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tanmEnEtJavaSLat

Szeptember

  Óra Tan anyag, te vé keny ség Vi zu á lis fel ada tok Anya gok,
technikák Szem lél te tés Kon cent rá ció Ne ve lési le hetőség Kö ve tel mény

1.
 ó

ra

Bemutatom a családom  vagy 
a Nyaralás című kép meg raj-
zo lása. Szint fel mé   rés. Az első 
osz tályba ke rülő gye  re kek vi-
zu á lis meg je le nítő ké pes sé-
ge i nek fel mé rése forma- és 
szín hasz ná lat, té ráb rá zo lási és 
kom po ná lási ké pes ség sze rint
Vagy Nyári él mé nyem azok 
szá mára, akik nem jár tak óvo-
dába
1. sz. óravázlat

Szem élyes él mény 
meg je le ní tése, han gu lat 
vis sza adása for mák té-
mába ágya zott meg ra-
ga dá sá val
A ha tá roló vo nal vagy 
kon túr vo nal hasz ná lata
Diagnosztikai mérés

Szí nes ce-
ruza

Egyip tomi raj zok
pl. Mo csári va dá szat
Ra oul Dufy: Saint An-
derse nappal
Renoir: Nők és gyer-
mekek a tengerparton

Ol va sás: be-
széd kész ség 
fej lesz tése,
vé le mé nyal ko-
tás, in dok lás

A raj zok kö zös meg te kin-
té sé vel és meg be szé lé sé-
vel (pl. Ki ta lá lod-e, mi volt a 
má sik gye rek leg ked ve sebb 
óvo dai em léke?) le  hetőség 
nyí lik arra, hogy a gye re kek 
még job ban meg is mer hes-
sék egy mást, kö ze lebb ke-
rül hes se nek egy más hoz
Kom mu ni ká ciós ké pes ség 
fej lesz tése

2.
 ó

ra

Is mer ke dés a tan tárggyal és 
kü lön böző esz kö ze i vel
Ma dár fé szek fi ó kák kal című 
kép meg raj zo lása négy féle 
tech ni ká val

2. sz. óravázlat

Egy téma kü lön böző 
esz kö zök kel való meg je-
le ní tése
Pont, vo nal, folt meg je-
le nése a la pon
Pont ból vo nal- és folt al-
ko tás; vo nal ból folt al ko-
tás a kü lön böző esz kö-
zök kel
A kü lön böző esz kö zök 
össze ha son lí tása

Gra fit
Szí nes ce-
ruza
Zsírk réta
Víz fes ték

Le o nardo: Tölgy ág 
mak   kal
Emil Nolde: Pi ros pi pa-
csok
Csont váry K. T.: 
Mária kútja Nazaretben
Bagnall két rajza

Kör nye ze tis-
me ret

Fe lü let ki töltő ké pes ség fej-
lesz tése
Tech ni kai is me re tek gya ra-
pí tása

Is mer ked jen 
meg a tan tárgy 
cél ja i val és fel-
ada ta i val
Ta nári irá nyí tás-
sal is merje meg 
a tan tárgy esz-
kö zeit és nyom-
ha gyási le-
hetősé geit
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3.
 ó

ra

Az én iskolám
Raj zo lás, fe lü let ki töl tése zsírk-
ré  tá val

Von alak, fol tok tu da to-
sabb hasz ná lata
Ki eme lés mé ret tel és 
szín nel
Él mény és han gu lat 
vissza adása for mák té-
mába ágya zott meg je-
le níté sé vel

Zsírk réta Bagnall krétarajzai Ér zel mek, han gu la tok ki fe-
jező ké pes sé gé nek fej lesz-
tése
A lé nyeg ki e melő ké pes ség 
fej lesz tése
Fe lü let ki töltő ké pes ség fej-
lesz tése

Le gyen ké pes 
elemi szin ten 
a lé nyeg meg-
ra ga dá sára, ki-
eme lé sére
Le gyen ké pes 
zsírk ré tá val ha-
tá ro zott, erőtel-
jes folt kép zésre

4.
 ó

ra

A min ket kö rül vevő szű kebb 
kör nye zet je le i nek és áb rá i-
nak meg is me rése, fel is me rése, 
cso por to sí tása fel adat alap ján

A kü lön böző je lek vi zu á-
lis tu laj don sá gai,  
pl. egy szerű ség, kö zért-
hetőség, a pi ros szín 
hasz ná lata stb.

