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Bevezető 

 

 Mi késztet bennünket arra, hogy időről-időre újragondoljuk saját, korábban már jól bevált művészetpedagógiai módszereinket? Talán, mert ez a pedagógiai 

folyamat nagyon sajátos működési pályát mutat. Napi tapasztalatainkból, mint mozaikokból építjük fel, gazdagítjuk pedagógiai eszköztárunkat. Minden megélt 

helyzet, váratlan tanulói reakció és megszületett eredmény tovább árnyalja a tanítási palettánkat. A jó értelemben vett rutin ugyanakkor csak addig a pontig je-

lent előnyt, amíg az új tanítási élmények, és nem az ismétlődések, vannak túlsúlyban a gyakorlati munka során. Mi történik akkor, ha a gyerekek életében a ter-

vező, gondolkodást igénylő kézművesség egyre kevesebb teret kap, ha a kitartó, szemlélődő foglalatosságokat egyre inkább kiszorítják a technikai megoldások 

vagy - ami rosszabb - a könnyű, gyors sikert ígérő pszeudó tevékenységek?  

 Az 1995 után felnövő „Z” generáció, digitális bennszülöttként, könnyen eligazodik a technika világában, de a társadalmi normák és egyéb változások ciklus-

idejének lerövidülése, a sokszor bizonytalan családi háttér óriási változásokat idéztek elő a gyerekek életében és tanuláshoz való viszonyában is. Figyelmüket 

egyszerre több dologra tudják ráirányítani, de a szórt figyelemmel kísért történések során sem a koncentráló képességük, sem a képzelőerejük nem tud kellően 

fejlődni. Az információáradat egyre kiszolgáltatottabbá teszi gyerekeinket, s a szorongásokkal teli közérzet mellékhatásait minden résztvevő: a gyerekek, a szülők 

és a pedagógusok is megszenvedik. Minden tudományos érv ellenére, az iskolai lépéstartás fokozódó nyomására, az oktatás minden szintjén háttérbe szorult a 

gyakorlati művészeti tevékenység. Az alkotómunka jelentősége elsősorban nem az ismeretátadásban van, hanem a komplex nevelő, személyiségfejlesztő hatásá-

ban, melynek eredménye csak jóval az iskoláskort követően érik majd be. Pedagógusként a módszertan kialakításakor egyszerre kell kifelé is és befelé is figyel-

nünk: felismerni a tanulók egész generációjára jellemző elmozdulásokat, és észrevenni, milyen energiákkal és eszköztárral rendelkezünk a ránk váró újabb felada-

tokhoz. Az érdeklődés felkeltése és a figyelem megtartása mára az egyik legnagyobb kihívás a tanításban.  
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Bevezető 

 

 A gyerekek motiválása, a megfelelő tempó, a feldolgozás módja mind komoly befolyással van arra, hogy az órákon milyen sikert érünk el az aznapi feladat-

tal. A pedagógus olyan kihívások elé került, amelynek való megfelelés korábban biztosan nem szerepelt a pálya kompetenciái között. Az újabb pedagógiai szem-

lélet és gyakorlat, minden igyekezet ellenére, csak lassan terjed. Hogyan is lenne ez másképp, ha a művészeti oktatásban jellemző mester és tanítvány viszony 

jellegzetes módszereit magunk is a saját mesterünktől tanultuk, mélyen belénk ivódtak a „csak így lehet” íratlan szabályai. A hagyományosan is sok gyakorlati 

munkához szokott képzőművészeti oktatás, látszólag könnyen és természetes módon, integrálhatja az újabb, csoportos munkamódszereket. De hogyan alakítsuk 

át a tanítás rögzült formáit, ha a különböző képességű és tudásszintű csoportban folyó oktatáshoz még nem rendelkezünk kellő gyakorlattal a figyelemmegosz-

tást és differenciáló munkát illetően? A tanítási gyakorlat széleskörű, gyors és sikeres átalakulását nem lehet elvárni, de a folyamat felgyorsulását, nagy valószí-

nűséggel, elő lehet segíteni. Látványos eredményt, persze, nem várhatunk egyetlen új pedagógiai módszer bevezetésétől. Önmagában, nem csodaszer sem a 

projektmódszer, sem a csoportmunka, ugyanakkor a művészeti oktatás területén is érdemes kihasználnunk minden olyan módszertani lehetőséget, amely a ta-

nulók körében jól működhet, s amely elősegíti a fejlesztési célok megvalósítását. Elengedhetetlen a nézőpontváltás a vizuális kultúra tanításában. Újra kell értel-

meznünk a kreativitás, a művészet fogalmát és szerepét az oktatás egész rendszerében. Az alkotóképességre, mint minden emberben meglévő lehetőségre kell 

tekintenünk, melynek kibontakoztatásához bátor és értő pedagógiai inspirációt, változatos technikai feltételeket és elegendő időt kell biztosítanunk. A legszéle-

sebb tanulói kört érintő művészeti oktatásban az alkotás esztétikai minőségénél fontosabb a személyiséget és általános tanulási képességeket egyaránt fejlesztő 

alkotó folyamat, amely a világra nyitottabbá, befogadó képesebbé tudja tenni gyerekeinket, támogatva ezzel a kiegyensúlyozott felnőtté válásukat.  
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Bevezető 

 

 A jól működő pedagógiai munkához olyan gazdag példa- és eszköztárra van szükségünk, amely a napi élethelyzetekből építkezik, s amelyből az új feladatok 

az adott helyzethez igazítva kiválogathatók, a már meglévő feladatsorainkhoz illeszthetők. A kiadványban ezért igyekeztünk felsorakoztatni ismert és újszerű 

technikákat, bevált gyakorlatokat és inspiratív feladat-megközelítési módokat. Szeretnénk megosztani a kipróbált, végigvitt ötleteket, hogy a feladatok más kö-

zegben, más gyerekcsapattal újabb formában ölthessenek testet. A most közreadott anyagot, amelybe igyekeztünk minél több intézményből feladatokat, techni-

kai megoldásokat gyűjteni, gondolatébresztésnek szánjuk a kollégák számára. Mindenkit arra szeretnénk ösztönözni, hogy ezt az összeállítást csak kiindulásnak 

tekintse, amelyet saját anyagaival, tapasztalataival bővíteni, aktualizálni lehet. A kiadvány digitális formája lehetővé teszi, hogy a példatár minden pedagógus ke-

ze ügyében legyen, és a feladatok feldolgozásával, átalakításával ki-ki létrehozhassa a saját illusztrált tematikáját. A kiválogatott feladatok célzottan olyan téma-

feldolgozások, amelyeket jó eredménnyel alkalmazni lehet különböző korcsoportokban és különböző tudásszintű tanulók esetében is. 

 A feladatok fő hangsúlya az alkotómunka során megszerezhető tapasztalatokra tevődött. A munkának csak egyik hozadéka az igényes alkotások létrejötte, 

a mindenkire érvényes nagyobb eredmény a vizuális környezet megértése, értelmezni tudása. A foglalkozások tematikájának összeállításával a pedagógus terem-

ti meg azokat a tartalmi és formai kereteket, amelyek között a fenti célok a legjobban megvalósulhatnak. Végül mindig a közös élmény, a teremtés izgalma adja 

azt a lendítő erőt, ami a gyerekeket hosszútávon magával ragadja, amellyel bevonhatjuk őket a csoportos vagy egyéni alkotómunkába. 
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Ízléskérdések  
 

A giccs hagyományos és újabb megnyilvánulási formái vizuális környezetünkben 
 

Mindannyian meg vagyunk győződve arról, hogy jó ízlésünk van. Kiválasztott öltözékünket, lakásunk berendezését, apró tárgyaink létjogosultságát nem kérdője-

lezzük meg - ha kell, dühödt vitákat folytatunk a védelmükben. Sokkal inkább azon csodálkozunk, hogy a miénktől annyira eltérő, lehetetlen, fura dolgok iránt egyesek 

hogy képesek lelkesedni. És valóban, egy ilyen multikulturális világban, honnan tudhatnánk, hogyan különböztethetnénk meg, mi a valódi vizuális érték, mi minek 

alapján tekinthető követendőnek vagy legalább elfogadhatónak? Miközben a vizuális kultúra, a művészetoktatás különféle területein tevékenykedünk, naponta talál-

kozhatunk a bizonytalan ízlésvilág különféle szörny-szülötteivel. Gyakran kerülünk abba a helyzetbe, hogy meg kell fogalmaznunk véleményünket valamilyen jelenség-

ről vagy tárgyról, melyekről pontosan érezzük, hogy nem hordoznak valódi értéket, de hiányos a verbális fegyvertárunk az indokláshoz. A kérdéskör megítélését illető-

en, valószínűleg, az ingerküszöbünk egyénileg is különbözik, de - a vizualitás sok negatív jelenségének felerősödését látva - mégsem érdektelen az ízlés-kérdésekről 

gondolkodnunk. 

Az ízlésnek és ízlésességnek már a fogalmi szintű, pontos meghatározása is nehézségekbe ütközik. Az ízlést érintő ítéletek, a szépséghez hasonlóan, a legkevésbé 

sem határozhatók meg egzakt módon. Talán a legegyszerűbb megközelítés az, ha az ízlést valamiféle értékmérő, értékfelismerő képességnek tekintjük. Emellett min-

den egyedi döntésünk hátterében a „mihez képest”, a „milyen közegben” és a „milyen céllal” megközelítései is meg kell, hogy jelenjenek. Miközben életünk során 

akarva-akaratlanul is kategorizálunk, állást foglalunk, csodáljuk vagy elutasítjuk a látottakat, meglepő, hogy tudományos, pedagógiai körökben, mennyire nem hangsú-

lyos a téma napjainkban. A kérdéskör látszólagos mellőzése, illetve az, hogy a vizuális ízléskérdések vizsgálata inkább csak a felmérő jellegű, stílusszociológiai vizsgála-

tok tárgyát képezi, több tényezőre is visszavezethető.  

Először is, a 19. századi eklektikát megelőző művészettörténeti korszakokban a társadalmi szinten elfogadott művészeti tetszés-normák elsősorban stíluskérdés-

ként voltak jelen, melyek egy adott időszakban egy meghatározó stílusforma általános elfogadását jelentették. Az egyik korstílus a másik ellenében fogalmazta meg 

saját vezérelveit. A korstílusok hosszabb időszakot íveltek át, ezzel is lehetőséget adva a stílusproblémák beható elemzésére. Az eklektika, majd a 20. század művészeti 

gyakorlatában, a korábbi történeti korszakok értékítélet nélküli visszaidézése, az ún. posztmodern szemlélet elterjedése egyértelműen ellehetetlenítette a homogén 

vagy az egyetlen stílushoz kötődő ízléskövetelmények megőrzését. Másodsorban, az ízlés fogalmát egyre kevésbé lehetett időszakok szerint objektív módon értékelni, 

hiszen a 19. század végétől a különböző művészeti izmusok párhuzamosan léteztek. 

7



Ízléskérdések 
  
A nagy, átfogó stílusok helyett egyre inkább ún. mozgalmi stílusok alakultak ki, és visszaszorultak az egységes ízlést addig közvetítő akadémiák is. A stíluskeresés 

folyamatában az újszerűség, az eredetiség egyre inkább preferált művészeti értékké vált, ami sokszor együtt járt a hivatalos normák ellen irányuló, indulatos tagadá-

sokkal, provokációkkal.  

Az egyeduralkodó ízlésnorma és a kategorikus meghatározás elmosódásának harmadik oka a tömegtermelés széleskörű elterjedése volt. Eleve sajátos helyzetet 

teremt, hogy a tömegkultúra különböző megnyilvánulásait egy, a művészeti elit által képviselt, egyidejűleg létező „magaskultúrához” képest kellene meghatározni 

(miközben egyes irányzatok, erőteljes kritikáikban megkérdőjelezik már a „magaskultúra” fogalmát is). Szó szerint, szemtanúi vagyunk a műfajok keveredésének, a 

műfaji határok összeolvadásának, eltolódásának, illetve egyes művészeti ágak háttérbe szorulásának és mások hangsúlyos előretörésének. Mindehhez még hozzáadó-

dik, hogy a közönség preferenciái, de a művészeti ideológiák is folyamatos átalakuláson mennek keresztül, így aztán nem csodálkozhatunk azon, mennyi bizonytalan-

ság lengi át ezt a területet. 

Már lassan negyven éve (1976), hogy megjelent a tömegkultúrával együtt elterjedő giccsjelenségről, a kispolgári ízlésvilágról Abraham A. Moles: A giccs, a bol-

dogság művészete című könyve. A mű komoly tudományos igénnyel vizsgálta a minden művészeti ágat egyaránt behálózó giccs kialakulásának mozgatórugóit, megje-

lenési formáit és elterjedését az élet minden területén. A vizuális kultúra színvonaláért aggódva, szerény elégtétel, hogy az irodalom vagy a zene világa sem tudott 

megmenekülni a sztereotip megoldásokkal élő, olcsó, hatásvadász termékkörtől. Bár a könyv szerzője elsősorban a giccs életérzését és kereskedelmi tárgyi hordozóit 

elemzi, az általa megfogalmazott kritériumok sokat segítenek az egyedi művészeti produkciók értékelésében is. Moles szerint a giccsvilág határtalan népszerűségének 

alapja, hogy mindenki számára könnyen, külön gondolati erőfeszítést nem igényelve befogadható, és a széles tömegek számára könnyen reprodukálható. A kispolgár-

ság, majd a mind szélesebb vásárlóerőt jelentő tömegek számára a gátlás nélküli utánzással és helyettesítő megoldásokkal megfizethetővé váltak a leginkább vágyott 

tárgyak és műalkotások. Az aranyozott, csillogó részletek mögött, a túláradó érzelmi megnyilvánulások láttán sokan megfeledkeznek arról, hogy ebben a világban sem-

mi nem az, aminek mutatja magát, inkább csak „olyan, mintha”. Moles a funkcionalizmusban látta az egyetlen ellenszert a szirupos kispolgári ízlésvilággal szemben, de 

ennyi év távlatában már láthatók a szigorú funkcionalizmus korlátai is.  

A téma másik feldolgozását mutatja be az 1986-ban megjelent, Gillo Dorfles által válogatott tanulmánykötet is: A giccs. A rossz ízlés antológiája címmel.  
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Ízléskérdések 
 

A könyvben a szerzők a giccset mint művészeti szemetet határozzák meg, és őszinte indulattal igyekeznek felkelteni a közönség bűntudatát a giccsjelenségek 

támogatása miatt. Speciális megközelítést jelent az is, hogy a könyv szerzői a giccsvilágot elsősorban az azt igénylő, befogadó ember, a „giccsember” oldaláról közelítik 

meg. 

Az említett két könyv jelentősége abban áll, hogy nem csak a szűken vett giccset, a mindenki által ismert „kerti törpe” kategóriákat sorolja fel, hanem igyekszik 

széles körű képet adni a giccsjelenségekről a zene, a politika, a vallás, a film területéről is, így az átfogó bemutatás több segítséget ad az egyéni ítélőképesség kialakítá-

sához. 

Az információs forradalommal egyidejűleg a vizualitás jelentősége is hihetetlenül megnőtt. A képi információ gyors befogadhatósága, a fényképezés tömegmé-

retű elterjedésével pedig a képelőállítás sebessége is hozzájárult ahhoz, hogy a vizualitás teljesen eluralkodjon az életünkben. Tudjuk, hogy az egyes ismeretek bevéső-

dését nagymértékben segíti, ha az információkhoz képek társulnak. Még erőteljesebb a hatás, ha ez nem egy fotómegjelenítés, hanem a valóságnak valamely feldolgo-

zott képi formája. A feldolgozás komplexitását pedig az adja, ha a jelenséget az egyén képes megfigyelni, és annak alapján rajzban rögzíteni. Ezért még inkább felérté-

kelődik annak szerepe, hogy a világot milyen minőségű képeken keresztül ismerjük meg, tudunk-e valamilyen érték-megkülönböztetést tenni a bennünket körülvevő 

képözönben.  

A család szocializációs szerepe rohamosan csökken, helyére beékelődött az elektronikus média, mely a kisgyerekkortól közvetíti a sematizált mesefigurák, a fo-

gyasztói világ, a reklámok művi, hamis értékrendjét. A giccsjelenségekkel már apró gyermekkortól szinte átitatódunk. A menekülés útja lehetne a tinédzserkorban a 

számítógép által biztosított virtuális tér a határtalan képi kínálatával. Itt azonban, még inkább tanácstalannak érezheti magát a látogató. Gyerekeink kisegítésére a leg-

gyakrabban teljesen hiányzik az odafigyelő családi vagy iskolai környezet, amely biztos tájékozódási pontot adhatna. A vizuális művészetek iránt fogékony tanulókat 

jóval erőteljesebb hatás éri a rajzfilmek, a képregények, a fantasy vagy a graffiti oldaláról, mintsem azt a művészetoktatás vagy a pozitív családi közeg ellensúlyozni 

tudná. Az ízlés nem születési adottság. Bár a megfelelő ítélőképesség kialakulása függ az egyén társadalmi helyzetétől, neveltetésétől, de bizonyos körülmények válto-

zásával az ízlés szintje bizonyítottan később is alakítható. A médiaismeretek mellett az ízlésbeli kérdések tananyag formában való feldolgozása, hangsúlyos szerepelte-

tése a pedagógusképzésben és a közoktatásban biztosan hozzájárulna a közízlés fejlesztéséhez. 
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Ízléskérdések 
 

Napjainkban - az egyik nyelvi giccs-jelenség: a rövidítés térhódítása (teló, tali, sali, kari, ubi, stb.) mellett - devalválódott a teljes művészeti tevékenységet jelölő 

szókészletünk is. Hovatovább a művészet jelölésére, a művészeti érték megkülönböztetésére minden, e tárgykörben élő kifejezés (alkotás, galéria, mű, festmény, szo-

bor, kreatív) mellé szükséges lenne odailleszteni a „valódi”, az „igazi” vagy akár a „tényleg” kiegészítést. Műfajonként változó, hogy a művészi értékekre az üzleti ha-

szon igénye vagy a dilettantizmus ereje jelenti-e a nagyobb csapást. 

Az alkotói oldalon is nehéz az értékek felismerése azáltal, hogy a professzionálisan képzett művész státuszát nem védi semmilyen jogszabály. 

A művészeti tevékenység és a produktumok forgalmazása alanyi jog - nem elítélhető, nem büntetendő, ha valaki szakértelem és netán jó ízlés nélkül műveli. A 

kilencvenes évek elejétől létezett ugyan egy talányos, kulturális járulék elnevezésű pénzbírság, amit köznyelven giccs-adónak hívtak. Annak idején azzal a céllal vezet-

ték be ezt a járulékfajtát, hogy a befolyó összegekkel a művészetet támogassák, javítsák a művészeti alkotások piaci helyzetét. A giccsadót olyan termékek után kellett 

fizetni, amelyeknek társadalmilag káros hatást tulajdonítottak. Először a pornográf és erőszakos tartalmú videojátékok és filmek, illetve egyéb, nem zsűrizett termé-

kek, majd lassan majdnem minden termék és beruházás után kirótták. Sajnálatos, hogy a befolyt jelentős összeg valahogy mégsem tudta hatékonyan segíteni a hazai 

közízlés megerősítését. Annyi előnye azonban volt, hogy a jelentős számú állami megbízás zömmel művészekhez került, így a művészi értékű munkák majd’ minden új 

középületben megjelenhettek. A kulturális járulékot felváltó, jelenlegi kulturális adó címen fizetendő adónem jóval szűkebb kört érint, a giccses tárgyak, azok elkövetői 

és terjesztői (talán bizonyíték hiányában) sajnos, már nem szerepelnek a listán.  

