VIZUÁLIS KULTÚRA
5–8. évfolyam
A vizuális kultúra tantárgy közvetlen célja az alkotás örömének, az önmegvalósításnak, a
felszabadultságnak a kialakítása a tanulókban, a környező világ vizuális sokfélesége és az
emberi alkotások iránti érdeklődés felkeltésével, a kézműves és művészi jellegű alkotások
létrehozására, ösztönzés segítségével.
A művészetek műveltségterület, ezen belül a vizuális kultúra célja egyrészt az ízlés, a
képzelő-, és az önkifejezés képességének kialakítása a forma-, szín-, ritmusérzék
kibontakoztatásával, a mozgáskoordináció, a figyelem, az 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. Önismeret és társas kultúra fejlesztésére alkalmat
kínálnak a gyermekmunkákból alkotott (akár tanórai, akár intézményi szinten), szervezett
kiállítások, amelynek 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, minden élő iránti tiszteletre.
Kiemelt általános fejlesztési feladat 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 habilitációs rehabilitációs célú
feladatokon túl 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, ezért van szükség arra, hogy a
tantárgy által teljesíthető kiemelt habilitációs/rehabilitációs fejlesztési feladatokat leírjuk.
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
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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, ezért kiemelt
habilitációs feladat. Az egyéni vagy közös alkotás örömének felfedezése, megélése
motivációs élményként segíti az ok-okozati összefüggések, következmények felismerését,
következtetések levonását.
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.
A tantárgy jelentős szerepet vállal a kulcskompetenciák fejlesztésében is. 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.
Az enyhén értelmi fogyatékos 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. Anyanyelvi kommunikáció – 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
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 való kutatások,
„képtárlátogatások”, vizuális fejlesztő játékok adnak lehetőséget.

5. évfolyam
A tantárgy sajátos fejlesztési célja az alsóbb évfolyamok munkájának szemléletbeli és
metodikai tekintetben szerves folytatása. A szakasz fő feladata az alapkészségek
megszilárdítása, eszköz szintű rajz- és kézműves-technikai tudás egyre önállóbb alkalmazása,
az individuális jegyek, a saját stílus megjelenésének támogatása az alkotó és befogadó
tevékenységben.
A terápiás szemlélet és gyakorlat, a cselekvéses helyzetekbe ágyazott
képességfejlesztés, a kooperáció támogatása, a másokért vállalt felelősség és az igényes
tárgyi-környezeti kultúra iránti igény erősítése az 5–6. évfolyamon is kiemelt feladat az
esztétikai tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése érdekében. A világhírű magyar
képzőművészek alkotásainak tanulmányozása nemcsak esztétikai örömöt nyújt, hanem a
nemzeti azonosságtudat és a hazafiság érzését is támogatja. Az önismeret és a társas kultúra
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fejlesztését, az önbizalom erősítését szolgálhatják a tanulói alkotások ön- és társértékelő
mozzanatai.

Órakeret
20 óra
(folyamatos)

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

1. Vizuális nyelv és technikák

Előzetes tudás

Baleset-megelőzési szabályok betartása.
Adekvát eszközhasználat.
Forma megfigyelése és alkotása különféle technikákkal.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az
alkotótevékenység során.
Mértani testek tulajdonságainak vizsgálata.
A tanulói személyiség érzelmi és mentális gazdagítása a rajz tantárgy
eszközrendszerével.
A kooperativitás fejlesztése és működtetése a közös tanulói alkotási
folyamatban.
Felelősségvállalás kialakítása, erősítése a kulturált környezet
megteremtéséért, illetve fenntartásáért.
Képességfejlesztési fókuszok: elemi absztrakció képessége; irányított
észlelés; kompozíciós képesség; ábrázolási képesség változatos
technikákkal.

Ismeretek
BEFOGADÁS-ALKOTÁS
1.1. Műalkotások tematikus
megfigyelése, leképezése saját
élmény szerint
Műalkotásokon vonalak és
foltok.
Foltfestés vizes alapon –
foltok.
Folthatások.
Barázdált formák.
1.2. Alkotás modell/minta
alapján
Természeti formák.

ALKOTÁS
1.3.Szabad alkotások síkban és
térben
Tárgyak ábrázolása síkban.
Különféle felületek dekoratív
felhasználása.
Ritmusképzés szabályos és
szabálytalan térformákból.
Kocka, téglatest csomagolása.