Gyűj tés,
vá lo ga tás,
cso por to-
sí tás

Tankönyvek, utcai táb-
lák ábrái, különbö ző pik   -
togrammok, a mf. áb-
rái

Kör nye ze tis-
me  ret

Tá jé ko zó dási ké pes ség fej-
lesz tése
Kom mu ni ká ciós ké pes ség 
fej lesz tése
Vizuális kom mu ni ká ciós ké-
pes ség fej lesz tése

Tudja a leg fon-
to sabb áb rá kat 
fel  is merni, funk -
ci ó juk sze rint 
cso por to sí tani
Legyen képes 
egy  szerű vi zu á-
lis információk 
le ol va sá sá ra

Szeptember
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5.
 ó

ra

Tanulmányi séta, a külső kör-
nye  zet megfigyelése
Rácsodálkozás a természet 
szép látványaira
Érdekes formájú levelek és ter-
mések gyűjtése

3. sz. óravázlat

Elemi téri vi szo nyok 
meg fi gye lése (lent-fent, 
kö zel-tá vol, ki csi-nagy)
Az év szakra jel lemző 
főbb szí nek meg fi gye-
lése a ter mé szet ben

Zsírk réta Kö zeli park vagy erdő Kör nye ze tis-
me ret

Meg fi gyelőké pes ség fej lesz-
tése
Be szél ge tés so rán le hetőség 
nyí lik arra, hogy meg tud-
ja fo gal mazni a szé pet, a ter-
mé szet szép sé gét, ez zel 
kom  mu ni ká ciós kész sége is 
fejlődik

Le gyen ké pes 
rá cso dál kozni a 
ter mé szet szép 
lát vá nya ira

6.
 ó

ra

Az én fám megrajzolása A vo nal, a folt és a szín 
mint mű vé szeti ki fe-
jezőesz közök
Kom po ná lás, lé nyeg-
meg ra ga dás, ki eme lés 
mé  ret tel és szín nel
A ha tá ro ló vo nal vagy 
kon túr vo nal fo galma

Szí nes ce-
ruza
vagy 
zsírkréta

Egyiptomi kép ma da-
rak kal

Kör nye ze tis-
me  ret

Fan tá zia fej lesz tése, ön ki fe-
je zés
Kom po nálási ké pes ség ala-
kí tása

Tudja a kép-
mezőt ki töl teni
Le gyen ké pes 
a lé nyeg ki e me-
lésre mé ret tel 
és szín nel
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7. 
ór

a

Õszi kom po zí ció ké szí tése
A le vél lel való nyom ta tás 
tech ni ká já nak kip ró bá lása
A le vél fe lü le té nek meg fes-
tése víz fes ték kel, az őszre jel-
lemző szí nek kel

Él mé nyek szem élyes 
han gú meg je le ní tése
A folt kép al kotó sze repe
A szí nes fol tok tu da tos 
össze ren de zése, ki e gé-
szí tése
Az ősz szí nei
A me leg szí nek
Szín ke ve rés
A ke verőlap hasz ná lata

Kü lön böző 
ér de kes for-
májú le ve-
lek, víz fes-
ték, ecse tek
Nyom ha-
gyás, nyom-
ta tás

Weiss: Színes ötletek, 
levélnyomatok
(Mf. 64. o.)

Tech nika
Kör nye ze tis-
me ret: a le vél 
ere zete

Fan tá zi a fej lesz tés, ön ki fe je-
zés
Komponálási képességek 
fej lesz tése
Felületkitöltés tudatosítása

Pró bálja meg 
egyre tu da to-
sab ban hasz-
nálni a fol tot 
mint kép al kotó 
ele met
Meg fe lelő szí-
nek hasz ná la-
tá val tudja ér-
zé kel tetni az 
év szak han gu-
la tát

8.
 ó

ra

Őszi kom po zí ció ké szí tése, az 
uj jal való fes tés tech ni ká já nak 
kip ró bá lása

A vo nal, a pont és a folt 
mint kép al kotó elemek
Él mé nyek szem élyes 
han gú ki fe je zése
Ki eme lés mé ret tel és 
szín nel

Víz fes ték Van Gogh: Ga bona föld 
cip ru sok kal (Mf. 65. o.)
Vlamminck: A falu
(Mf. 16. o.)