Ennek megfelelően az önjelölt, dilettáns alkotók és giccsgyártó termék-előállítók ilyenfajta felmentődése az érték, a művészi vagy szakmai minőség további felhí-

gulását eredményezi. Magyarországon a közelmúltig a Művészeti Alap volt az a szervezet, amely egyfajta kamarai szerepet is betöltött, és tagfelvételi eljárása valame-

lyes minőségi hivatkozásként szolgált. A szervezet szétzilálódásával mostanra már ez a visszaigazolás is érvényét vesztette. A világhálóval kiteljesedő globalizáció 

amúgy is hamarosan érvénytelenítette, esetenként felülírta volna az országhatárokon belül kinyilvánított, kötött ízlésnormákat. 

Feltétlenül különbséget kell tenni a hivatásszerűen dolgozó, ízléstelen „alkotók”, és a kedvtelésből, saját örömükre tevékenykedők között. Miközben a dilettan-

tizmus határozott meggyőződéssel és önelégültséggel párosul, az amatőr érdeklődők többsége, ha teheti, szívesen fogadja a szakmai segítséget, nyitott a művészet 

által igényelt tanulási folyamatra. 
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A lelkes amatőrökre a hatékonyan terjeszkedő hobbi-ipar és kereskedelem jelent komoly veszélyt. Minden anyag, minden technika rendelkezésre áll ahhoz, 

hogy ki-ki létrehozhassa saját megálmodott alkotását vagy a mintának megfelelő tárgyat. Az eredmény - az egyéni ízléstől és kreativitástól függően - rendkívül hetero-

gén. Ezek a művek - sem a jók, sem a rosszak - szerencsére, nagy szériában nem kerülnek ki a piacra; a média támogatásával, a világhálón és családi körben elterjedve 

azonban gyakran erősítik a negatív tendenciákat. 

Sajátos körülmény, hogy az ízlésesség megállapításánál sokkal gyakrabban találkozunk az ízléstelenség bélyegével. A giccsel kapcsolatos zsigeri ellenérzésün-

ket, elhatárolódásunkat, ezek szerint, még mindig könnyebben megfogalmazzuk. A különbség az egyéni besorolást illetően azonban óriási. Az már mindenki számára 

egyértelmű, hogy a kerti törpék, a gombolyaggal játszó cicák képei (alanyi jogon) biztosan nem kerülnek be a Nemzeti Galériába. A hattyúkat, szarvasokat egyáltalán 

nem vagy csak diszkréten ábrázoló, áruházi vásárokon vagy a szállodafolyosókon kiaggatott „szép” olajfestmények láttán azonban, a legtöbben elbizonytalanodnak. Az 

aranykeretes képek megszólalásig hasonlítanak múzeumi rokonaikra. A zavarba ejtően realisztikus ábrázolás, az apró részleteket is ügyesen kidolgozó technika tiszte-

letet kelt a nézőben. A felszínesség, a közhelyes megoldások ugyanakkor csak úgy és azok számára érhetők tetten, akiknek már volt szerencséje sokszor találkozni ér-

tékes (belső értékkel rendelkező) művekkel, személyes véleményt megfogalmazó, élményszerű megoldásokkal. Egy valamirevaló alkotás a művész saját élményének 

leképezése, amelyet a választott technikától és stílustól függetlenül meghatároz a személyes élmény, a szubjektív választás kivetülése. Vajon, milyen élményt takar egy 

képeslap vagy reprodukció jobb-rosszabb másolata, az esetenként futószalagon készült alkotások sora? Innen ered ezeknek a képeknek a szárazsága, a faltól-falig tartó 

precíz kidolgozottsága. Az egyéni hangú alkotásokat nézve, a befogadó a saját benyomásai alapján, a saját élményei szerint értelmezheti a látottakat. A dekoráció-

élmény helyett az átélés esélyét kapja. A tetszés-nem tetszés kérdése, persze, pusztán abból a tényezőből is fakadhat, hogy a látott mű érzelmi-racionális tartalmára 

képesek vagyunk-e rezonálni. Épp akkor, abban a közegben meg tud-e ragadni az alkotás üzenete, ki tud-e váltani bármilyen előjelű érzelmi reakciót belőlünk? Van-e 

olyan előéletünk, amelyben a művészeti tanulmányok, és - esetleg saját alkotótevékenységünk kapcsán - a szín- és formaérzékünk fejlődhetett? Mennyire vagyunk a 

direkt közlésekre utalva, van-e elegendő szenzorunk a finom utalások érzékelésére? A művészeti területen tapasztalatlan, kiműveletlen befogadókat éppen ezért 

olyan könnyű becsapni, néhány technika birtokában a bennük a művészi alkotás képzetét kelteni. A mindenütt jelenlévő, bárki számára elérhető, heterogén mű- és 

tárgydömpinget csak kevesen képesek valós értékükön kezelni.  
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Az eligazodást segítő, időtlen értékekkel bíró művészeti tanulmányok vagy tapasztalatok többnyire teljesen hiányoznak, nem teszik lehetővé a talmi produkciók 

felismerését. Azt mondhatjuk, hogy az egyéni ízlés magánügy. Vagy azt, hogy az ízlésről nincs értelme vitatkozni. Mindez valóban igaz, mindaddig, amíg nem válik vilá-

gossá, hogy az egyéni ízlések együttese adja a közízlést. A közízlés kérdése, nem egy fennkölt vagy elit társadalmi kategória, hanem mindenütt a hétköznapi kultúra 

része. A kultúra formálásának pedig mi magunk is részesei vagyunk: egyéni, kisebb-nagyobb horderejű döntéseinkkel meghatározzuk annak összképét - felelősek va-

gyunk érte. A széles rétegeket érintő vizuális analfabetizmus, a magukat alkotónak érző dilettánsok és befogadók körében is megnyilvánuló tudatlanság, közvetlen és 

közvetett módon is, okozhat környezeti károkat. A közízlés és „közízléstelenség” párharcában számottevő pozitív elmozdulást a befogadó közönség fel(jebb)

emelésével lehet csak elérni. A „miért szép?”, kizárólag esztétikai megközelítésű kérdése már régen érvényét vesztette, a tetszik/nem tetszik döntésében a valósághű-

ség pedig csak egyetlen szempont a sok között. Képenként más és más módon érhető tetten a művészet és a hatásvadász, idilli vagy éppen üres technikai trükkökkel 

művészieskedő munka különbözősége.  

A lakó- és közösségi terekben a falat díszítő műalkotások vagy annak utánzatai csak kisebb részét képezik vizuális terünknek. Az eltelt kétszáz évben olyan nagy-

mértékben megszaporodtak a tárgyak a környezetünkben, hogy lassan már csak idegenvezető segítségével tudunk eligazodni a saját lakásunkban. A társadalmi szoká-

soknak megfelelően, de már jóval tágabb határok között, óriási kínálatból állítjuk össze a tárgyi világunkat. Fogyasztói kultúránk, a szerzés bűvöletében, arra sarkall 

bennünket, hogy minél több valós vagy vélt funkcióval rendelkező tárgyat halmozzunk fel, sokszor egészen kiszorítva magunkat a saját lakóterünkből. Időről-időre át-

lényegülve, egyazon tárgyak többféle funkciót is betölthetnek életünkben. Például az újkorában gazdasági és használati értéket is képviselő műszaki cikk, néhány évti-

zeddel később, már csak dokumentatív funkciója alapján lehet érdekes számunkra. A családi ereklyékhez a pszichológiai funkciójuk alapján kötődünk, amelyet több 

generációval később szintén a dokumentatív funkció vált fel. Vásárolunk, öröklünk, ajándékba kapunk mindenféle holmit, amelyről sok esetben nehéz megállapítani, 

kereskedelmi hasonlattal élve, hogy az lekvár, gyümölcsíz vagy gyümölcsízű valami. Talán, szükséges lenne valamiféle fogyasztóvédelmet megvalósítani, a kulturális 

területen is. 

A tömegtermékek természetes velejárói a jelenlegi életvitelünknek. Az előállított termékekkel általában, a sorozatgyártás szérianagyságától, anyagától függetle-

nül sincs semmi baj, különösen, ha a tárgy a használat célját, funkcióját képes jól betölteni. Nem véletlen, hogy a legismertebb termékeket előállító ún. superbrand-ek 

vagy lovemark-ok olyan nagy hangsúlyt fektetnek a dizájnra. 
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Az egész világon (így nálunk is) egy időben jelenlévő progresszív dizájn termékek ugyanakkor önmagukban nem képesek befolyásolni választásunkat az egyéb 

tárgyainkat illetően. Milyen szempontokat vehetünk figyelembe a dísztárgyak esetében, ha azokat a funkciók oldaláról értelmetlen lenne megközelíteni? Azt viszonyla-

gos biztonsággal megállapíthatjuk, hogy minden olyan tárgy, ami másnak, többnek akar látszani, mint ami, az valószínűleg nem műtárgy, hanem annak csak olcsó má-

sa. A giccs felismerésében fontos ismérv, ha az adott tárgy, kiszakítva az eredeti funkciójából, valami egészen más szerepkörben jelenik meg: kicsiny mása vagy eltúl-

zott méretű változata a megörökített objektumnak. A kulcstartón lógó Eiffel torony, sokszorosított-kicsinyített remekművek, a kagylóból ragasztott vitorlások helyi 

változatai minden nagyobb idegenforgalmú helyszínen kísértenek. A közismert példák csapdáit könnyű elkerülni, de egy-egy új, vonzó tárgy (pl. ikont ábrázoló 

hűtőmágnes) könnyen elaltathatja gyanakvásunkat. 

Bennünket mindenekelőtt a vizuális kommunikáció, a vizuális művészet ismereteinek átadása szempontjából érdekel a bizonytalan értékű megnyilvánulások fel-

ismerhetősége. Az ízlés kérdéseit illetően legfőbb tanári feladatunk a növendékeink vizuális értékítéletének, ítélőképességének kialakítása. Tudjuk, hogy az egyéni ízlé-

sünket az életkörülményeink, neveltetésünk, egyéni temperamentumunk is nagymértékben meghatározzák. A tanítás csak az alkotói tapasztalatokon, az élményekre 

épülő érzelmi és tudati hatásokon keresztül képes ezt a „hozott anyagot” alakítani, fejleszteni.  

A vizuális művészeti nevelés, ha tudatos ízlésformálással is párosul, talán jobban erősítheti az értékteremtés igényét. Iskoláskorú tanítványaink egymást követő 

korcsoportjaiban az ízlésbeli problémák is más-más módon jelennek meg. A játékgyártók napjainkra eluralkodott ízlésterrorja nagy károkat okozott a legkisebbek lát-

ványvilágban. A kisiskolások szülei csak egészen kivételes esetekben tudják kivonni magukat a bájos Barbie-póni rózsaszín flitteres világából. A „már mindenki másnak 

van ilyen” kérlelésére, még a jó ízlésű felnőttek is meghátrálnak. Ha tanárként, kis időszakokra, sikerül kizökkenteni gyerekeinket ebből a cuki-trendi világból, az érté-

kes pillanatokat igyekeznünk kell olyan hétköznapi csodák közvetítésére fordítani, amely segít a gyerekeknek kiszabadulni ebből a szirupos masszából. Folyamatos 

győzködés helyett/mellett meg kell próbálnunk az önálló, egyedi alkotás szépségeit-örömét megismertetni a kicsikkel. Az egyetlen lehetséges eszközünk, hogy megvá-

laszthatjuk, mit dicsérünk, milyen folyamatokat, milyen képi megoldásokat emelünk ki az iskolai munka során. A legtöbbet azzal ártunk, ha előre meghatározzuk, mi-

lyen a jó rajz, minek hogyan kell kinéznie. A legkisebbek természetes kíváncsiságát kihasználva, először is a kérdezést, a kezdeményezést bátoríthatjuk, a különféle esz-

közök és a téma érdekes megközelítései ebben az életkorban még mindig tiszta, gazdag fantáziadús képeket eredményeznek.  
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A didaktikus megoldásokat mi magunk sem találjuk érdekesnek, s ez meg is látszik a gyerekek ilyen előzményű feladatteljesítésein. Egy téma pozitív és negatív 

jelenségeinek bemutatására biztosan nem az az egyetlen helyes út, ha a rajzlapot kettéhajtva baloldalon a jó, jobb oldalon a sötét erőket rajzoltatjuk meg a tanulók-

kal. Gyerekrajz pályázatok anyagait értékelve, rögtön kitűnik, melyik munka készült igazi beleéléssel, érdekesen bevezetett téma kidolgozásával, melyik „használati 

utasítások” alapján, vagy netalán a tanár közvetlen belerajzolásával. Kisiskolás korban bizonyítottan azzal lehet a legtöbbet elérni, ha eszközt, teret és bátorítást adunk 

a gyerekeinknek a kísérletezéshez. Sokszor, sokat és nagyon sokfélét. A játszva tanulást és tanítást itt különösen komolyan kell venni. A különböző tanári módszerek, a 

pedagógiai hatékonyság foka mindig is nagyon eltérő képet mutatott. Felismerhető egy-egy jó műhely vagy tanár keze alól kikerülő tanulók kitartó művészeti érdeklő-

dése, nyomon követhető sikeres pályájuk.  

A felső tagozatos korosztály képi kultúráját, általában, némi kettősség jellemzi, sokan ebben a korban kifejezett visszaesést vagy törést élnek meg a rajzolási ké-

pességüket illetően. Elhagyva a gyermeki fantáziabirodalmat, már arra vágynak, hogy a külvilágot minél valószerűbben tudják visszaadni, de eközben szembesülniük 

kell a saját ábrázolási képességük hiányosságaival. A felnőttes ábrázolási módok elsajátítására a mai, kliséket számolatlanul biztosító képözön (pl.: manga, fantasy, 

vagy a számítógépes programok által kínált klisék stb.) ad számukra kétes értékű mintákat. Sosem az egyes műfajok jelentik a problémát, hiszen minden műfajnak 

megvannak a professzionális szintű művelői, a művek között minden esetben van jó és rossz megoldás is. A sokáig fennmaradó mintakövetés negatív hatása abban áll, 

hogy közben a gyerekek nem jutnak közelebb a fantáziát megmozgató vagy megfigyelésre épülő, értelmező rajzoláshoz, csupán ügyes másolói lesznek a mások által 

már megteremtett képi világnak. A másolás önmagában lehet jó, átmeneti megoldás, de akkor legalább a minta megválasztására és sokféleségére kell ügyelnünk. Mi-

vel a mintakövetés tömeges jelenségét ebben az életkorban úgysem tudjuk megkerülni, célravezető lehet, ha a vágyott tematikus keretekhez igazítjuk az átvezető fel-

adatokat, úgy, hogy mindig legyen a feldolgozásnak olyan önálló eleme, ami a tanulók egyéni döntéseit igényli. Párhuzamba vagy éppenséggel szembe állíthatjuk a 

feladatot a kiválasztott mintákkal. A témán belül már óvatos kritikákat is megfogalmazhatunk egy-egy nem kívánatos jelenséggel kapcsolatosan. A kritikus „már és 

még nem tudok rajzolni” korszakot élvezetessé lehet tenni a korosztályt érdeklő témák közös feldolgozásával, vagy a látvány után készült rajzokon, dekoratív és illuszt-

ratív feladatokon a különféle rajzi hiányokat feledtető technikák használatával (pl.: kollázs, frottázs). Ha ezt a korszakot sikerül átvészelni anélkül, hogy az önbizalom-

vesztett tanulók kedve végleg elmenjen a képzőművészetektől, később a rajzi és téri ábrázolás tanulása már nem fog gondot jelenteni az érdeklődők számára.  
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  Komoly ízlésbeli megpróbáltatás a ballagások és szalagavatók időszaka is. A dekoráció, a tablók, a ruhák, a ballagási ajándékok mind túl nagy terhet rónak a jobb 

érzékű résztvevőkre. Sem a kész szolgáltatások ajánlatai, sem a házilag kialakított, számítógéppel szerkesztett megoldások nem mutatnak elfogadható összképet. Ha 

ünnepekhez, eseményekhez keresünk képeslapot, még elvétve sem találni példát a kép és szöveg tervezett, harmonikus megjelenítésére. Az esztétika elmélete itt sem 

sokat segít, ha nincs gazdag kép- és látványélmény, szakmai tudás a birtokunkban. A vizuális nevelés, a rendelkezésre álló szűk időkorlátok között, szinte alig megvaló-

sítható. Ez a problémakör is hangsúlyozza és alátámasztja az alapfokú művészetoktatás szerepét. 

 Minden olyan jelenség óriási sikert arat manapság, amely valamilyen vágyott tulajdonság vagy tudás gyors megszerzését ígéri. Felpörgetett világunkban mindent 

akarunk és azonnal - lehetőleg kevés befektetett munkával. Egészséges gyanakvásunkat félretéve, befizetünk a hetek alatt nyelvtudást garantáló villámtanfolyamra, 

azonnali karcsúságot ígérő fogyasztó tablettát rendelünk és elhisszük, hogy megszerezhetjük az évek alatt kifejleszthető rajztudást egy hétvége alatt.  

Szinte minden web felületen egyszerre csábít a jobb agyféltekés rajzolás tréningjeinek hirdetése. Betty Edwards Magyarországon is piacképesnek bizonyult módszere 

rengeteg követőre talált, mára már minden nagyobb városunkban és online is el lehet végezni a tanfolyamot (fekete-fehérben és színesben is). A szerző saját rajztaní-

tási tapasztalatai alapján fedezte fel a bal agyféltekére jellemző fogalmi gondolkodásban, a rajtanulás képi gondolkodásmódjának legfőbb akadályozó tényezőjét. A 

tanfolyam azonnali látványos eredményt garantál, amellyel bizonyítható, hogy a rajzolás nem született kézügyesség kérdése. A baj csak az, hogy a 3-4 nap eredmé-

nyét, lépésről-lépésre irányított leképezési gyakorlat produktumait ugrásszerű fejlődésnek, illetve rajztudásnak kiáltották ki, miközben a tevékenység valódi tartalma 

egy sablonokkal és más mankókkal dolgozó látványos másolási gyakorlat átadása. A tevékenység a jobb agyféltekés rajzolás hangzatos elméletével és a reneszánszig 

visszatekintő tudományos ismeretek összegyűjtésével ideológiai megerősítést nyert, az „ilyen volt-ilyen lesz” szisztémával pedig csalhatatlan visszaigazolást kapott. 