Fejlesztési követelmények/
Tevékenységek
Alkotás
Vonalabsztrakció alkotása.
Vonalhatár felismerése
képzőművészeti alkotásokon
fellelhető tónusok között.
A vonal mint a térbeliség
kifejezőjének alkalmazása.
Felületritmusok létrehozása.
Műalkotások inspirációjára
fekete-fehér kép készítése.
Természeti formák megfigyelése
és ábrázolása.

Befogadás
Árnyékhatások megfigyelése,
értelmezése.
.
Műalkotásokon vonalak és
foltok felismerése,
meghatározása.
Foltfestés vizes alapon – foltok
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Kapcsolódási pontok
Matematika:
szerkesztési ismeretek;
halmazok, mértani
testek.

kontúrozása másolás után.
A folthatások tanulmányozása
absztrakt képzőművészeti
alkotásokon.
Barázdált formák megfigyelése.
Folthatár, kontúr, bizonytalan, elmosódott, folt- és színegyensúly, felület,
Kulcsfogalmak/
barázda, vájat, hullámos, érdes, síkforma, térforma, szabályos,
fogalmak
szabálytalan, lapos, domború, egyforma, egybevágó, derékszög.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

2. Kifejezés, képzőművészet

Órakeret
20 óra
(folyamatos)

Érzések interpretálása saját eszköztárral.
A műalkotások által megjelenített érzelmek tudatos megfigyelése.
Társakkal közös alkotás, változatos technikákkal.
A pszichikus funkciók fejlesztése, az élmények, hangulatok kifejezése
elemi képzőművészeti eszközökkel.
„Képolvasás” képességének kialakítása és fejlesztése.
Verbális kifejezőképesség, érzelmek megfogalmazásának fejlesztése.
Képzőművészeti alkotások hangulati értékelése, értelmezése.
Képességfejlesztési fókuszok: karakter alapfokú kifejezésének
képessége; technikai képesség (dombormű-készítés); képolvasási
képesség; asszociációs képesség; kompozíciós képesség.

Ismeretek
BEFOGADÁS
2.1. Tájak, emberek ábrázolása
a képzőművészetben
Műalkotások – tér- és
tájábrázolás.
(Székely Bertalan: Egri nők;
Madarász Viktor: Hunyadi
László csatája
BEFOGADÁS-ALKOTÁS
2.2. Illusztrációk
Kép versekhez, meséhez (pl.
A három kívánság).
Mese szereplőinek
megmintázása.

Fejlesztési követelmények/
Tevékenységek

Kapcsolódási pontok

Alkotás
Felismerhető figurákkal kifejező
kép készítése.

Magyar nyelv és
irodalom: mesék
világa, gyermekversek.

Élménykifejezés a plasztika
eszközrendszerével.
Karakterábrázolás néhány
jellemzőjének alkalmazása.
Befogadás
Műalkotások megfigyelése – térés tájábrázolás.
Műalkotások megfigyelése
képtárban, múzeumban és
reprodukciókon.
Befogadás-alkotás
Irodalmi élmény kifejezése a
vizualitás eszközrendszerével.
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Versekhez táj festése – közös
alkotással, nagy felületen.
Kulcsfogalmak/ Szelíd táj, zord táj, figyelemirányítás, hangsúlyozás, térbeliség,
fogalmak
mozgásvázlat.

Órakeret

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

3. Vizuális kommunikáció

15 óra
(folyamatos)

Képesség a vizuális élmények többféle csatornán keresztüli
kifejezésére.
Egyszerű jelenetábrák megértése.
Egyszerű piktogram készítése.
Plakátok, reklámok értelmezése.
Egyszerű képi közlések megalkotási képességének kialakítása.
Jelenségek, képek, magyarázó ábrák elemi szintű értelmezési
képességének kialakítása.
Szabadkézi rajzos és montázstechnikai jártasság kialakítása.
Kísérletek segítése a látványszerű ábrázolásra.
Képességfejlesztési fókuszok: megfigyelési képesség adott szempontok
szerint; alakítási készség; színkeverés képessége; térlátás; elemi
térábrázolás; elemzés; vizualizáció.