Kör nye ze tis-
me  ret

Fan tá ziafej lesz tés, ön ki fe je-
zés

Le gyen ké pes 
erőtel jes és az 
évszakra jel lem -
ző szí nek  tu  da-
tos hasz ná la  tá ra
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9.
 ó

ra

Régi és új já té kok össze ha son-
lí tása
Az új já té kok tí pu sai
Egy lo gi kai kész ség fej lesztő já-
ték, puzzle ké szí tése

A szín lé nyeg ki e melő 
sze  repe
Fe lü let ki töl tés víz fes-
ték kel

Olló,
vízfesték
Festés, nyí-
rás

Mai és régi gyer mek já-
té kok gyűjtése

Tech nika: esz-
köz hasz ná lat

Lo gi kai kész ség fej lesz tése
Szí nér zék fej lesz tése
Lé nyeg ki e melő ké pes ség 
fej lesz tése
Jár tas ság szer zése az esz-
köz hasz ná lat ban (víz fes ték, 
ecse tek, olló)

Le gyen ké pes 
esz té ti ku san ki-
töl teni a fe lü-
le tet

10
. ó

ra

Is mer ke dés a gra fit tal és a szí-
nes ce ru zá val
Is mer ke dés a vo nal lal
Aka rat la gos nyom ha gyás a fe-
lü le ten
A rit mus fo galma
A gra fika fo galma

4. sz. óravázlat

A vo nal mint gra fi kai ki-
fe jezőesz köz.
Vo nal faj ták
Vo nal rit mus
A tört vo nal és a hul lá-
mos vo nal
A tex túra (szer ke zeti, tér-
beli el ren deződés) és a
fak túra (tech ni kai ki vi te-
le zés, fe lü let ke ze lés) fo-
gal mának megismerése 

Gra fit ce ruza, 
szí nes ce-
ruza

Paul Klee: Pastorale, 
1940 (Mf. 21. o.)
Franz Marc: Tig ri s
Henri Mi chaux: Rajz
Cor ne ille: Szí nes rajz

Írás: be tű e le-
mek gya   kor-
lása
Kör nye ze t-
ismeret

A fel fe de zés öröme
Fe lü let ki töltő ké pes ség fej-
lesz tése
Kom mu ni ká ciós ké pes ség 
fej lesz tése
Rit mu sér zék fej lesz tése

Is mer ked jen 
meg a gra fi kai 
ki fe jezőesz kö-
zök kel, a gra fit-
ce ru zá val és a 
szí nes ce ru zá val
Tud jon több féle 
vo na lat raj  zolni
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11
. ó

ra

Egy el kez dett kép to vább raj-
zo lása, to vább gon do lása
(Akvárium, Meseváros)
A meg is mert vi zu á lis nyel-
vi ele mek tu da to sabb hasz-
ná lata

A vo nal és a pont mint 
kép al kotó elemek gya-
kor lati al kal ma zása
Az előző órán ta nul tak 
to vább gon do lása
Kom po ná lás, kép épí tés
Meg kez dett forma alap-
ján a kép to vább épí tése, 
gaz da gí tása

Fe kete filc-
toll

Vadász Endre:
Montmartre (Mf. 66. o.)

Írás: be tű e le-
mek gya kor lá-
sa, haj  lí tott és 
szög   le tes  
vo  n a lak, stb. 

Fan tá ziafej lesz tés
Kom po zí ciós ké pes ség fej-
lesz tése

Pró bálja meg 
mi nél gaz da -
g ab ban ki töl-
teni az adott 
fe lü le tet a me g-
a dott és a sa ját 
maga ál  tal ki ta-
lált vo  nal rend-
sze rek  kel
Le gyen ké  pes 
egyen le tes vo-
nal ke ze lésre, irá-
nyí tásra

12
. ó

ra

Ön álló kép al ko tás az ed dig ta-
nul tak al kal ma zá sá val és gaz-
da gí tá sá val
Me se il luszt rá ció a ta nító néni 
ál tal fe lol va sott mese alap ján
Mó ricz Zsigmond: Iciri-Pi ciri

Szí nes pon tok, von alak, 
fol tok kép al kotó sze repe
Ki eme lés mé ret tel és 
szín nel
A ha tás kel tés le hetősé-
gei
A kon túr vo nal hasz ná-
lata

Szí nes filc-
tol lak vagy 
szí nes ce-
ruza

Mese a tankönyvből
Esztergályos Jenő: 
El ső olvasókönyvem 
26. oldal

Ol va sás: mese-
hall ga tás

Ér zel mek, han gu la tok,  
gon do la tok ki fe je zé se i nek 
fej lesz tése
Ha tás kel tés tu da to sí tása
Lényegmegragadó képes-
ség fejlesztése