Mielőtt általános felháborodást váltanánk ki a mindenki szeme láttára bizonyított csoda megkérdőjelezésével, le kell szögezni, hogy van ennek a hétvégi elfoglaltság-

nak egy kifejezetten pozitív vonása is. A különféle ábrázolási praktikák lépésről-lépésre való követésével a résztvevők nagy örömmel tapasztalhatják meg, hogy min-

denki (még ők is) képesek szépen rajzolni (mint ahogy a közgazdásztól a fodrászig, bárki képes a tréning vezetésére). A kialakított metodika a rajzolási képességbe ve-

tett hit, az alkotáshoz szükséges önbizalom visszaadásában valóban vitathatatlan érdemekkel bír. Ugyanakkor például a kéz átrajzolása fólián keresztül, a négyzetháló-

val való méregetés vagy a fejjel lefelé másolás nem a valódi agyi pályákat ostromolja, hanem pusztán a síkbeli viszonyító képességünket, a szemmértékünket veszi 

igénybe. 
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Ha igazából rajzolunk, vagy festünk, a látott világ elemeit hasonlítjuk folyamatosan össze, ezáltal fokról-fokra sajátítjuk el a rendszerszerű gondolkodást - köze-

lebb juttatva magunkat az ábrázolandó környezet törvényszerűségeinek átlátásához és megértéséhez. Agyi feladat ez bárkinek, amely nagyobb koncentrálóképességet 

és komplexebb észlelési tartományt is eredményez. A fényképről átmásolt részletek a portrét valóban felismerhetővé teszik, anélkül, hogy a látvány igazi benyomásai-

ból bármit visszaadnának. Egy tanulmányrajz akkor tölti be a szerepét, ha egyszerre három tartalmi elem is jelen van benne: a jó portréban fellelhető az arc térbeli áb-

rázolásának szabályrendszere, a látvány karakteres visszaadása és az, amit arról a személyről a benyomásaink alapján fontosnak tartunk elmondani. A másolás pusztán 

mintakövetés, két dimenzióból a két dimenzióban maradva. Az ábrázoláskor az agyunkban a háromdimenziós látvány - két dimenzióra történő transzformálása törté-

nik, ahol a személyes döntések sokasága kell a megfelelő megoldások megtalálásához, s az elhagyott részleteknek is épp olyan fontos szerepe van, mint a zenében a 

szüneteknek. Vagyis ez a mozgalom akkor lehetne pozitív előjelű, ha nem vezetné félre a gyanútlan, iskolázatlan rajzolókat. Ha minden résztvevő tisztában lehetne 

azzal, hogy ez csak az első lépés és, hogy az ábrázolás valós értékei csak egy hosszabb tanulási folyamat eredményeként bonthatók ki. A legfőbb gond, hogy a tanfo-

lyamok nem keltik fel az igényt a továbbfejlődésre. 

Ugyanígy aggályos - ráadásul a legfiatalabbakat veszi célba - a festés varázslatával csábító foglalkozás is. Az akció-jelleg (vagyis nem folyamat) hasonló a hétvégi 

rajztanuláshoz. Sok jó szándékú iskola (tudatlanságból vagy rászorultságból) beenged a falai közé (ezzel hitelesítve is az eseményt) olyan mutatványosokat, akik a kis-

gyerekeknek 1-1 alkalommal az olajfestés, sőt kész olajfestmény varázslatát kínálják. Ezeken a foglalkozásokon valóban találkozhatunk egyfajta csodával: s ez az idomí-

tás csodája. A foglalkozás végén mindenki hazaviheti élete főművét: a kiválasztott kép alapján, pontról-pontra betanított mozdulatokkal megfestett képet. A barackszí-

nű naplementés tájkép vagy a színes virágcsokor láttán otthon a szülők és nagyszülők hitetlenkednek és/vagy meghatódnak. A gyerek valóban boldog lehet, büszke a 

felnőttes eredményére, amihez még csak hasonlót se sikerült készítenie korábban. A betanítás azonban nem azonos a saját fantázia vagy megfigyelés alapján létrejö-

vő, az élményről valamit mondani akaró munkával. Az eszközhasználat utánzása lehet a tanulási folyamat egy-egy fázisa, de csak akkor van értelme, ha azt a gyerekek 

a valódi inspirációra, saját elképzelésük szerint használhatják. Nem az a baj, hogy felnőttes technikák kész paneljeinek egyszeri betanításával keltjük az alkotás illúzió-

ját, nem is csak az, hogy kész megoldásokat és eleve silány sablonokat kapnak így a gyerekek, hanem leginkább az, hogy örömforrásként a könnyű siker illúzióját fixál-

juk.  
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Mindaddig, amíg nem tudunk az órákon vagy foglalkozásokon - az ismeretátadással együtt - sikert és élményt is adni gyerekeinknek, valószínűleg nem tudunk 

elegendő tömegbázist teremteni a hozzáértőbb közönség kineveléséhez. Igényes befogadó közeg híján pedig csak hiábavaló, célt tévesztő fanyalgásnak tűnik minden 

kritika a mindenütt eluralkodó, felszínes és negatív tendenciákkal szemben. 

 

 

 

 

 

 

Források:  

Moles, A. A.: A giccs. A boldogság művészete - Gondolat Bp. 1976 

Dorfles, Gillo: A giccs. A rossz ízlés antológiája - Gondolat Bp. 1986 

Vizuális Művészetek Pszichológiája 1-2. Szerk.: Farkas András Nemzeti Tankönyvkiadó Bp. 1997 

Bodóczky István: Kis könyv a vizuális művészeti nevelésről - VKFA - Bp. 2012 
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„A nagy kérdés nem az, mit hoz a holnap? 

Az igazi kérdés, mit hoz a tegnap?”  

(Márai Sándor) 

Kis magyar etnográfia 
 

A néprajztudomány (etnográfia) a nép életével és múltjával foglalkozó társadalomtudomány. A 19. sz. legvégén jelenik meg, és a népélet teljes leírását adja. Mai 

klasszikus felosztásában megkülönböztetjük a tárgyi, a szellemi néprajz (folklorisztika) kategóriáit, valamint az önálló kutatási területté vált társadalomnéprajzot. 

A tárgyi – anyagi kultúra egy társadalomban az anyagi javak összessége, mely mindenkor a szellemi kultúra kiegészítője. Ez utóbbihoz tartozik a termelés és a fogyasz-

tás legtöbb jelensége, azaz a földművelés, az állattartás, az építkezés, a település, a táplálkozás, a viseletek, továbbá a még nem termelés jellegű gazdálkodási formák 

(pl.: a gyűjtögetés, halászat, vadászat). 

A szellemi kultúra területéhez sorolhatók a stílus, a szerkesztés, a művészi módszer elemei. A társadalomban a kulturális javak összessége, valójában az anyagi 

kultúra kiegészítő párja. Nagyjából a folklór közismert jelenségei tartoznak ide. A művészetek keretén belül a népköltészet, a néptánc, a népművészet, a néphiedel-

mek, a vallásosság, a szokások, a rítusok. 

A társadalomnéprajz a közvetlenül a társadalom működtetésére vonatkozó intézmények és eljárások összessége. A tudás átörökítésének legősibb módozatai 

közé tartozik a szájhagyomány. A hagyomány - mint a néprajztudomány egyik alapfogalma - a kulturális javak továbbélésének és átadásának módja. A hagyomány, ál-

talános értelemben a folklór egésze. A hagyományőrzők aktívak olyankor, ha képviselik és továbbadják a tudást, passzívak, ha csupán ismerik és befogadják azt.  

Bár a hagyományőrzés ellentétének tűnik az újítás, mely azonban nem jelenti a hagyománnyal való szakítást, csak annak dinamikus továbbélését. 
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Elkülönítésképpen fontos megemlíteni a csökevényszerű továbbélést, a survival-t, és az újjáalakítást, a felélesztést, vagyis a revival-t. Egyértelmű, hogy a kultúra 

irányultsága nemcsak a múltra tekintő lehet, hanem a jövőre orientált is. Ebben az értelemben beszélhetünk a hagyomány átalakulásáról, modernizálásáról, megvál-

toztatásáról, ahol minden újítás a hagyomány keretében jelenik meg. A mind technikai, mind társadalmi vonatkozásban megjelenő újítás az innováció. Létrejötte újabb 

felfedezések megszületése. Az elterjedés folyamata az átadás-átvétel vizsgálatával figyelhető meg. Többek között a kreativitás szerepe is igen nagy az újítás létrejötté-

ben. A kultúradinamika és kultúraváltás is értelmezhető sok újítás megjelenéseként, azonban e tekintetben az új vonások többnyire nem belső fejlődés, hanem külső 

tényezők eredményeként jelennek meg. A folklórizmus azt a folyamatot jeleníti meg, mikor a népi folklór bármely jelenségét átveszik, megjelenítik a nem-folklór szín-

terén. Legismertebb formája a művészeti folklórizmus, amikor hivatásos művészek veszik át a folklór egyes elemeit.  

Vizsgáljuk meg ezt az átalakulási folyamatot a népi hímzések tekintetében. 

A hímzés a legelterjedtebb anyagdíszítő eljárás. A hímzés kialakulása a ruha részeinek díszesebb összeerősítési igényére vezethető vissza. A ruhákat a varrások men-

tén, a kötések, a gombolások helyén, a nyak-és mellrészeken díszítették többnyire. A hímzőfonal lehetett szőr, pl.: natúr vagy színezett racka, gyári gyapjú, pamut, há-

zicérna, szűcs-selyem és műselyem. Egy-egy hímző stílus megítélésében döntő szerepet kaphat az a körülmény, hogy milyen mértékben tűnnek elő a háttér foltjai a 

hímzés mellett, illetve alatt. A mintát eltérő öltésekkel, különféle öltéstechnikákkal varrták. Az elemek, motívumok is különbözők lehettek. Jellemző lehetett az alkal-

mazott szerkesztési elv, a kompozíciós séma. Mindezeket a hatásokat kiegészítette, befolyásolta a felhasznált hímzőfonal színe, minősége és vastagsága. Tehát, egy-

egy hímzés helyi hovatartozását, stílusát az határozza meg, hogy milyen öltésekkel, milyen motívumokat, milyen kompozíciós rendszer szerint alkalmazták. Néhány 

hímzés felirata arról tanúskodik, hogy készítői férfiak voltak. Egy-egy hímzés elemzésekor természetesen az öltésformákból, a technikákból kell kiindulni, hiszen a hím-

zések sokszor ismétlődő, azonos öltésformákból vannak kialakítva. 
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A mintaszerkesztés tekintetében az alapvető elemek a vonalak, az álló- és dőlt tengelyű keresztek, a csillagok, a háromszögek, a zegzugvonalak voltak. Szabadraj-

zú motívumként gránátalmák, liliomok, tulipánok, szegfűk, rozetták, akantuszlevelek, szőlőlevelek, makkok a leggyakoribbak. A madárvilágot elsősorban a páva és a 

kakas képviselte, gyakori volt még a hol előre, hol hátrafelé néző, vidékenként eltérő formájú madár, illetve rituális rendeltetésű tárgyakon előfordult a pelikán is. Az 

állatvilágot még a szarvasok képviselték, és akadt néha griff, oroszlán, egyszarvú, elvétve egy-egy ló, párduc vagy kígyó. A hímzéseken ritkán találhatók emberalakok is: 

nőalak, Ádám-Éva páros, „Ábrahám feláldozza Izsákot” jelenet, kürtjébe fújó vadász. A tárgyi világ virágtartó edények, korsók, vázák képében jelent meg. Szerepelhet-

tek betűk vagy hosszabb szövegek is díszítőelemként, pl. monogramok, nevek, a készítés évszáma, kísérő feliratok. 

A mintaszerkesztésnek is megvoltak a tájanként és koronként eltérő törvényszerűségei, akárcsak az öltéseknek és mintáknak. A mustrán (mintán) a motívumok-

ból, mint díszítőelemekből, s az esetleg több motívumból egy bizonyos rendszer alapján komponált díszítményt értjük. A minta elhelyezkedésének általában kétféle 

módja volt ismeretes. Egyik mód, amikor a vászonnemű egész felületét borítja hímzés, többé-kevésbé egyenletesen. A másik mód, ha a minta az anyag szembetűnő 

részére összpontosul, pl. alját, szélét díszíti csík alakban. A magyar paraszthímzések hagyományosan csíkdíszítmények voltak. 

A 19. sz. végén egyes tájak népművészete egyre egyénibb útra sodródott. Sok vidék feladta öltözete, lakása színes, paraszti formáit, más vidékek viszont kiemel-

kedtek az átlagtól eltérő népi művészetük hangsúlyozása által. A falusi művészet felé forduló élénk figyelem révén, országos szinten egyre inkább ezek a tájak vették át 

a népművészet képviseletét. Különösen aktív népművészeti központ a matyók fővárosának mondott Mezőkövesd. Az öltözködésre az 1860-as évekig a mezővárosi cí-

vises tartózkodás, a régies paraszti egyszerűség volt jellemző. E korból származó hímzéseik a régi korok szigorúan szerkesztett koszorúit, virágtöveit jelenítették meg 

alapvetően két színben: piros-kékkel varrva. 
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Az ország gazdasági változásai, a gyáripar kiépülése versenyre késztette a népművészetet is. Egyre színesebbé, parasztosan csillogóvá váltak a viseletek, a szo-

bákban piros alapszínű virágmintás bútorok álltak, a falakra úgyszintén élénk színezésű kerámiák kerültek, a díszágyon a párnák huzata kasmír, selyem és karton volt, 

az ágytakaró lepedőkön színes hímzés ékeskedett. 

Az új stílus a szigorú, kimért szerkesztés felbomlásával kezdődött. Egyes elemek önállósultak, a színskála hivalkodóbbá vált. A piros-kék színkettős mellé felsora-

koztak a zöldek, sárgák és a különböző árnyalatok. A régi, jól áttekinthető, gondolatisággal, üzenettel rendelkező hímzések helyett a kompozíció felszabadult, elvesz-

tette hangsúlyait, mondanivalóját. Célja, a felület teljes betöltése lett. Az új stílussal, ahogy a közízlés a tarka, a zsúfolt, a mozgalmas, a csillogó díszítmények felé for-

dult, újfajta művészi becsvágy és kezdeményező kedv jelentkezett, mely a közönség számára azért volt népszerű, mert változatos és változtatható volt.  

Míg a matyó hímzést Kisjankó Bori tette még látványosabbá, addig a kalocsait Kovácsné Király Ilus. Az újításaik révén gyarapodtak a virágminták, sokasodtak a színek. 

A kalocsai tanítványok, Pilisi Julis és Kővágó Maris a 30-as évekre kiteljesítették ezt a hímző stílust: 30 szín és több száz forma pompázott a díszítendő felületeken. Az 

alapszínek: a bordó a pirossal, a rózsaszín és árnyalata, a narancssárga a citromsárgával, a kék, a lila, a zöld a mélyebb árnyalataikkal. Fő motívumok: az ibolya, a csil-

lagvirág, a liliom, a pillevirág, a tulipán, a szegfű, a harangvirág, a margaréta, az orgona, a fukszia, az árvácska, a rózsa, a piros paprika, a bogyók és a nefelejcs.  

A matyó és kalocsai hímzés olyan népszerűvé vált, hogy valós földrajzi-tájegységi kötődés nélkül, általánosan használták az emberek a ruházat és a lakás dekorálására. 

Az emigránsok az USA-ban és Kanadában ezzel a viselettel azonosították magyarságtudatukat. A 60-70-es évekre a népi kultúra népszerűsége a csúcsára érkezett. Vi-

rágzott a népzenei és táncház mozgalom, a városi lakáskultúra kedvelt részévé váltak a falusi gyűjtésből származó használati tárgyak. A külföldiek lelkesen vásárolták a 

paraszti kultúra eredeti és utánzott tárgyait. 
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Azután pár évtizednyi hanyatlás következett, a népművészeti tárgyak, motívumok háttérbe szorultak. Új stílusok térnyerése volt megfigyelhető. Azonban az 

utóbbi években különös változásnak lehetünk tanúi. Néhány hazánkba érkező világsztárt felkértek az országimázst építő szakemberek, hogy a fellépéseik során, a Ma-

gyarország iránti szimpátia jegyében, népszerűsítsék a magyar népi hagyományokat. A médiában hollywoodi sztárok fotói jelentek meg kalocsainak minősített ruhák-

ban, hazai celebek léptek fel különféle rendezvényeken kalocsai és matyó mintás viseletben vagy kiegészítőkkel. Az öltözködésben a különböző kultúrákból származó 

ornamentikus díszítések használata ezzel egyidejűleg erősödött meg. Újra virágzásnak indult a népi motívumok divatja, melynek mértékét és tartósságát illetően, még 

sejteni sem lehet, hova fut ki. A trendet érzékenyen követő fiatalok mára mintha újra nagyobb érdeklődést mutatnának a magyar motívumvilág iránt. A minták megje-

lennek a legszélsőségesebb felületeken, tornacipőn, műkörmökön, tetoválásokon. A dekorativitásnak ehhez az új formájához a közönség társadalmi rétegenként, kor-

osztályonként és egyéni ízléstől függően nagyon különböző módon viszonyul. Néhány középiskolás diák például így vélekedik: 

• „… Egy bizonyos szempontból jót tett az országnak. Legalábbis annyit biztos ért, hogy akik azt sem tudták, hol van Magyarország és hogy mi is az a kalocsai motí-

vum, azok most már ismerik és beszélnek róla. De, persze, túlzásba vinni sem jó, hogy már mindenre ezt a bizonyos motívumot tesszük rá… Szerintem a trend 

attól is függ, hogy ki veszi magára vagy hordja azt a ruhát, tárgyat. De az is megfigyelhető, hogy visszatértek a régi idők stílusai. Minden, ami eddig réginek szá-

mított, az most újra divattá vált…” 

• „… Ha az emberek önmagukat egyéniségnek hazudva követik egymást az ostobaság és a tudatlanság felé, az nem jó irányba vezet… Ha a népi motívumokról van 

szó, szerintem illik ismerni ezek jelentését is…” 

• „… Magyarországon nem beszélhetünk divatról, mert nem mi határozzuk meg. A nagy divatvárosokkal szemben pedig nehéz lenne felvenni a versenyt…”  
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• „… Személy szerint én örülök, hogy a magyarok magyar motívumokkal ellátott holmikat hordanak. Igaz, hogy ezen emberek 90%-a nem azért hordja, mert jól 

néz ki, hanem, mert divat. Nem bánnám, ha visszajönne a magyaros divat és ilyen ruhákat viselnénk, nem pedig amerikai meg a jó ég tudja milyen cuccokat…” 

• „… Igazából, ha megnézzük egy kicsit jobban a dolgot, akkor azt látjuk, hogy az emberek 90%-ának nincs saját ízlése. Ha valami trendi, akkor mindenki olyanban 

futkos az utcán. Persze, ha valakinek jól áll, akkor vegye fel, de vannak azok, akik csak azért hordják, hogy ne tűnjenek ki a többiek közül, így ezáltal már rég elve-

szett a saját ízlésük…”  

• „...Szerintem mindenki öltözzön ízlésesen, az adott ruhában érezze jól magát és nézzen magába, nehogy nevetség tárgya legyen. Úgy vélem, nekünk, fiataloknak 

a legnehezebb a dolgunk az öltözködés terén…” 
 

Egy stílusjelenség érzékeny, összetett kategória: a népi motívumok felhasználásakor is vannak területek, ahol a magyaros „dizájnként” kategorizált motívum-

rendszer már-már ízléstelen, más esetekben pedig ez a fajta szín- és virág-kavalkád harmonikusnak és oda illőnek tűnik. Meg kell tanulnunk az értékéhez méltóan bán-

ni ezzel az új irányzattal. Egy-egy tervező érzékenységén múlik, hogy mit hoz ki ebből az „alapanyagból”. Ehhez idő kell. Idő kell a motívumrendszer szervesüléséhez, 

asszimilálásához. A pozitív irány már helyenként megfigyelhető: a hímzésminták kezdenek formailag és színekben egyaránt idomulni a mai öltözék- és tárgykultúrához. 

