesztési fókuszok: képalkotó képesség; kompozíciós
céljai
képesség; készségszintű eszközhasználat; képolvasási képesség;
Ismeretek
Alkotótevékenység
2.1. Hangulatok kifejezése
Évszakok hangulatának
kifejezése.
Élmény, hangulat kifejezése
színnel és formával.
Fekete-fehér színek alkalmazása
a hangulatfestésben.
Befogadás
2.2.Emberi kapcsolatok
különféle ábrázolásainak
megélése
Művészeti ágak (zene, irodalom,
a képzőművészeti ágak, tánc,
design legfontosabb
megkülönböztető jegyei
Befogadás – alkotás
Érzelmek kifejezése fantáziakép

Fejlesztési követelmények/
Tevékenységek

Kapcsolódási pontok

Alkotótevékenységben:
Átélt élmények, hallott, látott
vagy elképzelt történetek
vizuális megjelenítése síkban,
térben és időben – saját élmény
szintjén tetszőleges
interpretációban.
Polaritások érzékeltetése fekete
és fehér színnel.

Környezetismeret: az
élőlények és az
évszakok;
környezeti
fenntarthatóság –
hulladék hasznosítása.

Befogadó tevékenységben:
Élethű és absztrakt ábrázolású
műalkotások megfigyelése.
Saját munkák, művészeti
alkotások, vizuális jelenségek
elemi szintű leírása, elemzése és
összehasonlítása.

Magyar nyelv és
irodalom: népi és
műalkotások a
természetről.

Ének-zene:
zenehallgatás.

és bábfigurák készítésével
háztartási hulladékokból.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Hegy, domb, völgy, kocsi, vonat, szeretet, testvéri szeretet, csecsemő,
kapcsolat, öröm, boldogság,, hideg szín, meleg szín.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
12 óra + 2
szab. felh.
óra

3. Vizuális kommunikáció

Az alapszínek ismerete, a kevert színek felismerése és azonosítása.
Az alapvető technikák (rajzolás, színezés, festés) alkalmazásának
képessége.
Vizuális percepciós képesség, figyelem, emlékezet.
Képesség az alkotásra, befogadásra és az új technikák elsajátítására.
Egyszerű képi közlések megalkotási képességének kialakítása.
Jelenségek, képek, magyarázó ábrák elemi szintű értelmezési
képességének kialakítása.
Analízis-szintézis gondolkodási műveleteinek fejlesztése.
Képességfejlesztési fókuszoks tulajdonságok felismerésének
képessége; képolvasási képesség, képi jelek megértése.

Ismeretek
Befogadó tevékenység
3.1.Vizuális jelek értelmezése,
„olvasása”
Képolvasás.
Mértani tárgyak egy nézete (pl.
kocka – négyzet).
Egyszerű jelzések, piktogramok
plakátok.
Alkotótevékenység
3.2. Vizuális közlések, jelzések
tanulói alkotásokban
Rajzos napirend.
Egyszerű piktogramok.
Plakát.

Fejlesztési követelmények/
Tevékenységek
Alkotótevékenységben:
Egyszerű vizuális kommunikációt
szolgáló megjelenítések tervezése
(elemi szintű jel, napirendi rajz,
alaprajz, térkép).

Kapcsolódási pontok
Matematika: mértani
testek.
Technika, életvitel és
gyakorlat: fogyasztói
szokások.

Befogadó-alkotó tevékenység:
Tárgyak felismerése és jelzése
egy nézet alapján.
Tárgyak legjellemzőbb nézeteinek
megfigyelése, lerajzolása egy
nézet alapján.
Befogadó tevékenységben:
Képolvasás.
Mértani tárgyak felismerése egy
nézetük alapján (pl.. kocka –
négyzet).
Egyszerű jelzések, piktogramok
megértése.
Plakátok értelmezése.

Kulcsfogalmak/ Alaprajz, plakát, felismerhető, sorrend, üzenet, reklám, lényeg,
fogalmak
meggyőzés, rábeszélés.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

4. Tárgy- és környezetkultúra

Órakeret
16 óra + 2
szab. felh.
óra

Egyszerű, használható tárgy készítése.
Az alkotás nagyságának tudatos befolyásolása.
Utánzással egyszerű formák készítése.

Előzetes tudás

Jártasság kialakítása egyszerű tárgyak készítésében.
Környezettudatosság lehetőségeinek felismertetése a vizuális
kultúrában.
Képességfejlesztési fókuszok: manualitás, finommotorika;
tárgykészítési képesség; formaészlelés – nagyság és minőség
meglátása;

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Fejlesztési
követelmények/Tevékenységek

Ismeretek
Befogadó tevékenység
4.1. Irányított megfigyelés – a
környezet tárgyai
− esztétikum
− forma
− funkció
− anyag
− szín, hangulat stb.
Alkotótevékenység
4.2. Tárgyak készítése
Egyszerű tárgyak készítése.
Gömbölyded és szögletes
tárgyak készítése.
Sablonhasználat.

Alkotótevékenységben:
Egyszerű tárgyak készítése az
otthon és az iskola világából (pl.:
tolltartó: henger bevonása színes
papírral).
Tárgykészítés papírból – tároló
dobozok, henger- és
hasábformák.
Sablon használata a tárgyak
készítésénél.
Környezet átalakítása egyszerű
eszközökkel.
Elemi szintű, gyakorlati alapú
anyagismeret szerzése: papír, fa,
agyag.
Törekvés ízléses díszítésre.

Kapcsolódási pontok
Matematika: mértani
testek.
Technika, életvitel- és
gyakorlat: használati
tárgyak készítése.
Környezetismeret:
környezet- és
egészségvédelem,
baleset-megelőzés.

Befogadó tevékenységben:
Közvetlen környezet tárgyainak,
épületeinek megfigyelése –
funkció, anyag, forma szerint.
Tárgyak és funkciók
megismerése.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

Henger, beborítás, használati tárgy, forma, sablon, karcolás, felező
hajtás, átlós hajtás.

A tanuló képes:
– az elemi baleset-megelőzési szabályok betartására,
– az esztétikus, tiszta környezet igényére és fenntartására,
– a szabályos ismétlődés megfigyelésére, ritmus képzésére tárgyak

egy tulajdonságának változtatásával,
– forma- és színritmus létrehozására,
– egyszerű, esztétikus alkotás elkészítésére,
– társaival együttműködve nagyméretű alkotás készítésére,
– képen látható dolgok megnevezésére,
– egyszerű jelenetábrák megértésére,
– saját alkotása feletti örömre.