Pró bálja meg az 
ed dig ta nul ta-
kat al kal maz ni a 
kép al ko tás ban
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13
. ó

ra

Mi ku lás asz tal dísz ké szí tése Egy szerű dísz tárgy ké-
szí tése minta kö ve tés sel
A tárgy al ko tó e le me i nek 
össze il lesz tési fo lya mata
A hasz ná lati tárgy és 
dísz tárgy kö zötti kü-
lönb ség meg is me rése

Minta  
a mun  ka fü-
zet ben
Olló, ra gasz-
tó, filc toll

Kü lön böző ma ga zi nok 
ün nepi mel lék le tei
Színes ötletek sorozat
Karácsonyi pa pír dí szek

Tech nika:
esz köz hasz-
ná lat
Ének: 
Süle Ferenc:
Első da los-
köny vem 14. o.
Hull a pelyhes
Télapó itt van
Pattanj pajtás

A kör nye ze tünk szé pí té sé-
nek le hetősé gére való rá vi-
lá gí tás
Az ün nepi ké szülődés han-
gu la tá nak ér zé kel te tése
Ha gyo mányőrzés
A tár gyal ko tói ké pes ség fej-
lesz tése

Le gyen ké pes 
egy szerű de ko-
ra tív tárgy lét re-
ho zá sára min    ta-
kö ve tés sel
Az olló és a ra-
gasztó he lyes 
hasz ná la tá nak 
el sa já tí tása

14
. ó

ra

A hó em ber
De ko ra tív téli kép ké szí tése 
minta kö ve tés sel
A té pés tech nika kip ró bá lása

Egy szerű de ko ra tív dísz-
tárgy ké szí tése minta kö-
ve tés sel
Sab lon hasz ná lata
A meg lévő ele mekből 
kom po ná lás, lé nyeg ki e-
me lés

Sab lon 
a mun  ka fü-
zet ben 
Té pés, 
 ra  gasz  tás

Kü lön böző ma ga zi nok 
ün nepi mel lék le tei
Burda Speciál

Tech nika:
esz  köz hasz-
ná lat
Magyar iroda-
lom:
Betűfaló 12. o.
Zelk Zoltán: 
Hó ember 

A kör nye zet szé pí tés le-
hetősé gei

A té pés tech ni-
ká já nak meg is-
me rése
Té pé si rá nyí tás, 
forma ala kí tás 
té pés sel
Le gyen ké pes 
az adott ele me-
ket össze ren-
dez ni a fe lü le-
ten
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15
. ó

ra

Ka rá csony fadí szek ké szí tése
A kö zös fa fel dí szí tése
Kö zös ének lés

5. sz. óravázlat

Egy szerű tár gyak ké szí-
tése minta kö ve tés sel
De ko ra tív folt kép zés 
Alap szín, kont raszt és 
főszín kont raszt a dí szí-
tés nél

Sab lon  
a mf.-ben,
cérna, olló, 
filc toll

Kü lön böző ma ga zi nok 
Burda Speciál
Színes ötletek sorozat: 
Karácsonyi pa pír dí szek

Ol va sás: 
ka rá cso nyi szö-
ve gek 
Tech nika:
esz köz hasz-
ná lat
Ének:
Süle Ferenc:
Első da los-
köny vem
Ég a gyertya, 
ég
Kirje, kirje
Zenehallgatás

Ha gyo mány őr zés 
A kö zös fa fel dí  szí tése so rán 
kö  zös él mé nyek  hez jut nak a 
gye  re kek

Le gyen ké-
pes egy szerű 
tárgy al ko tá-
sára minta kö ve-
tés sel

16
. ó

ra

Emberek a tájban Szí nes pon tok, von alak, 
fol tok han gu lat keltő ha-
tá sá nak al kal ma zása
Ki eme lés mé ret tel és 
szín  nel
Té ráb rá zo lás

Zsírk réta Ber náth Au rél: Tél
Monet: Havazás Ar-
gen teuil-ben

Környezetis-
meret

Ér zel mek, han gu la tok meg-
je le nítőké pes sé gé nek fej-
lesz tése

A ké pen je len-
je nek meg az 
év szakra jel lem-
ző szí nek és for-
mák
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17
. ó

ra

Ismerkedés a vízfestéssel
Az ecset és a víz fes ték he lyes 
hasz ná la tá nak meg is me rése, 
el sa já tí tása
Szín ke ve rés