Figyelemre méltó a pár éve meghirdetésre kerülő „Gombold újra!” pályázat, melyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kezdeményezéséből a Design 

Terminál tett közzé a Moholy- Nagy Művészeti Egyetem, a Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége szakmai együttműködésével. A kezdemé-

nyezés célja a magyar viselettörténeti hagyományok megújítása.  
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Kis magyar etnográfia 
 

A pályázati kiírás amatőröknek és profiknak egyaránt azt adta feladatul, hogy a magyar viselettörténet értékes hagyományaiból, tetszőlegesen választott témában al-

kossanak a mai kor igényeinek megfelelő öltözéket. A pályázat kiírója a manapság egyre népszerűbb népművészeti ihletés mellett felhívta a figyelmet a 19-20. századi 

magyar polgári hagyományok inspiráló forrásaira is. Az első év 450 indulója után, a következő kiírásra már 1000 fiatal tervező jelentkezett a megmérettetésre. A bírá-

latkor számos gyakorlati szempontot is figyelembe vett a zsűri. Részben a pályázat céljaként megfogalmazott elveket: a szabadon szárnyaló fantáziát, a ruhák hordha-

tóságát, a kiegészítők harmóniáját. Szintén befolyásoló tényező volt a nemzetközi piacra való betörés igénye. A szervezők a mindennapokban is hordható ruhadarab-

okra és a fiatal tervezők, valamint a hagyományos kézműves műhelyek együttműködésének ösztönzésére is hangsúlyt helyeztek. A „Gombold újra!” pályázat legsikere-

sebb munkáival a fiatal magyar divattervezők felhívták a világ divatszakmájának figyelmét a magyar motívumkincs gazdagságára. A magyar népi ihletésű ruhák sikert 

arattak Brüsszelben, Prágában és a világ számos más kifutóján. 

A jelenség, mindenesetre, rendkívül izgalmas művészetileg és szociológiailag, valamint pszichológiailag egyaránt. Egy biztos: az „élő népművészet” napjainkban már 

nemcsak egy halott fogalom.  
 

Forrás:  

Baranyai Anita: Népművészet Vizuális Pedagógiai Műhely Bt., Győr, 2002. 

Dvorszky Hedvig: Gombold újra!: Divat a magyar 2012: öltözékbemutató a Millenárison. Magyar Iparművészet, 2012/2. szám, 20-24 

Hofer Tamás- Fél Edit: Magyar népművészet Corvina Kiadó, Budapest, 1994. 

Voigt Vilmos: Alapismereti bevezető. Debrecen, 1989. 
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A TÉRSZEMLÉLET FORMÁLÁSA 
 

Térérzetek, térélmények, 
forma– és téralkotás, konstruálás 

 

Geisbühl Tünde - képzőművész-tanár 

Az alkotásokat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ  

Alapfokú Művészeti Iskola - Kölcsey Ferenc Általános Iskola  

művészeti csoportjainak tanulói készítették 

A tanulók életkora: 7-15 év 

 

 

 

Tapasztalatom szerint azok a gyerekek értelmezik és formálják könnyebben a teret, s alkalmazzák annak 

különböző ábrázolási módját, akik sokféle téri manipulációs helyzetet megéltek. Nem a korán és direkt mó-

don elkezdett látvány utáni rajzolás, térábrázolás vezet jó eredményre, hanem a változatos, a valóságot sok 

nézőpontból megismertető, megtapasztaltató játékok, feladatok, alkotások. Csak a bőséges képi, téri em-

lékkel rendelkező gyerekeknél tudunk építeni a tapasztalati tudásra. 
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Térszemlélet 

Nyomok, útvonalak a homokban 
 

Korosztály: 6-7 éves tanulók 

Cél: mozgásirányok felidézésével a vizuális emlékezet, mozgások rögzítésével a jel- és formaalkotó képes-

ség fejlesztése 
 

Az iskolába lépés nagy változásokat hoz a gyerekek életébe. Az egyik legjelentősebb változás épp a térhasz-

nálat módjában és lehetőségeiben mutatkozik meg. Gyakran, akár 25-35 tanuló is osztozik a tantermen, 

beszorulva a padokba, saját mozgásterük egy-egy füzetre és - jó esetben - egy kicsit nagyobb rajzlap méretű 

területre zsugorodik. Nézőpontjuk rögzül, ritkán szemlélik a világot eltérő, változatos és különös szemszög-

ből. 

Fontosnak tartom, hogy a művészeti órákon olyan feladatokat adjak számukra, melyek felhasználják és se-

gítik megőrizni természetes nyitottságukat, játékosságukat, s amennyire csak lehetséges, oldják a kénysze-

rűen szűkítő iskolai kereteket. Igyekszem szokatlan helyzetekbe hozni őket, találkozzanak különböző mére-

tű, változatos anyagokkal. Ezek a cselekmények felszabadító hatásúak, sokkal intenzívebben működtetik 

emlékezetüket és fantáziájukat, s természetesen nagyobb élményt is nyújtanak. 

Nyomot hagyni minden kisgyerek szeret, legyen az egy papír, szoba fala vagy főzelék a tányéron. Emlékeket 

is rögzíthetünk nyomokkal, jelekkel, és segítségükkel újra felidézhetünk történéseket, élményeket. 

Az iskolai lehetőségeket is kihasználhatjuk arra, hogy a megszokottól eltérő, több négyzetméternyi felüle-

ten alkossanak a gyerekek. A 7 éves tanulók azt a feladatot kapták, hogy pontosan és részletesen idézzék 

fel a reggeli ébredés utáni mozgásukat, a lakásban bejárt útvonalukat. A felelevenített képzeletbeli térké-

pet készítsék el az iskola udvarán levő homokban. A lakás kitalált nyomai után alakítsák ki azt az utat is, 

amit otthonról az iskolába jövet megtesznek, figyeljenek a kanyarokra, utcasarkokra, érdekességekre. Aztán 

hozzák létre a kedvenc helyük nyomát, térképét, esetleg az odajutás lehetőségét, nyomvonalát. 

A belső képek felidézése után lelkesen és nagy odaadással fogtak a feladathoz. Felszabadultan teremtettek 

meg általános és személyes jelentéssel is bíró nyomokat a homokban. Hasznos tapasztalást szereztek azál-

tal, hogy tágas térben, hatalmas felületen alakítottak plasztikus vonalakat, a megszokott papír és ceruza 

helyett . 
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Térszemlélet 

Mozgásirányok, útvonalak érzékelése becsukott szemmel 
 

Korosztály: 6-7 éves tanulók 

Cél: a térben való mozgásirányok pontos érzékelésének, a téri emlékezetnek, valamint a téri tapasztalatok 

képi rögzítésének fejlesztése 
 

Ahhoz, hogy a tér - a gyerekek számára - valóságos tartalom, s ne elvont fogalom legyen, célszerű minél ala-

posabb és élményszerűbb tapasztalásokat összegyűjteni. Ezek, a főként játékok során szerzett, sokszor ész-

revétlen érzetek, ismeretek adják a későbbi tudatos téri manipulációk, térértelmezések biztos tapasztalati 

bázisát. 

Azt szokták mondani, ahhoz, hogy valódi és pontos információink legyenek a körülöttünk lévő világról, fon-

tos a dolgokat átélni, személyesen benne lenni. Természetesen, ez érvényes a tér feldolgozása, értelmezése 

során is. Azt hihetnénk, hogy a tér teljességének átélése, érzékelése magától értetődő, hisz benne létezünk, 

körülvesznek a háromdimenziós térelemek, tárgyak. 

A becsukott szem többnyire fokozza, finomítja a többi érzékszerv érzékenységét. Ezt bátran kihasználhat-

juk, ha szeretnénk, hogy valamit intenzívebben, irányítottan megfigyeljenek a diákok.  

Egy nagyobb tér, például az iskolaudvar felfedezésénél is alkalmazhatunk becsukott szemű játékokat. 

Az egyik ilyen jellegű feladatnál már nemcsak az iskola elemeit, hanem a saját behunyt szemmel végigjárt 

mozgásirányokat is meg kellett jegyezniük, majd felidézték s lerajzolták. A képen látható, hogy „óriáskígyót” 

formáztak, úgy, hogy szemüket becsukták, egymás vállára tették a kezüket, és az első gyerek irányításával 

kanyarogva járták be az iskola udvarát. Akár kint a szabadban vagy bent a teremben a legegyszerűbb esz-

közzel, esetleg a játék élményéhez egyénileg választott színnel lerajzolhatják a minél pontosabban felidé-

zett útvonalat, bejelölve azt is, hogy az épület és egyéb téri elemek miként helyezkednek el. 

Fontos, hogy a hétköznapi, körülöttük lévő tér, téri elemek és tárgyak méreteit, arányait, irányait és egy-

máshoz való viszonyait minél pontosabban érzékeljék, s ezeket az érzékleteket, ismereteket minél többször 

tapasztalják meg változatos, irányított játékokon, feladatokon keresztül. 
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Térszemlélet 

Jelekké váló nyomok  
 

Korosztály: 6-7 éves tanulók 

Cél: a modalitás-váltás és a jelalkotó képesség fejlesztése 
 

A térérzékelés fejlesztése, tapasztalatom szerint, nem szűkíthető csak a térbeli játékokra, megfigyelésekre. 

Hasznosnak bizonyulnak azok a szokatlan feladatok, amelyek a térből érkező nem látható információk - 

hangok, illatok - érzékelését fejlesztik. Az átélt és összegyűjtött érzetek, érzések és élmények képi megjele-

nítései segítik annak felismerését, hogy világunkban, környezetünkben a jelenségek szoros kapcsolatban 

vannak egymással, és az észlelési tapasztalataink átírhatók, kifejezhetők vizuális nyelven is. 

Nagyon sok hanggal és illattal kapcsolatos feladatot végeztünk a kicsikkel.  

A személyes és a tágabb környezetünkben hallható hangok tudatos és irányított megfigyelése arra is alkal-

mas, hogy a hangok jellemzőihez társítsuk a különböző vizuális elemeket. 

A felső kép csoportmunkában készült. Néhányan a terem különböző pontjaiból adtak eltérő erejű, hosszú-

ságú, hangszínű zajokat, hangokat. Megfigyelés után ezeket a hangokat különböző színű papírból tépett 

foltok felragasztásával tették láthatóvá egy nagyméretű lapon. Majd festett folttal, vonallal rögzítették e fő 

hangok változását, átalakulását is. A hangok változtak időben (rövidültek, elnyúltak, szaggatottak lettek) és 

térben is mozogtak, közeledtek és távolodtak egymástól. Mivel a gyerekek olyan erősen koncentráltak a 

hallható hangok tulajdonságaira és a színben, formában, méretben való megjelenítésükre, eszükbe sem 

jutott a hangot kiadó társaik s a valós környezet ábrázolása. 

A második képen a „titokzatos fogadó” szobáiból kiszűrődő zajokat alakították látvánnyá. Figyelniük kellett 

arra, hogyha például nyávogásszerű hangot hallanak, akkor se macskát ábrázoljanak, hanem a hang minő-

ségét, milyenségét érzékeltessék formákkal, színekkel. Ennél a feladatnál az összetettebb, bonyolultabb 

hangok már egyre több lehetőséget adtak a jelképzésre. 

A harmadik fotón varázskavicsok láthatók, melyeken a jelek különböző illatok szimbolikus lenyomatai. A 

gyerekek azonos kinézetű kis dobozokba zárt illatokat szagoltak, és asszociációkat kerestek hozzájuk. A 

gyűjtött, talált kavicsok adott mérete egyszerre izgalmas kötöttség, de inspiráló ötletadó is a festés során. 

Mivel az érzékszervi tapasztalások és a belső élmények látvánnyá, jellé, szimbólummá, vagy akár installáció-

vá alakítása a cél, így ezt a feladatot némi változtatással bármilyen korosztállyal elvégezhetjük. 
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Térszemlélet 

Varázspálcák és jelfogók 
 

Korosztály: 6-12 éves tanulók 

Cél: a tárgy funkciójának megfelelő forma- és jelalkotó képesség, valamint a találékonyság fejlesztése  
 

A térábrázolás, téri alkotás fejlesztésének fontos előkészítői azok a feladatok, amelyek segítségével a tanu-

lók kiléphetnek az egyszerű sík képmezőből. 

A térbeliség, a téri ábrázolás törvényszerűségeinek későbbi megértése során ez a gazdag tapasztalati anyag 

a tanulók segítségére lesz. 

Minél több olyan tevékenységet folytatnak, melyek során akár tudatosan, akár önkéntelenül, de tapasztalá-

sokat, információkat gyűjthetnek a térről, a térben található tárgyakról, a látvány változásáról, annál bizto-

sabb és használhatóbb gyakorlati élményük és tudásuk lesz erről a témáról. 

A varázspálca készítése kisiskolásoknál olyan tevékenység, amely szinte minden mesés feladatsorba beil-

leszthető. Nemcsak a tündérmesék, de a vágyteljesítő vagy egy mai titkos utazásos játék fontos kelléke is 

lehet ez tárgy, amely minden esetben valami különleges funkcióval rendelkezik, s így formáját az aktuális 

cél szerint változtathatjuk. 

A fenti képen egy boszorkányról szóló történet fontos eszközeként készültek a varázspálcák, jelző-

készülékek. A meséhez kapcsolódó titkos levélből kiderült, hogy a gonosz banya egyszer elfelejtette magá-

val vinni a varázspálcáját, és emiatt eltévedt. Ezen okulva, hogy a gyerekek a játék során mindig megtalálják 

a helyes irányt, készítettek maguknak varázspálcát. Néhányan egészen különleges jelző, mutató alkatré-

szekkel is felszerelték, például a pálca energia feltöltöttségét mérő egységgel. Minden talált kacatot, dró-

tot, fonalat, gombot, gyöngyöt, szalagot, dobozt felhasználhattak, rögzíthettek a hurkapálcához, vagy a ta-

lált, alkalmas bothoz. 

A nagyobbak egy iskolai tér átalakítása során készítettek egy óriás jelfogó lokátort, mely a végtelen térből 

és időből érkező hangok, hullámok, jelek érzékelésére, összegyűjtésére és továbbítására szolgált. A projekt 

során létrehozott „idő-gép-ház” terét látták el a tanulók különböző funkciójú eszközökkel, melyek a képzelt 

időutazást segítették. Az egyes eszközöket egy-egy tanuló vagy néhány fős csoport eszelte ki és valósította 

meg. Néha a véletlenül talált tárgyak adták a legjobb ötleteket. Így volt ez az alsó képen látható lokátorral 

is, melyet egy kidobott fogas és rossz hullahopp karika inspirált. 
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Térszemlélet 

Terek, érzések I. 
 

Korosztály: 7-9 éves tanulók 

Cél: a terekhez kapcsolódó érzések, élmények felidézésének és megjelenítő képességének fejlesztése  
 

Kellemes és kellemetlen terek, helyek ábrázolása. 

A világunk rendkívül gazdag, változatos, és minden hely, táj más és más élményt, érzést közvetít felénk. 

Hosszadalmas valós utazások helyett egy régi körjáték segítségével idéztünk fel különböző helyszíneket. 

A gyerekek megfogták egymás kezét és egy nagy kört alakítottak. Egy diák a kör közepére állt. Ő tett varázs-

utazást, szabadon mozogva, járkálva, ülve, állva, ahogy kívánta. A többiek pedig körbe-körbe sétálva, dalol-

va, szabadon szőtt énekkel segítették a képzelt utazásban. Dalos, kántálós kérdésekkel bíztatták a körben 

lévőt, hogy dalolja, mondja, játssza el, amit lát, amerre jár- (valahogy így „megyünk-megyünk sétálunk, meg

-meg állunk, szétnézünk, megyünk-megyünk, járkálunk, sétálunk és repülünk… - Hát te, ugyan hová értél?… 

Milyen helyet találtál? …. Mi vesz körül, mit látsz már?… Mit érzel, és ki lettél?… Hideg van-e, meleg van-e, 

sötét van-e…stb.? … Gyere, ugorj vissza miközénk!) Ha elfogytak a kérdések és válaszok, helycsere követke-

zett. 

Miután mindnyájan átélték, megfigyelték a helyet, ahová kerültek, utaztak, elmesélték az élményeiket. 

A képzeletbeli helyeken átélt benyomások alapján összegyűjtöttünk, válogattunk, és csoportosítottunk ér-

zéseket, szavakat, kellemes és kellemetlen helyekhez kapcsolva azokat. (pl.: cápa, kolibri, rend, kaktusz, 

csatatér, darázs, gleccser, tisztaság, fény, nevetés, ölelés, virágok, víz, végtelen, szabadság, boldogság, lágy-

ság, pók, piszok, gazdagság, selymes, puha, lágy, szétáradó, béke, pince, rács). 

Nagyon érdekes volt az, hogy jóval többen jártak kellemetlen helyeken, mint kellemesen, és ezekről a szo-

rongató, rémisztő helyekről sokkal nagyobb buzgalommal is beszéltek. Aprólékosan számba vették, hogy 

mitől félnek, mi az, amitől szoronganak, összegyűjtötték az osztály leggyakoribb félelem okozóit. 

A felidézett tereket színes pitt krétával vagy vízfestékkel ábrázolták. 

Mivel a félelmetes helyek rettentő izgalomba hozták a gyerekeket, így főként ezt az élményt bontottuk ki a 

következő foglalkozásokon is. Grimaszokat, mozdulatokat kerestek, gyűjtöttek ehhez a témához. Csoporto-

kat alkotva némán eljátszottak egymásnak olyan helyzeteket, ahol szorongást, félelmet idéztek meg. A leg-

jellemzőbb pillanatban testszobor-kompozícióvá dermedtek. 
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Térszemlélet 

Terek, érzések II. 
 

Korosztály: 7-9 éves tanulók 

Cél: személyes érzések, élmények felidézésének és megjelenítő képességének fejlesztése  
 

Kellemetlen lényekből és hangokból szőtt terek. 

Miután a csoportos játékok segítségével azt is kiderítettük, hogy ki milyen lénytől fél, mi az, ami kiváltja a 

rossz, kellemetlen érzéseket (pl.: közelség; sötétség; elnyelés; valami elborít, rádől, rászakad, lezuhan; a 

körülvevő „lények” rémisztő, elemésztő, ijesztő, elpusztítást sugalló hatása). Színes lapon ábrázolták azt a 

teret, amit teljesen megtöltöttek azok a lények, állatok, tárgyak, melyek a legkellemetlenebb érzéseket éb-

resztik fel bennük. Természetesen címet is adtak a képeiknek. 

Ezeken a munkákon, mint a felső alkotáson is látható, még felismerhetők a szereplők, pókok, kígyók, de a 

képi látvány már távolodik is valamelyest a konkrét valóságtól. 

Következő lépésként keresniük kellett, olyan anyagokat, tárgyakat, eszközöket, amelyek hangjukkal félel-

met, szorongást közvetítenek. A saját testüket is használhatták a hangok létrehozásában. 

Egy kis időre alkalmi zenekarrá váltak, és a félelem, rémség, valamint a szorongás hangjait próbálták elő-

csalni, keresve, továbbalakítva a legmegfelelőbb hatást. A bátrabbak egyenként is megmutatták, hogy ők 

milyen rémisztő hangot tudnak kiadni. 

Játszottunk a hangokkal, s más-más sorrendben kapcsoltuk össze azokat. Kerestünk olyan zajokat is, melye-

ket az egész osztály együtt, egyszerre szólaltathat meg, s aztán az egyedi hangok egymás után bekapcsolód-

tak, majd fokozatosan leváltak. 