Ismeretek
ALKOTÁS
3.1. A vizuális kommunikáció
eszközei és technikái
Látványszerű ábrázolás
modell után.

BEFOGADÁS
3.2. Vizuális jelek – képolvasás,
értelmezés
Alaprajz, metszet, térképrajz.
BEFOGADÁS-ALKOTÁS
Forgásformák.

Fejlesztési követelmények/
Tevékenységek
Alkotás
Emberalak rajzolása, festése.
Természeti formák ábrázolása
modell alapján, ceruzarajzzal,
festéssel (falevél, gesztenye,
gyümölcsök, virágok).
Forgásforma rajza – szerkezet
jelölésével (pl. átlátszó henger).
Természeti formák ábrázolása
háttérrel, környezettel –
különféle technikákkal: ceruza,
diópác, filctoll, vizes alapú és
vízfesték, tempera.

Befogadás
Formák adott szempontú
megfigyelése.
Bonyolultabb formák
metszetének megfigyelése (pl.
mákgubó, paprika).
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Kapcsolódási pontok
Matematika:
síkidomok és testek.
Földrajz: térképértelmezési ismeretek.

Befogadás-alkotás
Forgásformák megfigyelése és
reprodukciója.
Forgás- és szögletes formák
megfigyelése, vázolása.
Kulcsfogalmak/ Csendélet, valósághű, ellipszis, szerkezeti rajz, egész, forma, részlet,
szerkezet, forgásforma, kör, takarás, keresztmetszet, hosszmetszet,
fogalmak
felülnézet, oldalnézet, oszlop, boltozat, főhajó, mellékhajó.

Órakeret
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

4. Tárgy-és környezetkultúra

17 óra
folyamatos)

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Egyszerű papír és agyagtárgyak készítési technikái.
Téri viszonyok felismerésére, értelmezése.
Esztétikus tárgyi környezet iránti igény.
Jártasság kialakítása egyszerű tárgyak készítésében.
Tájékozottság kialakítása a közvetlen környezet tárgyai forma –
funkció – anyag összefüggéseinek rendszerében.
Néhány egyszerű kézműves technika alapfogásainak elsajátíttatása.
A tárgyalkotó folyamat algoritmizálása.
A tárgyalkotó folyamat lépéseinek tudatosítása, a sorrendiség
fontosságának érzékeltetése.
Képességfejlesztési fókuszok: környezettudatosság; elemzőképesség;
tervezés képessége.

Ismeretek
BEFOGADÁS-ALKOTÁS
4.1. Munkavázlat:
A tárgy funkciójának
meghatározása.
Ismert anyagalakítási módok.

ALKOTÁS
4.2. Tárgyak értelmezése és
készítése
Kerámiatárgy, ruházati
kiegészítők textilből.

Fejlesztési követelmények/
Tevékenységek
Befogadás-alkotás
Precíz alkotó folyamat
végigvitele.
A tárgy kipróbálása a
gyakorlatban.
Befogadás
Szerkezet és anyag
összefüggéseinek felismerése.
Alkotás
Tárgyak készítése funkció,
forma, anyag, szépség
szempontjainak tudatos
figyelembevételével.
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Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: vázlat
készítése; a leírás
műfaja.
Technika, életvitel és
gyakorlat: anyagok
megmunkálása.

Tárgyak gyűjtése, azokról leírás
készítése.

Kulcsfogalmak/
Funkció, anyagalakítási mód, technika, kivitelezés, funkció, kézművesség.
fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

A tanuló képes
− egyenletes foltot satírozással létrehozni,
− művészi alkotásokon tónushatásokat észrevenni,
− ismeretek szerzésére tapasztalati úton a mértani testekről,
− felismerhető képet készíteni,
− emberalak szoborszerű megjelenítésére,
− műalkotásokhoz érzelmeket asszociálni,
− emlékezetből egyszerű rajzot készíteni,
− tudatos színkeverésre temperával, vízfestékkel,
− formát ábrázolni (megközelítő hasonlósággal),
− vázlatszerű ábrát készíteni,
− egyszerű alaprajzot értelmezni,
− funkció szerint csoportosítani közvetlen környezete tárgyait,
− képek alapján tárgyakról rövid (szóbeli) jellemzést adni,
− törekedni munkája igényes kivitelezésére,
− tárgyat készíteni az általa választott technikával.
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