6. sz. óravázlat 1–5. feladat

Szí nel mé let: a fő- és 
mel lék szí nek meg is me-
rése és meg ne ve zése
Szín ke ve rés

Víz fes ték,
kü lön böző 
ecse tek

Paul Klee:
Tér arc hi tek túra
De la u nay:
Hó do lat Ble riot-nak

Kom po ná lási ké pes ség fej-
lesz tése
Szí nér zék fej lesz tése

Is merje fel és 
ne vezze meg a 
fő- és mel lék szí -
ne ket
Legyen képes a 
mellékszínek
kikeverésére

18
. ó

ra

A folt kép zés újabb le hetősé-
ge i nek meg is me rése: fol tej tés, 
folt szét hú zás
Ned ves lapra való fes tés, szín-
ke ve re dés a la pon

6. sz. óravázlat 6–10. feladat

Víz fes ték,
kü lön böző 
ecse tek

Jim Dine: A fes té szet 
örö mei (Mf. 68. o.)
Nolde: Piros pipacsok

Kom po ná lási ké pes ség fej-
lesz tése
Szí nér zék fej lesz tése

19
. ó

ra

A melegszívű és hidegszívű 
király palotája

Lé nyeg meg ra ga dás, lé-
nyeg ki e me lés mé ret tel 
és szín nel
Han gu lat kel tés szí nek kel 
és for mák kal

Vízfesték Tankönyvek meséinek 
il luszt rá ciói

Ol va sás Lé nyeg ki e melő ké pes ség 
fej lesz tése
Fantázia fejlesztése

Az ed dig ta nult 
vi zu á lis nyelvi 
ki fe jezőesz kö-
zö ket tudja al-
kal mazni
Rá le hes sen is-
merni a ki vá-
lasz tott me sére
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20
–2

1.
 ó

ra

A gyurma
Is mer ke dés az anyag gal
Nyom ha gyás a gyur má ban
Kép al ko tási pró bál ko zá sok 
nyom ha gyás sal

Egy szerű nyom ha gyás 
a fe lü le ten (ter mé sek, 
á gak, gyön gyök, tex ti-
lek, lánc, ujj nyom, te-
nyér nyom, stb.)
Po zi tív és ne ga tív forma

Gyurma, 
ter mé szeti 
és mes ter-
sé ges for-
mák

Old alát nyaló bö lény,
Hettita ivóedény
Dombormű

Tech nika, 
kör nye ze tis me-
ret: forma fel is-
me rés, forma-
cso por  to sí tás

A kí sér le tező ké pes ség bá-
to rí tása
Kom po ná lási, kép al ko tási 
ké pes ség fej lesz tése

Ismerje meg az 
anyagot
Próbálkozzon 
az adott ele-
mekből egysze-
rű képalkotással

22
–2

3.
 ó

ra

Is merje meg a gyur má ban rej-
lő le hetősé ge ket és kor lá to kat

7. sz. óravázlat

Ala kít ha tó ság, for mál ha-
tó ság
Göm bö lyű, szög le tes, 
hul lá mos, sík és dom-
ború forma lét re ho zása
La pí tás, nyúj tás, egy-
más ra é pí tés, ra gasz tás

Gyurma Színes ötletek: Só-liszt 
gyurma

Tech nika:
az anyag for-
mál ha tó sága

Is merje meg az anya got Is merje meg az 
ala kít ha tó ság 
le hetősé geit és 
kor lá tait
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5.
 ó

ra

Gyü möl csös tál min tá zása Gyü möl csök em lé ke-
zetből való min tá zása, a 
forma kar ak ter je gye i nek 
meg ra ga dása
Egy szerű sí tés, ál ta lá no-
sí tás
A gyü möl csök egy más-
hoz vi szo nyí tott ará nyai

Gyurma A hettita ivóedény Tech nika
Kör nye ze tis-
me ret

Ará nyér zék fej lesz tése
Lényegkiemelő képesség 
fej lesztése

Tudja meg je le-
ní teni egy-két 
gyü mölcs  
ka r ak  ter je gyét

26
. ó

ra

Far sangi szem üveg ké szí tése
Far sangi szo ká sok meg is me-
rése

Egy szerű de ko ra tív tárgy 
ké szí tése és dí szí tése 
minta kö ve tés sel 

Olló, gumi, 
minta a mf.-
ben
Sza ba don 
vá  lasz tott 
tech nika 

Ve len cei kar ne váli 
masz  kok, szem üve gek

Tech nika:
esz köz hasz-
ná lat
Olvasás: Első 
ol va só köny-
vem
11. oldal
Verses far san-
go lók