Három csoport különböző halk dobolást, kaparászást, nyiszogást hallatott. Izgalmas ritmusban kapcsolód-

tak össze. Mikor megfelelően sejtelmesen rémisztő volt már az alapzaj, akkor bevontuk az egyedi hangokat 

is. Becsukott szemmel hallgattuk a finom, de szorongást keltő, monoton zajt, s a belépő erős egyedi hango-

kat is. Kis idő múlva félelmetes „zenekarrá”, hangtérré alakultunk. 

Intenzív élmény volt, ahogy a gyerekek csukott szemmel ritmikusan mozogva, dülöngélve zenéltek, és fi-

gyelték belső képeiket. 

A belső képek átélése után lassan elcsendesedtek, s aztán a feltörő előnyomakodó élményeiket, érzéseket 

kiöntötték magukból, és nagy lendülettel fogtak a hallott zene-zaj megjelenítéséhez. 
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Térszemlélet 

Hang-szín dobozok 
 

Korosztály: 9-10 éves tanulók 

Cél: általános és személyes tartalmak szimbolikus megjelenítése 
 

A világot alkotó jó és rossz tartalmakhoz kapcsolódó, rokonítható hangokat kerestük és gyűjtöttük össze. 

Kis csoportokban mesét írtak a gyerekek a „Világban lévő hangok születéséről”. Nemcsak olyan kérdésekre 

kerestünk választ a mesékben, hogy miként keletkeztek, hanem hogy hol és miben voltak a hangok a Világ 

kezdete előtt, és miért, hogyan kerültek, szóródtak szét a világban. 

Az egyik érdekes mese arról szólt, hogy kezdetben a hangok dobozokban és hengerekben laktak, de egyszer 

vitázni kezdtek, hogy ki, kik a fontosabbak. A vitából veszekedés majd vad harc lett, és tépték, csípték egy-

mást, míg szét nem szakadtak a dobozaik. „Mikor a dobozok és hengerek már csak hang nélkül feküdtek a 

réten, a hangok megszólaltak a világban, a jó és a rossz hangok egyaránt. Azóta ilyen megszólaló a világ!” 

fogalmazott az egyik mese. 

Gondoltuk, a szétszóródott, összekeveredett hangokhoz tartozó tulajdonságokat, érzéseket, fogalmakat 

újra elhelyezzük hengerekben, dobozokban. Azért, hogy már a dobozok külseje alapján sejthessük tartal-

mukat, ezért külsejüket a bennük rejtőző dolgoknak megfelelően festjük ki. 

Persze, ehhez előbb eldöntöttük, és csoportosítottuk, hogy mit tennénk egy helyre (pl. aminek hasonló 

hangja, színe van a képzeletünkben és a világban is).  

Gyűjtöttünk és csoportba rendeztünk érzéseket, tulajdonságokat, jelenségeket, növényeket, állatokat, me-

seszereplőket, hangokat, tárgyakat, illatokat, mozdulatokat, vonalakat, foltokat. A gyerekek eljátszották, 

mozogták, zörögték és zenélték mindazt a tartalmat, amiket csak tudtak. 

Majd a csoportok a választott tartalomhoz illően kifestették a hengereket, dobozokat. 

A képen látható dobozokba a harchoz, az irigységhez és a lustasághoz kapcsolódó tartalmakat keresték 

meg, s e tartalmaknak megfelelően igyekeztek kifesteni. 

Ez a feladat felszínre hozta azokat a személyes élményeket, érzéseket, információkat, amelyekre építhet-

tem és utalhattam is a műalkotásokról, épületekről való beszélgetéseink során. Olyan bőséges személyes 

tapasztalattal, átéltséggel kapcsolódnak a fogalmak, jelenségek a látvánnyal, vizualitással, hogy lassan létre-

jöhetett egy személyes képi nyelv és olvasat . 
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Térszemlélet 

Térképzések, alaprajzok 
 

Korosztály: 10-11 éves tanulók 

Cél: a látványértelmezés és a rekonstrukciós képességek fejlesztése 
 

A terek megfigyelésénél, modellezésénél kihasználhatjuk a gyerekeknek azt adottságát, hogy játék közben 

teljesen azonosulni tudnak kedvenc szereplőikkel - babáikkal, állataikkal, kisautóikkal, hőseikkel - s azok 

szemével látják a körülöttük levő teret. Ez a nézőpontváltás teszi lehetővé, hogy egy aránylag kisméretű, 

legfeljebb 1-2 négyzetméternyi terepet hatalmas emberléptékű térnek képzeljenek, érzékeljenek.  

Kis csoportokban, az otthonról hozott kedvencek számára különböző hangulatot, érzetet nyújtó tereket ala-

kítottak ki (például: laza, széles, átjárható, szűk, zárt, szabad, nyitott, labirintus- és sikátorszerű, unalmas, 

izgalmas, romhalmaz, túl szabályos, felemelő, biztonságot adó, nyugalmas, mozgalmas, szigorú, finoman 

tagolt, stabil, labilis, kusza). Egy ilyen tér látható a második képen.  

A gyerekek megfigyelték a kiváltott érzetek és térelemek elrendezése közti kapcsolatot, a közlekedés, moz-

gás lehetőségeit. Ez a játék rendkívül hasznos volt valós és élményszerű tapasztalatok összegyűjtésére. 

Olyan irányított megfigyeléseket végeztek, amiket hosszadalmas terepmunkával, kirándulással lehetett vol-

na csak helyettesíteni. Mivel kis játékaik a létrehozott térben mozogtak, ezért a gyerekek is hasalva követ-

ték azokat, s a terepelemeket így különböző nézőpontokból, irányokból látták, figyelték. Az élményszerű 

tapasztalás biztos képi látványokat, téri információkat rögzített emlékezetükben, amire a későbbiek során 

hivatkozni lehetett. 

A számukra legérdekesebb elrendezést lerajzolták, majd továbbgondolva kiegészítették képzeletbeli város-

sá, színházzá, stb., ez látható az alsó képen. 

A dobozokkal, hengerekkel való játék során, tapasztalati úton volt bevezethető az alaprajz fogalma és elké-

szítése, valamint annak megtapasztalása, hogy a különböző térbeli elrendezéseknek más és más az alapraj-

za. 

A földre fektetett hatalmas csomagoló papírokra, kartonokra helyezett elemeket körberajzolták. Székre, 

asztalra állva, hogy teljesen felülről láthassák a tárgyakat, összehasonlították a rajzokkal, megállapítva, 

hogy mely tárgynak, milyen formájú alapja (alaprajza) van. 

Ezeket az alaprajzokat és a hengerekről, dobozokról készített rajzokat további feladatokhoz használtuk. 
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Térszemlélet 

Látvány, térképek, alaprajzok 
 

Korosztály: 10-11 éves tanulók 

Cél: látványértelmezés és a rekonstrukciós képességek fejlesztése 
 

Az élményszerű tapasztalás útján való tanulás fontosságát és rendkívüli eredményességét ez a hosszú fel-

adatsor igazolta számomra a legszembetűnőbben. 

A gyerekek játékosan, a térbe helyezkedve figyelték meg a mértani testek valós és látszati formáját, azok 

helyzetét, egymáshoz való viszonyaikat, ezért a látszati rajz és a térkép-értelmezés szinte minden tanulónak 

remekül ment. 

Kisebb-nagyobb csoportokban különböző játékos rekonstrukciós feladatokat oldottak meg. Alaposan meg 

kellett figyelniük az egy alaprajzhoz tartozó, de különböző irányokból készített hengereket, dobozokat ábrá-

zoló látszati rajzokat. Meg kellett állapítaniuk, s jelölni a térképen (alaprajzon), hogy az egyes látszati képek 

az alaprajzhoz viszonyítva, milyen irányból nézve készültek.  

Máskor egy-egy térképet kellett kiegészíteniük, úgy, hogy a kapott látszati képnek legyen a pontos alaprajza 

(térképe). A csoportok nagy buzgalommal találtak ki egymás számára is feladatot, például az egyik csoport 

meghatározott lépték szerint alaprajzot készített a másik csoport számára, hogy azoknak kelljen felépíteni-

ük az adott teret. Időnként mérésekkel ellenőrizték egymás pontosságát.  

Aztán volt, hogy a csoport fele kint várakozott, amíg a bent lévők adott alaprajzok szerint felépített test-

együtteseket lepedőkkel letakarták. A kintről érkezőknek kellett kitalálniuk, hogy melyik lepedő alatt mely 

alaprajz elemei vannak. 

A játékok során igyekeztünk azt is megfigyelni, hogy mely téri elemnél, helyzetnél a leggyakoribbak a téve-

dések, mik azok a pontok, elemek, amelyek a biztos tájékozódást leginkább segítik. 

A legügyesebbek a környezetünkben található bonyolultabb tárgyakról is készítettek különböző mértékű 

kicsinyítéssel térképet.  

Majd elképzeltünk egy olyan helyzetet, amikor az alaprajzaink valóban térképek, mintha magasból épüle-

tet, tájat, kertet, tavat ábrázolnának. Ki kellett találniuk, hogy mi felett szállhatott a repülőgép, varázssző-

nyeg, és mik lehetnek a különböző formák. Az elképzelt terep, táj színes látványát is elkészítették, történe-

teket találtak ki, melyek az adott területen játszódhatnak. 
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Térszemlélet 

Útvesztők  
 

Korosztály: 10-11 éves tanulók 

Cél: térélmények vizuális ábrázolása, térértelmezés, perspektíva 
 

A gyerekek, a terek élményszerű megtapasztalását folytatva, különböző útvesztős, labirintus élményt nyúj-

tó játékban vettek részt. 

Voltak olyan játékok, amikor az egyik csoport tagjainak bekötött szemmel kellett végigmennie azon a kacs-

karingós útvonalon, amit a másik csapat jelölt ki egy gombolyagnyi madzag segítségével oly módon, hogy az 

egyes fordulóknál ők tartották a madzagot. A bekötött szeműek csak a fonalat fogva, kezüket folyamatosan 

azon csúsztatva, óvatosan haladhattak végig, az akár egész iskolát behálózó útvonalon. Néha a játékot bo-

nyolítottuk azzal, hogy tárgyakat kötöttünk a madzagra, vagy a fordulóknál szavakat súgtak a bolyongók-

nak. Persze, a tárgyakat, szavakat meg kellett jegyezniük az útvonal, a bolyongás irányával együtt, hogy 

rajzban rögzíthessék. 

Máskor a teremben építettünk útvesztőt padokból és asztalokból. Eközben néhány tanuló kint várakozott. 

Amikor végre bejöhettek, a bent lévők hangszereikkel, hangot adó eszközeikkel a padokon, székeken állva, 

azokon mozogva vezették, irányították a labirintusban bekötött szemmel bolyongó társaikat, így biztosítva 

számukra „hangvezetést”. A hangok hívták, vonzották, irányították a labirintuson áthaladó próbatevőket. 

Ezt a játékot játszhatjuk egyszerűbben is. Mindnyájan egy nagy kört alkotunk, s mindenkinél valamilyen 

hangzó eszköz van. A kör belsejében egy bekötött szemű gyerek áll, őt kell bolyongásra kényszeríteni azzal, 

hogy mindig máshonnan szólal meg egy hívó hang, s neki mindig a hang irányába kell mennie, ám az utolsó 

pillanatban, mielőtt elérné a hangot adót, egy máshonnan érkező zaj, hang irányába kell indulnia. Miután 

mindannyian megtapasztalták a bolyongás, útvesztés furcsa érzését, kollázzsal, festéssel, vegyes techniká-

val elkészítették tévelygéseik útvonalát, irányait és a bolyongás élményét. Lehet vidám, kedélyes útvesztő-

ket is létrehozni, s az azokról készült alkotások látványát összevetni a félelmetes, elveszettséget, bezártsá-

got közvetítő képekkel.  

Ennyi átélt, megfigyelt tapasztalat és kollázs után nagyszerű grafikák készültek az összegyűjtött ókori romok 

fotói alapján. Biztos kézzel rajzolták a bonyolult téri látványt. Az ókori romokhoz való utazáshoz Weöres 

Sándor „Alusznak az elsüllyedt városok” kezdetű versét hívtuk még segítségül . 
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Térbeli alkotás 

Rejtekhelyek, fénycsapdák  
 

Korosztály: 10-12 éves tanulók 

Cél: a térbeli vizuális megjelenítés, a téralkotó képesség és az eszközhasználati készségek fejlesztése 
 

A gyerekek a különböző projektek, feladatsorok részeként találkozhattak aplasztikus alkotás itt látható for-

májával, a faragással, mely egészen más részképességeket mozgat meg és fejleszt, mint a konstruálás vagy 

a mintázás. Az Ytong tégla faragása nem igényel sajátos eszközöket, s nincs szükség nagy fizikai erőre sem. 

Már a kisiskolás korú gyerekek is nyugodtan kísérletezhetnek ezzel az anyaggal, melyet szinte evőeszközök-

kel meg lehet munkálni. Itt is fontos segítő, szervező elvnek tartom, ha az egyes feladatok nemcsak szoro-

san vett vizuális, hanem tartalmi szempontok szerint is egymásra épülnek, egymáshoz kapcsolódnak. Mind-

ezzel azt a tapasztalati képet erősíthetjük a gyerekekben, hogy a világ dolgai egymással összefüggnek, hat-

nak egymásra. Ezt a szemléletet a tantárgyakra bontott oktatási formánk amúgy sem erősíti. 

A bal felső kép egy prekolumbián ihletésű síkplasztika, mely előtanulmányként szolgált egy önszobor-

készítéshez, s része egy „titkos terem” berendezésének is. A gyerekek azt a feladatot kapták, hogy egy 

adott méretű Ytongból a lehető legnagyobb méretű fejet faragják ki, a legjellemzőbb, vonásokat bemutató 

arcot létrehozva. Ezekhez kerestünk művészettörténeti előképeket, így jutottunk el a prekolumbián ábrázo-

lásokhoz, melyek formája, nézete még a legtökéletesebb anyag felhasználásra is jó példa volt. 

A mellette lévő festett darab egy olyan mécses tartónak is használható tárgy, amely közös történetünk sze-

rint egy különleges, titkos kulcs elrejtésére szolgált. Egy leplezett, szinte észrevehetetlen kis üreget kellett 

elrejteniük az Ytongban úgy, hogy legalább egy kis kivehető elem eltakarja az üreget. Sok esetben a díszí-

tést használták fel a vájat elleplezésére.  

A két alsó képen tároló funkcióval is rendelkező fénycsapdák láthatók. Egy hosszabb folyamat zárásaként 

készültek, mely során a fénnyel, transzparenciával, maszkokkal foglalkoztunk. Ennél a feladatnál a 12 éves, 

vízilovat faragó diák már ügyesen használta a teret, és a tároló doboz maga vált díszítménnyé, míg a fiata-

labb tanulók többnyire dombor-faragással díszítették ládikájukat. A fény náluk egyszerűen az áttört lyuka-

kon szűrődhetett ki, míg a vízilónál az orrán és a száján keresztül is látszott a fény, amikor a tároló rekeszbe 

mécsest tettek, s lezárták a tetejét  
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Térbeli alkotás 

Kép-más 
 

Korosztály: 10-12 éves tanulók 

Cél: az önismeret és a vizuális megjelenítés képességének fejlesztése 
 

Egy „varázsló” titkos kamrájának benépesítése során készültek ezek a festett hungarocell síkplasztikák. 

Tanításom fontos eszközének és lehetőségének tartom az önismeret fejlesztését, ami gyakran nem direkt 

feladatokon keresztül valósul meg. Az észleletek, érzések, élmények megfigyelése, elemzése szintén ezt a 

folyamatot erősíti. Mivel diákjaim már többször találkoztak efféle feladattal, akkor sem jöttek zavarba, ami-

kor azt a célt fogalmaztuk meg, hogy elkészítik önmagukról azt a szobrot (festett hungarocell plasztikát), 

ami a saját benső tulajdonságaikat teszi láthatóvá. 

A feladat előkészületeként önmaguk külső formai sajátosságait, egyedi vonásait és a fontosnak lényegesnek 

tartott belső tartalmakat kellett feltárniuk, számba venniük.  

Azért, hogy ne vesszenek el a valósághű ábrázolásban, hanem egy célravezetőbb, bátrabb kifejezési nyelvet 

találhassanak, egy feladatsoron át keresték és egyszerűsítették a látható formákat. 

A fotón látható ceruzarajz egy olyan játékos portré, amit úgy kellett elkészíteniük egymásról és önmaguk-

ról, hogy a rajzlapot, amin rajzoltak s a készülő rajzukat sem láthatták, azt valamivel el kellett takarniuk. 

Tiszta, könnyed vonalakkal kellett visszaadniuk a lényeges jellemzőket. A mellette levő színes arc már a to-

vábblépést mutatja, amikor egyszerű foltok segítségével erősítették a karaktert.  

Miután összegyűjtöttük a legfontosabb külső, belső tulajdonságokat, kedvteléseiket, kedvenc színeiket, 

azok számukra legkellemesebb árnyalatait, a legkedveltebb pózokat, formákat, amikben leginkább jól érzik 

magukat, elég biztosan formálódni kezdtek az alakok.  

Mivel azt is kitaláltuk, megbeszéltük, hogy ezek a szobrok valamiféle hangadásra is képesek lesznek, így 

még ehhez a funkcióhoz is gyűjtöttek anyagot (pl. födőt, fakanalat, fémdobozt, gyöngyöt, drótszálat, kavi-

csot, stb.). 

Az alakok tervezésénél fontos szempont volt az is, hogy a beszerezhető hungarocell táblából a lehető legna-

gyobb méretű figurát vágják ki.  

Döbbenetes volt az az élmény, ahogy az elkészült alkotásokban egymás után hitetlenkedve ismertek egy-

másra és önmagukra. Egyszerre egy valós önismereti kalandban és egy személyes kifejezési nyelv megtalá-

lásában volt részük úgy, hogy szinte észre sem vették. 
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Térbeli alkotás 

Megírt tárgyak 
 

Korosztály: 9-12 éves tanulók 

Cél: a személyes üzenet vizuális megjelenítési képességének fejlesztése 
 

Az itt látható festett, átalakított tárgyakat eltérő életkorú gyerekek, különböző célból, különböző feladatok 

során készítették. 

Az alsó tagozatos korosztály számára ez a feladattípus fontos lehetőségekkel bír. Miközben a gyerekek a 

tárgyakkal ismerkednek, foglalkoznak, átalakítják, átfestik azokat, addig a formákról, azok forgatás során 

felfedezhető, változó látványáról gyűjtenek be fontos információkat. 

Sokszor megfigyeltem, hogy azok a gyerekek értelmezik könnyebben a teret, annak különböző ábrázolási 

módját, akiknek sok téri manipulációs helyzetben volt részük. Nem a korán és direkt módon elkezdett lát-

vány utáni rajzolás, térábrázolás vezet jó eredményre, hanem a változatos, a valóságot sok nézőpontból 

megismertető játékok, feladatok, alkotások. Csak a bőséges képi, téri emlékkel rendelkező gyerekeknél tu-

dunk építeni a tapasztalati tudásra. 

A fenti tárgyak sokszor valamilyen játéknak, performansznak lettek a kellékei, vagy egy bábjátéknak a sze-

replői, de volt, hogy utcazenélésre adtuk a fejünket, ahhoz készítettünk hangszereket, míg mások napló tör-

ténetet írtak, arra alkalmas tárgyakra. 

Mindegyik feladatnál lényeges elem volt, hogy a környezetünkben található, kidobásra ítélt tárgyakat szed-

tük össze, és azokat alakították át arra a célra, funkcióra, amire éppen szükségünk volt. Jó érzés az is, hogy 

így még egy kis időt, új funkciót, szerepet adhattunk az amúgy már felesleges, pusztulásra, szánt tárgyak-

nak.  

