VIZUÁLIS KULTÚRA

6. 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
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.
A mértani testek tulajdonságainak megtapasztaltatása.
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

Fejlesztési követelmények/
Tevékenységek
Alkotás
Vonalabsztrakció alkotása.
Vonalhatár felismerése
képzőművészeti alkotásokon
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Kapcsolódási pontok
Matematika:
szerkesztési ismeretek;
halmazok, mértani
testek.

Műalkotásokon vonalak és
foltok.
Foltfestés vizes alapon –
foltok.
Folthatások.
Barázdált formák.
1.2. Alkotás modell/minta
alapján
Természeti formák.
Mértani testek tulajdonságai –
oldalak, lapok, egyenlő,
különböző.
ALKOTÁS
1.3.Szabad alkotások síkban és
térben
Tárgyak ábrázolása síkban.
Különféle felületek dekoratív
felhasználása.
Ritmusképzés szabályos és
szabálytalan térformákból.
Kocka, téglatest csomagolása.

fellelhető tónusok között.
A vonal mint a térbeliség
kifejezőjének alkalmazása.
Felületritmusok létrehozása.
Halmazmetszetek létrehozása
vizuális elemekből.
Szabályos és szabálytalan
térformák felismerése,
csoportosítása.
Műalkotások inspirációjára
fekete-fehér kép készítése.
Természeti formák megfigyelése
és ábrázolása.
Mértani testek ábrázolása síkban,
kísérlet a térbeliség
érzékeltetésére.
Befogadás
Árnyékhatások megfigyelése,
értelmezése.
Mértani testek tulajdonságairól
tapasztalatok szerzése – ahol a
lapok találkoznak, él keletkezik.
Műalkotásokon vonalak és
foltok felismerése,
meghatározása.
Foltfestés vizes alapon – foltok
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.
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Képességfejlesztési fókuszok: karakter alapfokú kifejezésének
képessége; technikai képesség (dombormű-készítés); képolvasási
képesség; asszociációs képesség; kompozíciós képesség.
Fejlesztési követelmények/
Tevékenységek

Ismeretek
BEFOGADÁS
2.1. Tájak, emberek ábrázolása
a képzőművészetben
Műalkotások – tér- és
tájábrázolás.
(Székely Bertalan: Egri nők;
Madarász Viktor: Hunyadi
László csatája; Ferenczy
Károly: Október; Szőnyi
István: Zebegényi temetés;
Nagy István: Karám télen;
Egri József: Napfelkelte).
BEFOGADÁS-ALKOTÁS
2.2. Illusztrációk
Kép versekhez, meséhez (pl.
A három kívánság).
Mese szereplőinek
megmintázása.

Alkotás
Felismerhető figurákkal kifejező
kép készítése.
Pregnáns jegyeket mutató
emberábrázolás.
Élménykifejezés a plasztika
eszközrendszerével.
Karakterábrázolás néhány
jellemzőjének alkalmazása.
Látványszerű alkotás modell
után.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: mesék
világa, gyermekversek.

Befogadás
Műalkotások megfigyelése – térés tájábrázolás.
Műalkotások megfigyelése
képtárban, múzeumban és
reprodukciókon.
Befogadás-alkotás
Irodalmi élmény kifejezése a
vizualitás eszközrendszerével.
Mese szereplőinek
megmintázása agyagból –
dombormű készítése.
Versekhez táj festése – közös
alkotással, nagy felületen.

Kulcsfogalmak/ Szelíd táj, zord táj, figyelemirányítás, hangsúlyozás, térbeliség,
fogalmak
mozgásvázlat.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

3. Vizuális kommunikáció

Órakeret
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.
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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.
Látványszerű ábrázolás a
szerkezet feltüntetésével.
BEFOGADÁS
3.2. Vizuális jelek – képolvasás,
értelmezés
Alaprajz, metszet, térképrajz.
BEFOGADÁS-ALKOTÁS
Forgásformák.
Tárgyak kereszt- és
hosszmetszete.

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).
Tárgyak két nézetének
megrajzolása – segítséggel.
Természeti formák ábrázolása
háttérrel, környezettel –
különféle technikákkal: ceruza,
diópác, filctoll, vizes alapú és
vízfesték, tempera.
Tusrajz virágcsendéletről.

Kapcsolódási pontok
Matematika:
síkidomok és testek.
Földrajz: térképértelmezési ismeretek.

Befogadás
Formák adott szempontú
megfigyelése.
Bonyolultabb formák
metszetének megfigyelése (pl.
mákgubó, paprika).
„ Előtt, mögött takarás” vizuális
megfigyelése.
Térképrajz értelmezése.
Építészeti terek (ház, templom)
alaprajzának tanulmányozása,
kísérlet az értelmezésre.
Befogadás-alkotás
Forgásformák megfigyelése és
reprodukciója.
Forgás- és szögletes formák
megfigyelése, vázolása.
Tárgyak kereszt-és
hosszmetszetének megfigyelése,
vázolása.
Térkép alapján útvonal
elképzelése.
Kulcsfogalmak/ Csendélet, valósághű, ellipszis, szerkezeti rajz, egész, forma, részlet,
fogalmak
szerkezet, forgásforma, kör, takarás, keresztmetszet, hosszmetszet,
4

felülnézet, oldalnézet, oszlop, boltozat, főhajó, mellékhajó.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
17 óra
(folyamatos)

4. Tárgy-és környezetkultúra
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.
Anyag és technika
megválasztása.
Kivitelezés.
Díszítés.
ALKOTÁS
4.2. Tárgyak értelmezése és
készítése
Kerámiatárgy, ruházati
kiegészítők textilből.
Fonás, szövés.
Használati, szórakozást
szolgáló és dísztárgyak.

Fejlesztési követelmények/
Tevékenységek
Befogadás-alkotás
Precíz alkotó folyamat
végigvitele.
A tárgy kipróbálása a
gyakorlatban.
Befogadás
Szerkezet és anyag
összefüggéseinek felismerése.
A funkció irányító szerepének
felismerése a tárgyalkotásban.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: vázlat
készítése; a leírás
műfaja.
Technika, életvitel és
gyakorlat: anyagok
megmunkálása.

Alkotás
Tárgyak készítése funkció,
forma, anyag, szépség
szempontjainak tudatos
figyelembevételével.
Tárgyak gyűjtése, azokról leírás
készítése.
Használati, szórakozást szolgáló
és dísztárgyak csoportosítása
funkció, forma, anyag, szépség
szempontjából.

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