Szé pér zék fej lesz tése
Ha gyo mányőrzés

Le gyen ké pes 
egy szerű, igé-
nyes, de ko ra tív 
tárgy lét re ho zá-
sára
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8.
 ó

ra

Tár gyak cso por to sí tása ere-
de tük, ren del te té sük, nagy sá-
guk, szí nük, for má juk és anya-
guk sze rint
Já ték (Ka kukk to jás)
Rit mus

A forma
A tár gyak for má juk, szí-
nük, mé re tük, ren del te-
té sük és ere de tük sze-
rinti cso por to sí tása
A tár gyak for mája, mé-
rete és ren del te tése kö-
zötti össze füg gé sek 
fel fe de zése, meg be szé-
lése, tu  da to sí tása
A hasz ná lati tárgy és a 
dísz tárgy fogalma
Szín- és for ma rit mus al-
ko tása tár gyak ból és ter-
mé sekből

Az ősszel 
gyűj tött ter-
mé sek, ka-
vi csok és 
most ho zott 
mes ter sé-
ges for mák 
(pl. já té kok)

Ma guk a gyűj tött és 
ho zott for mák

Kör nye ze tis-
me  ret: 
ter mé sze tes és 
mes ter sé ges 
for mák

Kom mu ni ká ciós ké pes ség 
fej lesz tése, pl.: a ki vá lasz tás 
in dok lása

Mi nél több-
féle for mát tud-
jon fel is merni 
és meg ne vezni, 
meg  kü lön böz-
tetni alak juk, 
szí  nük, funk ci ó-
juk és anya guk 
sze rint
Le gyen ké pes 
egy szerű forma 
és szín rit mu sok 
lét re ho zá sára

29
–3

0.
 ó

ra

Forma fel is me rés ta pin tás, 
szag  lás és szi lu ett alap ján
Já ték
A téri for mák és síkbeli meg-
fe lelőjük

8. sz. óravázlat

A szem mint in for má-
ciót köz ve títő elem ki ha-
gyása az ész le lésből
A forma fel is me rése szi-
lu ett alap ján

Írás ve títő, 
té ri for mák 
és ki nyírt sík 
meg fe le-
lőjük 
pl.: labda – 
kör lap

Ma guk a for mák és  
sí k  i do mok

Kör nye ze tis-
me ret: 
ér zék szer vek

Kom mu ni ká ciós ké pes ség 
fej lesz tése
Vizuális kom mu ni ká ciós ké-
pes ség fej lesz tése

Le gyen ké pes 
egy szerű tár-
gyak lé nye gé-
nek le írá sára, 
le raj zo lá sára, 
be mu ta tá sára, 
ezek alap ján  
a fel is me résre
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–3

2.
 ó

ra

Várépítés
Kép al ko tása az ed dig ta nul tak 
fel hasz ná lá sá val

A pont, a vo nal, a folt 
mint gra fikai ki fe jező-
esz közök egy re gya kor-
lot tabb hasz  ná lata

Fe kete filc-
toll 

A diósgyőri vár
(Mf. 69. o.)

Írás
Tech nika
Ének: Já rom az 
új vá ra mat

Fan tá zi a fej lesz tés
De ko rá ciós ké pes ség fej-
lesz tése
Fi nom mo to ri kus moz gás 
fej lesz tése

Pró bálja meg a 
fe lü le tet mi nél 
gaz  dag ab ban 
ki  töl teni

33
–3

4.
 ó

ra

Amit a tárgyakról eddig tanul-
tunk

Formafelismerés szilu-
ett alapján, formák cso-
portosítása különböző 
szem pontok alapján
Grafikai kifejezőeszkö-
zök használata

Gra fit, 
színes ce-
ruza

Mf. áb rái, feladatai Ma te ma tika
Zene

Lo gi kai kész ség fej lesz tése
Fan tá zi a fej lesz tés

Le gyen ké pes 
az ed dig ta nul-
ta kat al kal maz ni
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–3

6.
 ó

ra

Húsvéti tojások díszítése
A hús véti szo ká sok meg is me-
rése, be szél ge tés az ed digi él-
mé nye ikről

De ko ra ti vi tás
Főszín kontraszt alkal ma-
zása a díszítésben
Önállóság a díszítésben

Filc toll,
Mf.: sab lon

Tech nika
Ol va sás:
Hús véti lo cso-
ló ver sek
Esz ter gá lyos Je-
nő: Első  
ol va só köny vem 
57. old.