Az alsó képen látható, az „Üzenet a konyhából” című csoportos alkotást maga a véletlen hívta életre, azzal, 

hogy ezek a tárgyak éppen akkor kerültek hozzánk, amikor az alkotások üzenetéről, az írásról, mint képről 

vagy mint a konceptuális művek elemeiről beszélgettünk. Egy felszámolt konyha eszközei szólították meg a 

gyerekeket. Attól, hogy izgalomba hozta őket ezeknek a tárgyaknak a múltja, története és hozzáillesztették 

a saját emlékeiket, élményeiket, azonnal valós üzenetek-hordozóivá, közvetítőivé lettek a tárgyak. Már az is 

jelentéssel, üzenettel bírt, hogy ki, melyik tárgyat választotta, arra mit írt, hogyan alakította át. Az írást min-

den tárgyon alkalmazták. A szokatlan anyag és kifejezési eszközök használatával alkotó kortárs művészet a 

gyerekek számára ismerősebb és elfogadhatóbb lehet. 
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Térbeli alkotás 

Titokdobozok 
 

Korosztály: 7-10 éves tanulók 

Cél: a térformáló, térszervező képesség fejlesztése 
 

Az első évfolyamokban a feladatok, feladatsorok többnyire egy-egy mesefolyamba épülnek be. 

Az év során végzett tevékenységeket összekapcsolhatjuk olyan mesével, történettel, melynek óráról órára 

továbbszőtt elemei, bonyodalmai újabb és újabb feladatok elvégzését kívánják a tanulóktól. A mese klasszi-

kus felépítésének, elemeinek, figuráinak segítségével bevonhatjuk és inspirálhatjuk a gyerekeket, akik mint 

a hős segítői, a gyengék védelmezői, az ármánykodó ellenség legyőzői vesznek részt a mesében és a felada-

tokban. Az egyes tennivalók levélben, tikos üzenetekben, felhívásokban, töredékekben vagy piktogramok, 

térképek által juthatnak el a tanulókhoz. Változatos tevékenységeket, alkotásokat, tér és tárgy-

átalakításokat, stb. kell végezniük a gyerekeknek a hőst segítő, az ártót gyengítő és ártalmatlanná tevő ka-

landok során.  

Az egyes feladatokhoz kapcsolódó élményanyagot- mely nemcsak inspirációra, hanem a vizuális képzetek 

bővítésére is alkalmas - játékkal, hangokkal, mozgással, szaglással, tapintással teremthetjük meg. 

A felső képeken látható Tündérgubókat ilyen meseszövet során hozták létre a gyerekek, a felfújt lufit gip-

szes gézzel bevonva, és az alapformát tovább bonyolítva, gazdagítva. A mese közben a gyerekeknek talál-

kozniuk kellett a Tündérekkel, akik gyógyírt adhattak egy szomorú cicának. Persze, ehhez láthatóvá kellett 

tenni a Tündéreket, s erre meg csak a gyerekek képesek, ha elkészítenek egy különleges tündérfészket. 

Nem kellett más, mint lufi, gipsz, gipszes géz és mindenféle talált tárgy, kacat, amit összeépítettek, és aztán 

természetesen, száradás után befestettek. 

A Titokdobozokat már kicsit nagyobbacska tanulók készítették. 

Velük a fény és a sötét, a jóság és gonoszság témakörét igyekeztünk feldolgozni. A titokzatosság, a rejté-

lyek, a nem látható, esetleg nem tudható dolgok ábrázolása foglalkoztatott minket. A beavatottság és a kü-

lönlegesség élményének felidézését és feldolgozását kíséreltük meg. 

Olyan - ajtóval, réssel ellátott - dobozokat készítettek, melyek látványa, díszítése is jelzi, hogy nem hétköz-

napi tárgyról van szó, valamint sejthető, hogy milyen kincset, titkot rejthet, ami lehet akár illat, tárgy, fény, 

stb. is. 
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Térbeli alkotás 

Varázsládák 
 

Korosztály: 8-12 éves tanulók 

Cél: tér- és tárgyalkotás, a kreativitás fejlesztése 
 

A legegyszerűbb tárgyak, a többnyire hulladékként kezelt különböző méretű kartondobozok remek lehető-

ségei annak, hogy kilépjünk a megszokott méretű sík rajzlapok sokszor bénító vonzásából. 

Látszólag persze itt is csak át- és befestették a gyerekek a kartonlapokat, de ennél azért sokkal több tör-

tént. A dobozokra egyik esetben sem azért kerültek a foltok, képek, mert nem volt kedvünk már rajzlapra 

vagy kartonra festeni, hanem azért, mert szükségünk volt egy adott funkciójú tárgyra, térre. A megoldás 

keresésekor az eltérő méretű dobozok, ládák bizonyultak megfelelőnek. A különböző funkciójú dobozokat 

más-más életkorú, tudású és néha különös érdeklődésű tanulók készítették. 

A felső doboz, melynek leghosszabb mérete kb. 50 cm, két 12 éves fiú és néhány lány alkotása. A lakóhe-

lyünk bemutatása volt a témánk. Többnyire fotók, grafikák és színes munkák készültek. De ahogy mindjob-

ban felfedeztük, összegyűjtöttük a körülöttünk lévő jelenségeket, érdekességeket, szóba kerültek a kerüle-

tünkben hallható, nagyon karakteres hangok, zajok is. Mivel a csoportunkban van két olyan fiú, akik imád-

ják a fizikát, elektronikát, kieszelték, hogy felveszik ezeket a jellegzetes hangokat, és egy mikrochip és törpe 

hangszóró meg persze egy elem és kapcsoló segítségével lejátszhatóvá teszik. Erre a lányok továbbgondol-

ták a bemutatás lehetőségét, és ők meg ráfestették a doboz 5 oldalára azokat a helyszíneket, ahol a fiúk 

rögzítették a hangot. Így lett egy olyan dobozunk, amelyen a kis fekete kapcsoló megnyomása után auto-

matikusan hallható és az oldalakon látható is a HÉV végállomás, a piac, a Duna-part és a gyár.  

A középső, közel 2 méteres doboz egy több kijárattal és bejárattal rendelkező csoda alagút, mely a gyereke-

ket képes átváltoztatni, hogy a törpe birodalomba be tudjanak lépni. Minden gyerek készített egy saját bá-

but, azzal bebújt a doboz egyik oldalán, majd varázs-szavak mormolása után a szemben lévő kis lyukon kire-

pítette a bábuját, ő pedig a titkos hátsó ajtón kimászott a dobozból. Persze, a dobozon a mintázat is varázs-

erejű.  

A legalsó dobozra, egy kiállítás-megnyitón bemutatott esőhozó szertartásnál volt szükségünk. Ez is egy te-

kintélyes méretű láda, de itt a gyerekek állították össze az oldalakat is, lécekből és a befestett kartonokból. 

A lyukak arra szolgáltak, hogy jobban lehessen hallani a dobozból jövő hangokat. Itt egy gyerek, egy hang-

szer és egy magnó segítette a csodát, a doboz meg az elrejtést biztosította. 
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Térbeli alkotás 

Tapintható fehér 
 

Korosztály: 10-12 éves tanulók 

Cél: jel- és szimbólumképzés, érzékelés, téralkotó és konstruáló képesség valamint kreativitás fejlesztése 
 

E feladatsor alkotói folyamatába szintén nagyon sok tapasztalást és erőteljes élményt igyekeztem beépí-

teni, de ezúttal úgy, hogy a gyerekek lehetőleg ne a látásukat használják. 

Az információk nagytöbbségét a szemünkkel fogjuk fel. Korunk fogyasztói civilizációja ezt ki is használja, s 

ömlik felénk a vizuális, képi áradat. Eközben alig marad időnk a szemlélődésre, a nyugodt megfigyelésre, s 

így a tudatos válogatásra. 

Igyekeztem azt elérni, hogy agyon ingerelt szemünk és agyunk egy kicsit megpihenhessen, lelassulhasson, 

kikapcsolódhasson ebben az irdatlan képi túlterhelésben, ami körülvesz minket. 

Olyan feladatsort, programot állítottam össze, amiben lényeges állomás volt és fontos szerepet kapott a 

„Láthatatlan kiállítás” „megtekintése” és az ott szerzett élmény. 

A munka kezdetén a gyerekek az iskola tantermében bekötött szemmel, élesítették az észlelési, érzékelési 

képességeiket. Letakart tárgyak felületét csak tapintással érzékelhették, vizsgálhatták. Egyáltalán nem ar-

ra kellett figyelniük, hogy kitalálják, mi az a tárgy, amit fognak, hanem arra kellett koncentrálniuk, hogy 

milyen az adott felület, anyag, s milyen érzés, élmény a tapintása, érintése. 

Majd, a kiállítás után, az ott szerzett és átélt élményeiket, érzéseiket, kellett bekötött szemmel lerajzolni-

uk. Ám nem az ott kitapintott tereket, tárgyakat felsorolva, hanem inkább az ott tapasztalt érzéseiket, fé-

lelmeiket, bizonytalanságukat kellett rögzíteniük. Eztán már nyitott szemmel nézhették, vizsgálhatták eze-

ket a foltokat, melyeket vizuális jelekként értelmezve azonosították, kapcsolták össze érzéseikkel. Az így 

született jeleket felhasználva jel-képsort készítettek egy-egy napjuk hangulati változásairól (középső szí-

nes rajzcsík). Az alsó záró képsor egy tipikus élethelyzetüket bemutató markáns, az érzelmeket erőtelje-

sen kifejező absztrakt képcsík lett. 

Mindeközben készültek, alakultak a főműnek szánt, tapintható alkotások is. Megbeszéltük, hogy úgy kell 

létrehozniuk a plasztikát, hogy csak a forma és a felület textúrája vehessen részt a tartalom közvetítésé-

ben. Bármilyen talált anyagot, tárgyat beépíthettek a műbe, de ha színes volt, akkor azt semlegesítették. 

Ilyen címeket adtak a munkáiknak: Falusi csendélet, Múltba zárt szellemek, Feszülő titkok, Az egyszemű 

időgép, Fába szorult kezes-lábas, Álmok hídja, Végtelen útvesztők, Az elmúlás labirintusa. 
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Térbeli alkotás 

Belépő 
 

Korosztály: 12 éves tanulók 

Cél: a vizuális megjelenítő készség, az önállóság és gyakorlatiasság és a kitartás fejlesztése 
 

A diákok, tanárok napi 8-10 órát töltenek az iskolai környezetben. Ez az, ami körülveszi őket s állandó lát-

ványként működik, szüntelen vizuális jeleket, ingereket küld feléjük. 

A környezetnek ez az akaratlan és szakadatlan hatása esztétikai, általános és vizuális értékeket is közvetít, s 

ezáltal a benne létezőket befolyásolni, alakítani képes. Érdemes sokkal nagyobb figyelmet fordítanunk erre 

a területre. A környezet nevel, a környezet kötelez - fogalmazták már meg többen, ami minket is tudato-

sabb hozzáállásra kell, hogy inspiráljon. 

Sajnos, az általános helyzet, hogy az iskolák nagyon szűkös anyagi forrásokkal rendelkeznek. Sok esetben 

viszont akkor is erre hivatkozva nem tesznek semmit, amikor a javításhoz elég lenne egy kevés festék és a 

gyerekek találékony alkotótevékenysége. 

Mi sem gondoltuk néhány évvel ezelőtt, hogy mindent átváltoztatunk az iskolában, de lassan a legzavaróbb, 

problémásabb tereket, amelyekkel az iskola és vezetői sem voltak elégedettek, megkaptuk átalakításra. 

Igaz, eddig csak a fal síkjában gondolkodhattunk, de már terveink közt van egy plasztikus átalakítás ötlete 

is. 

Az iskola főbejárata - mitagadás - rettentően lehangoló volt. Beléptünk egy ablaktalan, koszos fehér falú, 

aránylag rövid, csőszerű folyosóra, ami ridegséget, monotóniát, bezártságot sugárzott. Ez az akkori, főként 

12 éves fiúkból álló csoportomban többször szóba került, ők fogalmazták meg a fenti jellemzőket, és azt, 

hogy utálnak ott bejönni. Gondoltuk, ha mi látjuk a problémát, hát nekünk kell valahogy orvosolni is azt, 

mert ha mások nem is tudatosították magukban ezt a jelenséget, attól még hat rájuk is. 

A konkrét fal- és ajtófestést nagyon sok képi és elméleti gyűjtés előzte meg. Forma- és színtanulmányok, 

elméleti és személyes vizsgálódások a különböző terek által kiváltott hatásokról. A művészettörténetből 

merített példák, válogatott kedvenc terek segítettek megtalálni, hogy mi milyen bejáratot szeretnénk. Per-

sze, azt sem felejthettük el, hogy ezt az egész teret nekünk magunknak, segítség nélkül kell megfestenünk 

délutánonként, így egyszerűségre törekedtünk. A 12 éves fiúk maguk készítették az állványt, megtanulták 

felnagyítani és átrajzolni a falra a végső tervet.  

A végeredményt azóta is szeretjük. 

42



Térbeli alkotás 

Installáció 
 

Korosztály: 12-14 éves tanulók 

Cél: az asszociációs, jelalkotó és konstruáló képesség fejlesztése 
 

Hihetetlen mennyiségű tárggyal élünk együtt, melyek néha fontosabbnak bizonyulnak, mint az élőlények. 

Tárgyak mindenhol, amerre nézünk, amiket megérintünk, amik körülvesznek minket.  

Napi rutinnal vesszük elő, használjuk, tesszük el vagy félre, hagyjuk elöl vagy útban. Imádjuk vagy alig vesz-

szük észre, gyűjtjük, unjuk, kidobjuk, és általában nem látványként, önálló plasztikus műként tekintünk rá-

juk. Többnyire nem is fogalmazzuk meg kapcsolatunkat, viszonyulásainkat tárgyainkhoz. Hogy vajon milyen  

- lapos, közönséges, elcsépelt vagy másféle - a viszonyunk a körülöttünk lévő tárgyakkal, helyzetekkel? 

Azért, hogy tudatosabb viszonyunk lehessen a körülöttünk lévő anyagi világgal, kérdéseket kell feltennünk, 

melyre a válaszok nem kell, hogy mindig direkt módon fogalmazódjanak meg, lehet játékos feladatokkal 

feleleteket előhívni. 

Az installációs játékok nem csak a tartalmi válaszok megszületésében, tisztázásában lehetnek segítségünk-

re, de a téri komponálás, a nézőpont választása és a figyelem felkeltése és vezetése terén is. 

Az összegyűjtött tárgyak közti válogatások felszínre hozhatnak személyes és társadalmi kérdéseket, de re-

mekül segítik Duchamp „ready-made”-jeinek megismertetését, megértését is. 

A legközönségesebb tárgynak is lehet üzenete, jelentése, metafora és asszociációs értéke. Elveszíthetik ba-

nalitásukat, túlmutathatnak önmagukon, titkokat hordozhatnak, ha hozzákapcsoljuk személyes élményein-

ket, tapasztalatainkat. 

Megfigyelhetjük, milyen különös rendezőerővel bírhat a véletlen. Milyen új konstellációk jönnek, jöhetnek 

létre, mint ahogy Gerber Pál „Konstelláció” című fotóján, amikor egy férficipő találkozik egy pöttyös labdá-

val. Megkereshetjük azokat a többlet- vagy új tartalmakat, amelyek ezekből az együttállásokból, kölcsönha-

tásokból származnak. 

Tulajdonképpen a legtöbb fogalomra, szókapcsolatra, novella- és regény címre készíthetnek installációt a 

tanulók. A fogalmakhoz - főként az elején - érdemes bőven összegyűjtött személyes élményanyaggal közelí-

teni.  

Amikor már könnyebben olvassák a tárgyak üzenetét, egymásnak is készíthetnek feladványokat, vagy címet 

adhatnak egymás művének. 
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Térbeli alkotás 

Sűrített tér 
 

Korosztály: 13-14 éves tanulók 

Cél: a jelalkotó és konstruáló képesség fejlesztése 
 

A kisgyerekek, óvodások rengeteg időt töltenek azzal, hogy - akár a földön hasalva - babaházat, autószerelő 

műhelyt, várat, pályaudvart építsenek, aztán benépesítsék lakókkal, és történeteket kitalálva játszanak akár 

félnapokat is. 

Időnként rácsodálkozom arra, hogy a felső tagozatos tanulók is milyen izgalomba jönnek olyan feladatok 

kapcsán, amikor egy olyan teret hozhatnak létre, népesíthetnek be, ami szinte minden szempontból elkülö-

nül a mi profán, hétköznapi világunktól. 

De azért az fontos, hogy mi nézők az alkotóval együtt benézhessünk s így bejuthassunk a létrehozott térbe, 

elképzelt világba, megélve egy szokatlan dimenziót vagy nézőpontot. Beleképzeljük magunkat, és ha sze-

rencsénk van, megnyílik valami, ami a valóság és a fikció határán van. Talán olyan vonzódás ez, mint a szín-

ház iránti. Tulajdonképpen az is, egy mini színházi tér, díszlettel, megdermedt szereplőkkel. Ráadásul, ez az 

alkotó saját színdarabja, jelenete. 

A képen látható alkotásokon a gyerekeknek a kedvenceik vagy mániáik terét kellett létrehozniuk. Egy kiállí-

táson láttuk Ujházi Péter néhány munkáját. Az Ujházitól látott doboztér lett a személyes tartalmak megjele-

nítésének közös formai kerete. Megegyeztünk, hogy mindannyian valamilyen dobozba építik saját elképze-

léseiket. 

Persze, itt is az önvizsgálódással kezdtük. Összeírták, hogy miket szeretnek csinálni, gyűjtenek-e valamit, ha 

nem, akkor mi lenne az, amit szívesen gyűjtenének. Mi az a dolog, tárgy, tevékenység, mánia, ami jellemző 

rájuk. Hosszabb, rövidebb listák keletkeztek, volt, aki rögtön tudta mi a mániája, volt, aki hosszabban kuta-

kodott. Mikor a listák összeálltak, s aláhúzták a legfontosabbat és a fontosabbakat, akkor egy más jellegű 

munka kezdődött. El kellett képzelni, hogyan lehetne láthatóvá, mások számára is olvashatóvá tenni ezt a 

jellemzőt, kedvencet. Ekkor dőlt el véglegesen, hogy mely mániákat jelenítik meg. 

Így születtek végül azok a kis terek, szobák, melyek tulajdonosai imádták pl.: a „nőcis” rózsaszín holmikat, a 

rúzst, a szépítőszereket s persze a tükörképüket is. Aztán volt, aki Prágát és Kaffkát kedvelte, s Kaffka szavai 

lebegtek a prágai utcákon. Volt, aki a helyszínelők munkáját csodálta, s a doboz-szoba falain is csupa ujjle-

nyomat, keréknyom, lábnyom s rengeteg képlet látszott, de volt kulcs és régi fotót gyűjtőnk is.  
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Térbeli alkotás 

Elrejtők 
 

Korosztály: 10-13 éves tanulók 

Cél: a tárgyalkotó és konstruáló képesség és a kreativitás fejlesztése  
 

Nagyon sok feladat attól lett sikeres, hogy a gyerekek nem csak élvezettel végezték, de fontosnak is talál-

ták. Akarták csinálni, vágytak rá, hogy elkészüljön és, hogy majd valamikor a kiállítás után hazavigyék, az 

övék lehessen. Ahhoz, hogy ilyen feladatokat találjunk, beszélgetni kell a gyerekekkel, figyelni arra, hogy 

mit mondanak, mi foglalkoztatja őket, mi hiányzik nekik.  

Egy ilyen beszélgetés során derült ki, hogy mennyire fontosak nekik a titkok, a titkaik. Viszont elég sokuk-

nak nincs külön szobája, s még rémesebb a helyzet, ha kisebb testvér van vagy egy kotnyeles idősebb, ne-

tán egy hasonló korú, de más nemű. Szóval a titkokat, titkos leveleket, a kisebb kincseket, egyebeket nincs 

hová tenni, mert mindent kikutat a testvér. Így eszeltük ki azt, hogy egy ártatlan műalkotás szobrot visznek 

majd haza - mint a trójaiak tették hajdanán -, s majd abba rejtik a titkaikat. 

Mindenkinek van valami kedvenc állata, az nem is lesz majd feltűnő, ha azt mintázzák meg, s viszik haza a 

gyerekek. 

Gyorsan számba vettük, kinek mi a kedvence: volt macska több is, zsiráf, krokodil, polip, nyúl, kobra, 

szurikáta, teknős, stb. Terveztek, vázoltak, rajzoltak, de azzal a nehezítéssel, hogy valahol az állat testében 

el kell rejteni egy titkos tároló rekeszt, ami vagy észrevehetetlen vagy félrevezető a kívülállók számára. 

Hihetetlen találékonyak voltak a nagyobb gyerekek, különösen, akiknek tényleg égetően fontos volt a titkos 

rekesz. Dupla falak, álajtók, kivehető díszek és alkatrészek, bevezető gégecsövek, álnyílások tervei keletkez-

tek. 

Mivel nagy, szinte bútor méretű tárgyakat szerettek volna készíteni, ezért a legalkalmasabbnak a különböző 

talált anyagokból való konstruálást, összeépítést tartottuk célravezetőnek. Pincét, padlást átkutatva talál-

tuk a legalkalmasabb anyagokat: dobozokat, hengereket, tojástartót, lufit, gégecsövet, hungarocell darabo-

kat, drótot, botot, stb. Ezeket az anyagokat fűrészelték, vágták, fúrták, ragasztották, gipszelték… 

Az összeállítás és száradás után többnyire elég erőteljes színekkel be is festették.  

Nemcsak az elkészült tárgyak, hanem maga a feladat is a sajátjukká lett.  
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Térbeli alkotás 

Aktív terek 
 

Korosztály: 6-13 éves tanulók 

Cél: a térformáló és konstruáló képesség fejlesztése 
 

Két korosztály, de mindkettőnek a tagjai szeretnek játszani, titokzatos dolgokat létrehozni. 

A kicsik játszani és elvarázsolódni szeretnek, legalábbis könnyedén elképzelik ezt. Talán nem is hittem vol-

na, ha nem a saját tapasztalatom, amit az első osztályosokkal az év vége felé átéltem. Valamiért bent volt 

egy vakkeret a teremben, így azt is bekapcsoltuk az éppen aktuális meseszövéses játékunkba. Kapu lett be-

lőle, amin, ha áthaladt valaki, az láthatatlanná vált, s így a boszorkányok hegyére is fel tudott menni, kilesni, 

kihallgatni azok tanácskozását. Játék után az alkotás jött, de aztán az egész szünet azzal telt, hogy mindenki 

még egyszer át akart bújni a kereten. Egy egyszerű, fakeret, amit én tartottam, a gyerekek meg csak bújtak 

és bújtak át azon. Én meg csodálkoztam, aztán csodáltam őket ezért az átélésért, önátadásért. 

A keretet aztán teljesen bevontuk a mesénkbe, és művé alakítottuk - igazi varázsalagúttá, amit máskor is 

elő lehetett venni átbújni rajta, s átváltozni általa. 

Több lécet és vakkeretet is összeépítettünk, hogy tényleg alagútszerű lehessen. A bejáratánál agyagból 

mintázott banyafejek vigyorognak, az alagút mélyén papírból kivágott, táncoló árnyalakok himbálóztak. A 

kijáratnál, mielőtt kijuthatnának a fényre, kígyók tekeregnek színesre festett faágakból létrehozva. 

A nagyokkal egy időgép-készítő projektbe fogtunk, s a pincében csináltunk helyet számára. 

A projekt során azt tapasztaltuk, hogy az időgép-készítés organikus szerveződésű feladatrendszerré alakult, 

melyben a talált tárgyak, a helyszínek, a helyzetek, az eszközök és maguk a gyerekek is szakadatlanul inspi-

rálták, alakították és továbbfejlesztették a munkát. Az időgép körüli teret lassan „gépházzá” kezdték átala-

kítani, melyben majdnem minden tudott működni, reagálni a környezetére, pl. hangot, fényt adott, vetített, 

levegőt fújt vagy papírdarálékot szórt. 

Itt kapott helyet az időkapu, amiből kettő is létrejött. A lányoké a földi világban használatos szín- és forma-

szimbólumok felhasználásával készült, melyet működés közben a diavetítőből származó fénnyel és képpel 

változtattak, alakítottak. 

A képen is látható, fiúk által készített plasztikus időkapu olyan szimbolikus jelekkel ellátott tárcsázó korong-

gal is rendelkezik, ami segíti az időalagút megnyitását. Közepén „idő-plazma” van - műanyag fóliacsíkok -,  

amit hátulról ventillátorral tudtak mozgatni, lebegtetni, hogy szokatlan anyagszerűséget nyújtson. 
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KOMMUNIKÁCIÓ  

A KLASSZIKUS ÉS KORTÁRS  

MŰVÉSZETTEL 
 

Geisbühl Tünde - képzőművész-tanár 

Az alkotásokat a Nagy Imre ÁMK AMI - Kölcsey Általános Iskola  

művészeti csoportjainak tanulói készítették 

A tanulók életkora: 7-15 év 
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Nagyon leegyszerűsítve, két főbb irányból közelíthetjük meg a művészettörténeti értékek aktív, alkotó te-

vékenységen keresztül való megismertetését. 

- Az egyik helyzet az, amikor egy tartalmi, vizuális problémát feladatként fogalmazunk meg, és ahhoz kere-

sünk példaként műalkotás előképeket, lehetőleg olyan sokat, hogy nagyon tág inspirációs mezőt tudjunk 

nyújtani a tanulóknak. Itt a feladat kijelölése, megfogalmazása, a személyessé tétel után érdemes megmu-

tatni a példákat, lehetőleg több korszakból, különböző műfajokból, stílusokból gazdagon válogatva. Így a 

feladat, probléma kapcsán bőségesebb ismeretet, összefüggést adhatunk át a művészettörténet konkrét 

példáin keresztül. 

- A másik helyzet az, amikor elsődleges, direkt szándékunk, hogy egy-egy alkotással, alkotóval, korszakkal 

vagy műfajjal alaposabban ismerkedjenek meg a tanulók. Esetleg kedveljék meg az adott bemutatásra, fel-

dolgozásra szánt témát. Ekkor az adott alkotásra, alkotóra, korszakra vagy műfajra kell feladatot kitalálni. 

Ilyenkor, általában kevesebb szemléltető anyagra van szükség, viszont annak az értelmezésére, elemzésére 

általában több időt kell fordítanunk. 

Mindkét megközelítés eredményesebb lehet, ha a tanulók a feladatot személyesnek, sajátjuknak érzik. 

KOMMUNIKÁCIÓ  

A KLASSZIKUS ÉS KORTÁRS  

MŰVÉSZETTEL 
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Kommunikáció a klasszikus és kortárs művészettel 

Land art az udvaron 
 

Korosztály: 7-8 évesek 

Cél: a „land art és earth” - a jelalkotó képesség és személyes kifejezőképesség fejlesztése  
 

Többször megfigyeltem, hogy a műalkotások vetítését, bemutatását, az azokról való beszélgetést akkor kí-

séri nagyobb figyelem, érdeklődés, ha hasonló gondolatiságú, műfajú vagy típusú alkotást készítettek már 

korábban is a gyerekek.  

Ezeknél az udvari, nagyméretű jel-képzéseknél is ez volt a helyzet. 

A gyerekek egy folytatásos kalandban vettek részt. Különleges titkos ügynökök és megfigyelők voltak a tör-

ténet szerint, s amit csak lehetett, azt el is játszottuk. Már volt saját jelük, titkos kódjaik és az üzeneteiket is 

óvatosan kellett eljuttatniuk a megfelelő helyre. 

Ekkor érkezett az a feladat, miszerint a csoportoknak valamilyen módon üzenetet kellett küldeniük az iskola 

udvara felett átrepülő segítőnek. Nem használhattak semmi olyan tárgyat, anyagot, ami eredetileg ne lett 

volna található az udvaron. Lázas gondolkodás, beszélgetés kezdődött, számba vettük, mi van az udvaron, 

mi mozdítható, mi látható fentről. Abban is egyet- értettünk, hogy nem tehetünk tönkre semmit, nem bánt-

hatjuk a növényeket, de még a szemetet sem borogathatjuk ki (ez utóbbit azért nem mindenki támogatta). 

Maradt a föld, a kavics, a homok és a lehullott levelek. Eszközként a kezünk és a gondnoktól kért gereblye, 

lapát. A csoportok kitalálták üzenetük koncepcióját és a jelet, ami értesíti majd az átrepülő szövetségest. 

Eszközzel, eszköz nélkül el is készítették a nagy tájművet. 

Sorra nézték egymás jeleit, próbálták megfejteni azokat, hasonlítgatták a már látott, tapasztalt dolgokhoz, 

így már ekkor nagyon sok minden szóba is került. Eljutottunk még kint az udvaron a Nazca-vonalakhoz, s 

aztán fantáziáltunk olyan nagyléptékű homok, kő vagy levél jelekig, amelyek közelről azonosíthatatlanok, 

csak a magasból válnak látható jellé. 

Ezután már kézenfekvő volt megmutatni a legismertebb, legérdekesebb land art alkotásokat. Meséltem 

Robert Smithson utah-i nagy spiráljáról, melyet a Nagy-sóstóban épített meg, és kb. 450 méteres. Megnéz-

tük Richard Long utazásai során hátrahagyott jeleit, és Walter de Maria izgalmas villámhárítóit, és a galériá-

ba behordott méternyi földjét. 

Természetesen, nem az információkat, adatokat kell szaporítanunk a gyerekek fejében, hanem a jelenség-

nek, művészeti irányzatnak, mozgalomnak a célját, értelmét, létrejöttének kiváltó okait beszélhetjük meg 

ilyenkor velük. 
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Kommunikáció a klasszikus és kortárs művészettel 

Ön-szobor 
 

Korosztály: 12 évesek 

Cél: az 1945 utáni és kortárs szobrászat megismerése 
 

A csoport már megoldott jó néhány plasztikus feladatot. Volt bőven egyéni, kis- és nagycsoportos alkotás is. 

Találkoztak elég sok klasszikus és kortárs művel. 

Mivel nagyon izgatta őket, hogy ki-kivel barátkozik, ki kit miért kedvel vagy éppen utál, ezért azt gondol-

tam, eljött az ideje egy kis önvizsgálódásnak.  

Ezt az önismereti, önelemző megfigyelést egy alkotási folyamatba helyeztük, aminek végeredményeként 

elkészültek a közel ember nagyságú önszobrok. 

Természetesen, egyikünk sem gondolt természetelvű emberábrázolásra, noha próbálkoztunk már portrék-

kal, krokival, figurális mintázással. 

Először az önmagukról hitt, gondolt külső-belső tulajdonságokat vettük számba, aztán azt, hogy mások sze-

mében milyennek tűnhetünk, majd ezeket összevetettük. Hozzáadtuk és elvettük a vágyakat, illúziókat, a 

szépítgetéseket, a félelmeinket, s mindezt megtoldottuk azzal, hogy mit szeretünk csinálni a legjobban. 

Mikor már egyre többet tudtak önmagukról, akkor egy hosszabb, bőséges képanyagú vetítéses beszélgetés 

következett az 1945 utáni és kortárs szobrászatról. A már megszokott rajzos, firkálós, jegyzetelős módon 

válogatták, emelték ki maguknak azokat az alkotásokat, amelyeket valamiért rokonságban éreztek önma-

gukkal, valamely vonásukkal, tulajdonságukkal. 

Mindenki talált számtalan kedvencet, hiszen - az alapos önvizsgálódás után - néha kicsit önmagukat, szemé-

lyes vonásaikat is felfedezték egy-egy műben. A rajzos jegyzetlapokon egymás mellett szerepeltek pl.: Moo-

re, Tinguely, Miro, Jovánovics, Schaár, Picasso, Calder, Suvero, Borofsky, Hanson, Körösényi, Kicsiny, 

Oldenburg, Kusamama, St. Phalle, vagy éppen Bourgeois... alkotásai. Ezeknek a műveknek az irányított né-

zegetése egyrészt bátorította kifejezőképességüket és segítette őket a szimbólumolvasásban, megértésben, 

másrészt elindította őket egy személyes jelképzés útján. 

Néhányan hihetetlen sok vázlatot, variációt gyártottak, mire elégedettek lettek a tervükkel, de volt, aki 

azonnal érezte, mit akar. A kivitelezés irdatlan nagy munkája során rengeteg fizikai akadályt s néhány 

egyensúlyi törvényt is megtapasztalhattak. Olyan nagyszerű, egyedi alkotások születtek, melyekkel azono-

sulni tudtak.  
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Kommunikáció a klasszikus és kortárs művészettel 

Velünk élő szobrok 
 

Korosztály: 13 évesek 

Cél: az 1945 utáni és kortárs figurális szobrászat, különösen Segal és Jovanovics alakjainak megismerése 
 

Volt egy olyan, nagyobb lélegzetű projektünk, amibe más dimenziókból érkező alakokat is szerettünk volna 

beemelni. A történéseknek sokszor van hétköznapi aktualitása, ebben a csoportban például több gyerek is 

kedvelte azokat a fantasztikus filmeket, amiben időutazás, csillagkapu, idegen lényekkel, szerkezetekkel 

való találkozásról volt szó.  

Így keveredtünk a pincébe, ahol elkészítettük az időgépet és a gépházat. Lett csillagkapunk is, és azért, hogy 

nehogy úgy tűnjön, hiába készült, meg kellett születniük az utasoknak is. 

Milyenek legyenek az utasok? Mekkorák? A válasz a gyerekektől gyorsan jött. Hihetően emberszerű és 

nagy. Ekkor alaposan átnéztük a kortárs és ’45 utáni figurális szobrászatot: célirányos keresgélések, össze-

hasonlítások következtek. Az iskolai pince lehetőségei és a mi képességeink határolták be a megvalósítást. 

Szóba került pl. Jovánovics, Schaár, Hanson, Kicsiny, Kusamama, St. Phalle, Segal. 

Sokukat azonnal elvetették, pl. Moore, Tinguely, Miro, Picasso, Calder, Suvero, Körösényi, Oldenburg, 

Bourgeois megoldásait. Ez a várakozással teli, személyes indíttatású keresgélés tökéletes helyzet arra, hogy 

mind több oldalról, szempontból megismerjék a ’45 utáni figurális alkotásokat és művészeket. 

Mindenképp olyan alakokat szerettek volna, amelyek emberszerűek, nem szimbolikusak, nem absztraktak, 

de életnagyságúak és persze, amit képesek vagyunk mi is megcsinálni.  

Segal és Jovanovics gipsz alakjai mellett döntöttünk. Igaz, mi nem tudtunk, nem mertünk lenyomatot venni 

emberekről, másképp oldottuk meg a feladatot - ezért is esett be kissé a figuráink mellkasa és válla.  

Beszereztünk felnőtt méretű kidobásra ítélt ruhákat, cipőket, néhány erős lécet, söprűnyelet, lufit, sok gip-

szet és újságpapírt. A cipőbe gipszet öntöttünk és beleállítottuk a léceket, a ruhákat beáztattuk gipszes 

masszába, ráhúztuk a lécvázra és kitömtük gipszes újságpapírral. Az alakhoz hozzákapcsoltuk az egymás ar-

cáról vett gipszmaszkos, lufis fejeket. A rögzítést és az arcról készített lenyomatokat csíkokra vágott gipszbe 

mártott függönydarabokból hoztuk létre. 

Az időgépnél még fehéren álltak az alakok, de aztán ahogy különböző helyzetekbe, szituációkba, installáci-

ókba „keveredtek”, többször átalakultak. A fenti képen két figura éppen a festőt és a modelljét játssza. 
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Kommunikáció a klasszikus és kortárs művészettel 

Szín-terek 
 

Korosztály: 10-12 évesek 

Cél: a dekorativitás, Miro és Hundertwasser alkotásainak megismerése 
 

Valószínű, minden iskolában van olyan tér, zug, sarok, ahol szeretnek szünetben, tanítás után ücsörögni, 

elbújni a gyerekek. Gyakorta ezek nem az iskola legszebb, legvonzóbb pontjai, sőt néha előfordul, hogy a 

sok ott időzés miatt némi falfirka, esetleg festés, vakolat kapirgálás is megtalálható, amitől tovább romlik a 

hely esztétikai kisugárzása.  

Gondoltam, üssünk több legyet egy csapásra. Fessék ki a gyerekek a falat, lehetőleg ne az eredeti fehérre, 

hanem színesre. A saját munkájukat talán jobban megbecsülik, nem rongálják, de ha mégis lesznek renitens 

falrontók - különösen a felnőttek által kevéssé látható, puffokkal bútorozott, szűk, rövid folyosónál tarthat-

tunk ettől - akkor ez a színes, tarka falon mégis kevésbé feltűnő. 

A másik fontos szempont, hogy így némi sajátos művészettörténeti utalás is látható lesz az iskolában, nem a 

szokványos nyomdai reprodukciók formájában. 

Kerestünk olyan dekoratív alkotásokat, melyek mindenkinek tetszettek, s úgy képzeltük, hogy a falon jól 

mutatnak majd, s persze általunk is kivitelezhetők. 

Miro-t és Hundertwasser-t választották a gyerekek, mindenki számára elfogadhatóbbnak találták, mint pél-

dául a szintén szóba került Basquiat, Haring vagy a pop-artosok munkáit. A mi iskolánkban ez jó választás-

nak, jó közönség-beavatásnak, néző-nevelésnek is bizonyult. 

Először azért az eldugottabb folyosóval kezdtük, hogy legyen némi gyakorlatunk, mire a központibb helyen 

lévő falakat festjük. Miután kiválasztották a kedvenc alkotásokat, mindenki vázolt, tervezett, mert nem át-

másolni akartuk a választott képeket, hanem csak a formanyelvüket, színvilágukat felhasználni egy „saját” 

faldekorációhoz.  

Mindegyik helyszínen voltak olyan elemek, felületek, amelyek megbontották az egységes falsíkot. A Miro 

által inspirált falon egy beépített vak-kerettel kellett kezdenünk valamit. Itt, úgy döntöttünk, kiemeljük és 

hangsúlyozzuk, ahelyett, hogy a síkból való kidomborodását megpróbálnánk figyelmen kívül hagyni és bele-

olvasztani a képbe. A másik térben ajtót, fűtéscsövet, szerelődobozokat, radiátort hagytunk ki vagy éppen 

komponáltunk a látványba. 