Ha gyo mányőrzés
Fantáziafejlesztés

Le gyen ké pes 
egy szerű, de ko-
ra tív felület lét-
re  hozására
Tudja helyesen 
használni a filc-
tollat

37
–3

8.
 ó

ra

Me se il luszt rá ció
La Fon ta ine: A holló és a róka
A frot tázs tech ni ká já nak meg-
is me rése és al kal ma zása

A frot tázs (át dör zsö lés) 
tech ni kája
Ki eme lés mé ret tel és 
szín nel

Szí nes ce ru za
Kü lön böző 
fe lü letű 
anya  gok: 
(szú  nyog -
háló, le ve-
lek, ér mék 
tex ti lek) vé-
kony pap ír 
át  dör zsö lés-
hez, olló, ra-
gasztó

A ta nító ál tal előre el ké-
szí tett munka

Olvasás:
Hétszínvarázs 
olvasókönyv
60. o.

Kom po nálási ké pes ség fej-
lesz tése
A tech ni kai is me re tek gaz-
da gí tása, új gra fi kai technika 
meg is me rése

Is mer ked jen 
meg a frot tázs 
tech ni ká já val és 
al kal ma zási le-
hetősé ge i vel
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0.
 ó

ra

Anyák napi kép
Vi rág cso kor ta nul má nyo zása
De ko ra tív kép ké szí tése

Ter mé szeti forma (száz-
szor szép) meg fi gye lése, 
ta nul má nyo zása, meg je-
le ní tése
A vegy es  tech nika le he-
tő sé gei és kor lá tai
Forma egy szerű sí tés, lé-
nyeg meg ra ga dás, ki-
eme lés szín nel, mé ret tel

Zsírk réta, víz -
fes ték

Virágok (Mf. 52. o.) Technika Meg fi gyelőké pes ség fej lesz-
tése 
Lé nyeg ki e melő ké pes ség fej-
lesz tése

Is merje meg a 
zsírk réta + víz-
fes ték ve gyes 
tech ni ká ját
Le gyen ké pes 
egy szerű, íz lé-
ses kép lét re ho-
zá sára vegy es 
tech ni ká val

41
–4

2.
 ó

ra

Anyák napi üdvözlőlap

10. sz. óravázlat

Egy szerű tárgy ké szí tése 
minta kö ve tés sel
Hasz ná lati tárgy, aján-
dék tárgy, dísz tárgy fo-
galma, forma és funk ció 
össze füg gé sei
A forma és dí szí tés 
össze füg gé sei

Olló, 
ra gasztó

Aján dék tár gyak dísz tár-
gyak, hasz ná lati tár gyak

Technika
Olvasás: 
Esztergályos Je -
nő: Első ol va só-
könyvem 85. o. 
Anyák napja
Ének:
Első da los köny-
vem: Orgona 
ága 38. o.

Ha gyo mányőrzés
A szé pér zék fej lesz tése
A de ko rá ciós ké pes ség fej-
lesz tése

Tud jon kü lönb-
sé get tenni a 
hasz ná lati tár-
gyak és dísz tár-
gyak kö zött
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–4

4.
 ó

ra

Ta nul má nyi séta, a külső kör-
nye zet meg fi gye lése, rá cso-
dál ko zás a ter mé szet szép lát-
vá nya ira, kö zös be szél ge tés a 
szép nek ítélt lát vány ról

A vi rá gok ter mé sze tes 
kör nye ze tük ben való ta-
nul má nyo zása
Az év szakra jel lemző fő-
szí  nek meg fi gye lése

Kö zeli vi rágzó par kok 
vagy erdő vagy mező

Kör nye ze t is-
me   ret

Kom mu ni ká ciós ké pes ség 
fej lesz tése
Megfigyelőképesség fej lesz-
té se

Is merje fel a ta-
vasz szí neit és 
kü lön böz tesse 
meg a többi év-
szak szí neitől

45
–4

6.
 ó

ra

Tavaszi tájkép
Él mény fes tés uj jal
Az előző órai meg fi gye lé sek 
vissza adása

Él mé nyek szem élyes 
han gú meg je le ní tése raj-
zo kon, fest mé nye ken
A pont, a vo nal, a folt  
mint kép al kotó elemek 
tu da to sabb hasz ná lata

Vízfesték,
ujjfestés

Táj ké pek
Cross: Cip ru sok Cag-
nes-ban

Kör nye ze tis-
me  ret

Bá to rí tás a szem élyes hangú 
él mény meg je le ní té sére

Tudja vissza adni 
a ta vasz han  gu-
la tát szí nek kel, 
for má k  kal
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8.
 ó

ra

Az aranyeső
Ta va szi kép ké szí tése
Csend élet fes tés
Kü lön böző mé retű ecse tek 
meg fe lelő hasz ná la tá nak el sa-
já tí tása

Az ara nyeső mint ter mé-
szeti forma meg fi gye-
lése, folt szerű meg je le-
ní tése
Von alak, fol tok, pon tok 
el ren de zése a fe lü le ten
Lé nyeg ki e me lés mé ret-
tel, szín nel
Szí nel ta lá lás, szín ke ve rés

Víz fes ték,
ecse tek
Fes tés 
ecset tel

Van Gogh:
Napraforgók
Emil Nolde: Piros pi pa-
csok 
Virágok (Mf. 58. o.)

Kör nye ze t is-
me   ret

Kí sér le tező ké pes ség fej lesz-
tése, bá to rí tása

A fe lü let nagy-
sá gá hoz meg-
fe lelő mé retű 
ecset hasz ná lata
Az ecset meg fe-
lelő hasz ná lata

49
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0.
 ó

ra

Ta va szi dekoratív kép ké szí tése. 
vegy es  tech ni ká val
A kol lázs tech ni ká já nak meg is-
me rése

11. sz. óravázlat

Em lé ke zet és kép ze let 
meg moz ga tása
Han gu lat kel tés szí nek kel, 
for mák kal
De ko ra tív kép ké szí tése 
minta kö ve tés sel

Vízfesték,
sablon a mf.-
ben
Színes papí-
rok

Pros pek tu sok
Az ol va só napló 12–13. 
ol da lán a pil lan gók

Technika
Olvasás

A fan tá zia és a de ko ra tív 
kép al ko tás fej lesz tése
Kom po ná lási ké pes ség fej-
lesz tése
Nyi tott ság az új tech ni kák 
meg is me ré sére

Minta kö ve tés sel 
tud jon egy szerű, 
íz lé ses, de  ko ra tív 
ké pet ké szí teni
Tudja ér zé kel-
tetni a ta vasz 
han gu la tát
Tud ja hasz nál-
ni az ol lót, ra-
gasz tót
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2.
 ó

ra

Mit csinálok majd a nyáron? A nyár szí nei
Az eső meg je le ní tése a 
la pon
A rit mus meg je le nése a 
la pon
Ki eme lés mé ret tel, szín-
nel

Vegy es 
 tech nika: 
zsírk réta +
víz fes ték

Kör nye ze t is-
me   ret 
Zene
Ol va sás: Első ol-
vasókönyvem 
125. o.
Szabó Lőrinc: 
Vakáció előtt

Fan tá ziafej lesz tés
Kom po ná lási ké pes ség fej-
lesz tése
Lényegkiemelő képesség fej-
lesztése

Tudja ér zé kel-
tetni a nyár han-
gu la tát szí nek-
kel, for mák  kal
A vegy es 
 tech nika bá tor 
al kal ma zása
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4.
 ó

ra

Az év so rán ké szült mun kák-
ból a leg si ke re sebb nek tar tott 
mun kák ki vá lasz tása 
Ki ál lí tás ren de zése té mák és 
tech ni kák sze rint 

A mun kák me ga dott 
szem  pon tok sze rinti ki-
vá lasz tása és cso por to-
sí tása

Az ed dig ké szí tett 
mun  kák

Ön ér té ke lési ké pes sé g és 
má sokat ér té ke lni tudó ké-
pesség fej lesz tése
Kom mu ni ká ciós ké pes ség 
fej lesz tése

Be szél ge tés so-
rán le gyen ké-
pes ön maga 
és má sok he-
lyes ér  té ke lé sére 
me ga dott szem  -
pon tok alap ján
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6.
 ó

ra

Az éves munka ér té ke lése
„Me lyik té mát sze re ted a leg-
job ban?”
„Mit sze ret nél csi nálni, mi vel 
sze ret nél fog lal kozni a jövő év-
ben?”

Ki vá lasz tás me ga dott 
szem  pon tok alap ján

Az eddig elkészült 
mun kák

Az ön ér té ke lés ké pes sé gé-
nek fej lesz tése
Kom mu ni ká ciós ké pes ség 
fej lesz tése

Tudja meg fo gal-
mazni a vé le mé-
nyét