A saját festett színes fal bevált, mert évek óta, alig némi állagromlással, kedvenc térként működnek. 
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Küllők-kerekek 
 

Korosztály: 13 évesek 

Cél: az objektművészet, a „ready made”, Picasso, Miro, Duchamp, ,Haraszty, Tinguely, Calder, Lois Viktor, 

Rauschenberg alkotásainak megismerése 
 

Egy nagyobb városi projektet szerveztünk kerék-pár, biciklus címmel. Gyűjtöttünk fotókat, történeteket régi 

és mai, használható és használhatatlan kerékpárokról. 

Akciót szerveztünk ócska biciklik és alkatrészek begyűjtésére.  

Volt egy rakat alkatrészünk - kerekek, kormányok, küllők, láncok, ülések, stb. - néhány majdnem teljes kis 

és nagy biciklink, néhány rollerünk. 

Különböző játékos feladatokon keresztül kezdtünk ismerkedni a begyűjtött anyaggal. Középre támasztot-

tunk például egy épebb kerékpárt, körbeültük, mindenki kezében volt valamilyen eszköz, amivel rajzolni 

kezdte a látványt. Néhány perc után mindenki az eggyel arrébb levő társa helyére ülve folytatta a munkát, a 

magával vitt rajzeszközzel. 

Csináltunk tanulmányrajzokat az egész járműről, finom kis grafikákat, ceruzarajzokat egy-egy kiválasztott 

részletről. Kerékpáros történeteket illusztráltunk. Aztán, főként csak a kompozícióra és a faktúrákra ügyel-

ve, színes és monokróm képeket készítettünk, amiket később összekombináltunk talált fotókkal vagy vá-

lasztott műalkotásokkal is.  

A főműnek szánt plasztikus alkotásokat ezután kezdtük csak tervezni. Beszélgettük Duchamp felforgató, 

művészetből kilépni akaró szerepéről, a ready made és az objektművészet jelentőségéről, szóba került az 

art-brut. Főként Picasso, Miro, Duchamp, Haraszty, Tinguely, Calder, Lois Viktor, Oldenburg, Rauschenberg, 

Bukta, FeLugosy alkotásait nézegettük. Azt is megfogalmaztuk, hogy amire mi készülünk, az miben lesz más, 

mennyiben tér el a ready made jellemzőitől. 

Lassan körvonalazódott, hogy ki mit szeretne létrehozni az alkatrészekből. Többségük olyan tárgyat, tárgy-

szobrot tervezett, ami a látványon túl is rendelkezett valami funkcióval. Hangot adott, mozgott, zenélt, raj-

zolt, hintáztatott. Sokan kihasználták a kerekek mozgását, s a küllőkkel zenéltettek, vagy - mint az egyik ké-

pen is látható -, a kormányt alakították át húros hangszerré. 

Rollerből készült a zsiráf, ami a zsiroll elnevezést kapta, s Picasso volt az inspirálója. 
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Művész mániák 
 

Korosztály: 13 évesek 

Cél: Joseph Cornell, Regős István és Ujházi Péter szerű dobozokba zárt kedvencek: Csörgő Attila, Lakner An-

tal, Pauer Gyula alkotásainak megismerése 
 

Szürrealista objekteket nézegetve, nagy tetszést aratott Joseph Cornell néhány alkotása például a Hotel 

Óceán, a Képmás, a Medikus és a madaras boxok. Nézegettük Ujházi Péter és Regős István dobozait is. 

A dobozba zárt tárgyak, elrendezett mikrovilágok különös izgalomba hozták a gyerekeket. Azt mondták, 

sokkal valóságosabbnak, erőteljesebb hatásúaknak érzik, mint a sík képeket. Eszükbe jut a kisgyerekkoruk, 

amikor az asztal alatt, sarokban s egyebütt elbújva építették saját meséjük, játékuk terét.  

Ezt a dobozos közlésformát nagyon megirigyelték.  

Ez nem egy szobor, körplasztika, aminek a külsejét, felületét lehet kívülállóként megvizsgálni, hanem egy 

könnyen átlátható kis tér, aminek a belsejét lehet felfedezni, megcsodálni, beleképzelődni. A dobozban le-

vő tárgyak elrendezésével irányítható is a szemlélés útja.  

Szerettem volna, ha a saját dobozaikat úgy készítik el, hogy legalább a tervezésnél ismerkedjenek meg job-

ban egy-egy választott kortárs magyar képzőművész alkotásaival s azok üzenetével. 

Ekkorra már az egyes feladatok kapcsán elég sok alkotóval, alkotással találkoztak, így nem kellett hosszas 

felidézés ahhoz, hogy mindenki választani tudjon. 

Volt, aki egy konkrét alkotást kedvelt nagyon, mint például az egyik fiú Lakner Antal, Móricz Zsigmond kör-

téri periszkópját, amelyen keresztül be lehetett látni a tér múltjába, három fontos időpontban. Mások azt a 

gondolatiságot, problémakört kedvelték, amivel egy-egy alkotó foglalkozott. 

A konkrét feladatot úgy határoztuk meg, hogy egy olyan teret, kis „hotel” szobát kell készíteniük a gyere-

keknek, amit a választott alkotó is bizonyára kedvelne, s ami utal a művészi mániájára. Egy kicsit bele kellett 

helyezkedniük abba az alkotói világba, amit választottak.  

Így készült egy pszeudó tapétás szoba Pauernek, egy számokkal áttört doboz Csörgő Attilának, melyet füg-

gesztett mobil mértani testek népesítenek be. Laknernek pedig egy színpad, ami fölé egy mozgatható szem-

üveg került, és hátulról, a szemüveg mögül, egy periszkópon keresztül lehetett megfigyelni a nézőket. 

Valószínűleg az ilyen módon feldolgozott művészettörténeti ismeretek sokkal személyesebb és biztosabb 

tájékozódási bázist fognak nyújtani a későbbiekben is. 
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Calder mai cirkusza 
 

Korosztály: 10-12 évesek 

Cél: a fémszobrászat kezdete, Picasso, Miro és Calder figuráinak, drótszobrainak megismerése 
 

Szerencsés esetben a spórolás több szempontból is hasznosnak is bizonyulhat. 

Jó néhány évvel ezelőtt rájöttünk erre mi is, és azóta szinte minden kacatot összegyűjtünk. Már a szemét, a 

kidobásra szánt anyag, tárgy megpillantása beindítja az ember képzeletét, s ezt hihetetlenül élvezik a gyere-

kek is. 

Ezzel kapcsolatos, felejthetetlen élményem volt az, amikor egy pályázaton a 8-9 éves tanítványaim egyik 

csoportos alkotása díjat nyert: egy ajándék dömpert, nagyméretű, elég érdekes dobozban, amin egy átlát-

szó fóliaablak is volt. A fiúk, amikor átvették a díjat, felkiáltottak örömükben, de nem a dömpernek, hanem 

a csomagolásnak örülve, hogy de jó doboz, ebből tudunk majd csinálni valamit. Én meg titokban örültem, 

hogy talán ők lesznek azok, akik majd mindig meg fogják látni a dolgokban rejlő lehetőségeket. 

Egyszer az egyik szülőtől bontásból származó, nagy mennyiségű műanyag bevonatú vezetéket kaptunk, s 

egy darabig hatalmas szatyorban ott volt szem előtt a tanteremben. 

A gyerekek szívesen használták a jól és könnyedén formázható, de elég erős vezetéket különböző felada-

toknál, készültek belőle ékszerek, bábokhoz vázak, kötöztek, rögzítettek vele. 

Miután megnéztük a Calderről szóló filmet, azonnal tudtuk, hogy a drótokra, vezetékekre vidám napok vár-

nak. A gyerekeket lenyűgözte Calder párizsi létének első időszakában készített cirkuszi világa. Gyönyörűség-

gel nézték a legegyszerűbb anyagokból készített mozgó, guruló kocsikat, állatokat, alakokat. Elvarázsolta 

őket ez a megelevenedő szellemes, egyszerre profán és költői világ.  

Cirkuszi sátrat építettek, esernyő volt a teteje, s készültek az alakok drótból, vezetékből, talált és begyűjtött 

egyszerű anyagokból, tárgyakból. 

Lettek lovak és guruló kocsik, drótszobor alakok, gipszes, ruhás figurák, csipesz fejű, dugó testű kutyák, nyu-

lak, autók, kisebb bútorok, madárkalitkák, csöves, szenes-kályhák… 

Igaz, hogy nem lett minden olyan lenyűgöző és költői, mint, amilyennek Calder cirkuszát láttuk, de arra va-

lószínűleg örökre emlékezni fognak ezek a gyerekek, hogy a művészettörténetben volt egy Calder, aki olyat 

is tudott csinálni, ami nagyon nekik szólt, ami, olyan volt, mint egy mese. 
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Kortárs történetek 1. 
 

Korosztály: 13-14 évesek 

Cél: a kortárs magyar képzőművészek alkotásainak megismerése, képolvasás, személyes emlékek felidéző 

képességének fejlesztése 
 

Vannak olyan feladatok, melyek arra szolgálnak, hogy a tanulók valamilyen művet, korszakot vagy alkotást 

ismerjenek, vizsgáljanak meg alaposabban. Gyakran használom erre a célra - többféle változatban is - ezt a 

játékos, rajzos, írásos, beszélgetős, installációs feladatot. 

Azt tapasztaltam - nemcsak a gyerek, hanem a felnőtt tanítványaim esetében is -, hogy a kortárs művészet 

elfogadását és (meg)értését az gátolja a legjobban, hogy nem szánnak szemernyi időt sem az adott mű be-

fogadására. A számukra megfejthetetlen és szokatlan látványról rögtön elfordítják a tekintetüket, figyelmü-

ket. Úgy sikerült feloldanom ezt a sztereotipikus viszolygást, hogy arra kértem őket, önmagukra figyeljenek 

a művel való találkozás során, s mindent, amit éreznek, gondolnak, írjanak is le. Így már elindulhatott egy 

beszélgetés és megismerési folyamat, ami róluk szólt, de aminek eredményeként már nagyon sokan kíván-

csian fordulnak a kortárs alkotások felé.  

A feladatot érdemes egy kicsit előkészíteni, legalább néhány képolvasásos, képdiktálásos játékkal. Ezek azt 

a célt szolgálják, hogy a diákok tanuljanak látni, irányítottan figyelni, tudatosítani, értelmezni és megfogal-

mazni egy látványt. Gyakorolják csak fogalom-nyelven elmondani, amit néznek. Mintha például a telefonon 

keresztül szeretnék pontosan láttatni valakivel azt a képet, látványt, ami a szemük előtt van. 

Persze az is szerencsés, ha korábban egy-két asszociációs játékban is részt vettek már a tanulók.  

Az ilyen feladatokon keresztül szinte észrevétlenül, fokozatosan, lépésről-lépésre jut közelebb a gyerek az 

adott műhöz. Mindvégig csak kis, rövid, aránylag könnyen teljesíthető, de teljes elmélyülést igénylő részfel-

adatok megoldását kérem tőlük, így nincs alkalmuk a sztereotip elutasításra. 

A feladat egyik változatában két művész egy-egy alkotását választom ki, melynél figyelembe veszem az 

adott csoport érdeklődési körét, érzelmi, gondolati érettségét is. A feladatokat igyekszem röviden és ponto-

san megfogalmazni, s tempósan haladni az egyes lépésekkel.  

Az itt látható képeken Fehér László: Kútbanéző, Haraszty István: Kalitka, Kicsiny Balázs: Édes otthon, 

Szentjóby Tamás: Hűlő víz, Gerber Pál: Konstelláció, Várnai Gyula: Átjáró című munkáinak „feldolgozása” 

látható.  
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Kortárs történetek 2. 
 

A feladatot indíthatjuk akár úgy is, hogy nem hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy kortárs műalkotás-

okról kell majd elgondolkodniuk. 

A rajzlapot félbehajtják, s a felső mezőben rajzolnak, az alsóban meg majd írnak. 

Érdemes úgy kezdeni, hogy a felső mezőbe csak szóban megadott információk alapján „diktálás után” kell 

különböző meghatározott alakú, méretű, tónusú formát, foltot megrajzolniuk, vagy valamilyen, véletlensze-

rűen kiosztott maradék papírdarabból tépett foltot felragasztaniuk. Ez azért praktikus, mert így nem rémít-

heti őket az üres, fehér felület, s pillanatok alatt lesz a papíron már egy „elkezdett” alkotás, amit esetleg 

könnyebb folytatni, átalakítani, s ez ösztönözheti a bátortalanabbakat is. 

Hogy ellazuljanak, s az asszociációik szabadabban előjöjjenek, már erről a keletkezett foltról leírhatják, hogy 

mi az, ami első ránézésre eszükbe jut. 

Eztán vetítem egymás után a két alkotást. A művek szerzőjét és általában a címét is el szoktam mondani, 

néha olyan információt is, ami a látvány értelmezését semmiképp sem irányítja, de az alkotók attitűdjére 

vonatkozik vagy valami velük kapcsolatos érdekesség. Anélkül, hogy elárulnám, mely adat kiről szól, azt a 

művek alapján könnyen kitalálhatják. 

Ezután kell leírniuk mindent, amit látnak, észrevesznek, s amit éreznek, gondolnak a látvánnyal kapcsolat-

ban. Minden személyes érzést, emléket, ami eszükbe jut, papírra kell vetniük. Amikor egy csoport már gya-

korlottabb, s nem először találkozik ilyen feladattal, akkor azt is megkérdezhetjük, hogy neki mit üzen a mű 

(persze, csak azt üzenheti, amivel már találkoztak, amihez közük van, hisz számukra az a dekódolás nyelve). 

Miután a két műről mindent leírtak, akkor egyszerre vetítem ki a két alkotást, és lehetőség szerint alaposan 

megbeszéljük, ki mit írt, érzett, gondolt, vannak-e személyes emlékeik. 

Ezután ki kell találniuk s le kell írniuk egy saját művet, történetet, amiben mind a két vetített alkotás szere-

pet kap. Ezeket az írásokat felolvashatják. Megbeszéljük, hogy milyen közös pontokat, jellemzőket találtunk 

a történetekben, van-e valami közös üzenete, eszenciája az írásaiknak. 

Miután címet is adtak a saját szerzeményüknek, azt a papírlapjuk felső képmezején ábrázolják is, folytatva, 

átalakítva a már ott lévő foltokat.  

Emellett vagy ezután installációt is készíthetnek akár egyedül vagy párban, amihez bármit felhasználhatnak, 

ami a teremben van, beleértve a két hatalmas kacatos bőrönd tartalmát is. 
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Kortárs történetek 3. 
 

Nagyon tanulságosak és érdekesek azok a műalkotásokról szóló kis észrevételek és saját történetek is, ame-

lyeket a gyerekek fogalmaztak meg. A művekből kiolvasott hasonló üzenetek jelzik a látvány közös értel-

mezhetőségét, de hozzákapcsolódtak az egyéni, személyes színezetű emlékek, gondolatok is. 

Idézek a gyerekek írásaiból: 
 

Gerber Pál: Konstelláció 

„Ez a kép megmutatja, hogy akármilyen nagyok és érettek vagyunk, bennünk mindig marad egy kicsi vidám-

ság, játszás, vagy talán egy kis gyerekség. Bennünk ezek mindig megvannak, még akkor is, ha próbáljuk el-

rejteni az emberek elől.” 
 

„Gyerekkor jut eszembe a régi időkből, mikor egy apuka játszik a gyerekével és boldogok, majd később fá-

radtan bejönnek és leülnek pihenni. A régi idő jut róla eszembe, amiket anya és a mama mesél.” 

 

Várnai Gyula: Átjáró 

„Az emberek életében vannak jó és rossz dolgok. Ezek között egy átjáró van.” 
 

„Egy gyerek életének fontos dolga a játszás, tanulás, vidámság. Amikor valaki felnő, egy átjárón megy át, 

ami nagy változást hoz az életébe. Kialakul a személyisége, az alkata. Felnőtt korban már kevesebb a játék, 

vidámság, boldogság. Az életünkben mindig tanulunk, akár gyerekek, akár felnőttek vagyunk, ez köti össze 

azt az átjárót, ami a nagy változást hozza.” 
 

„Ez a kép egy titkos átjárót ábrázol, amit valaki megnyitott, vagy véletlenül, hogy csak rálépett egy gombra 

és kinyílt, vagy azért nyitották ki, hogy átmenjenek egy másik világba, amit mi is megláttunk. Ez egy olyan 

hely, ahol az átjáró van a két világ között. A két világ az öregkor és az ifjúkor, egy kötél segítségével lehet 

egyikből a másikba jutni. Ha öreg akarsz lenni, akkor odamész, ha fiatal, akkor vissza.” 

 

Kicsiny Balázs: Édes otthon 

„Az utazás a legjobb dolog a világon. Ez az ember nagyon szeret otthon lenni, de imád utazni is, ezért egy 

nap összepakolta a bőröndjét, kedvenc székét, és egy nagy vasmacskával elindult egy hajóútra.” 
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Kortárs történetek 4. 

 

Kicsiny Balázs: Édes otthon 

„Ez az ember ki akar menni külföldre, de a szerettei és az otthona visszahúzza a szívét. Ezért soha többé 

nem ment el külföldre, és ezek a láncok jelzik a szeretetet.” 
 

„Egy depressziós ember, aki öngyilkos akar lenni, úgy hogy egy vonat elé veti magát, de magával viszi a fon-

tos dolgait, és teleaggatja magát a láncokkal. Mikor közeledett a vonat, akkor különös módon rátekeredtek 

a láncok és a bőrönd mágnesszerűen ráragadt a vonatra. És valami furcsa erő visszatartotta a vonat műkö-

dését, valami, ami nem akarja, hogy elmenjen.” 

 

Fehér László: Kútba néző 

„Ezen a képen kakaó van egy óriás bögrében, és a szélén egy ember áll. Ez az ember egy törpe, aki valószí-

nűleg besétált a mi házunkba, ami neki óriási. Azt meséli nekem ez a kép, hogy bár az ember nem találkozik 

ezekkel a törpékkel, azok mégis látnak minket és el tudnak bújni előlünk, hogy mi ne lássuk őket.  

Aztán az én történetem címe "Hazaút a semmibe" Egy törpe ember életéről szól a rajzom, hogy hogyan bol-

dogul egyedül a világűrben és hogy hogyan jut el arra az útra, amelyik elviszi őt abba a fekete lyukba, ahol 

megtalálja a Földről elveszett kalitkát állatostul. Ha ebbe a kalitkába beleül, az visszaviszi a Földre. Így min-

denki hazajut, ő is, a kalitka is és az állatok is.” 
 

 

„Egy játszótér napközben vidám, de éjszaka félelmetes. Van egy feneketlen kút, amibe, ha éjfélkor belené-

zel és kívánsz, akkor teljesül az álmod. Kevés ember mer kimenni ilyenkor a játszótérre, de Fehér László ki-

ment és kívánt egyet. A játszótér csapdába ejtette, és azóta is ott van. Minden este kívánja, hogy kimene-

külhessen, de a játszótér nem engedi, a kút csak ezt nem teljesíti, csak ezt a kívánságot nem.” 

 

Várnai Gyula: Átjáró 

„Mintha egy gyerek álmában egy csoda lufival szállt volna, át a csupasz téli estén a házak fölött, és később 

visszament a kopár szobájába. 

Mikor régen játszottam apával és ilyenkor boldog voltam, nem jutottak eszembe a gondok. Este álmomban 

egy csodavilágba kerültem és nem gondoltam a valóságra, beleéltem magam abba a másik világba. Ilyen-

kor, mintha két életem lett volna.” 

59
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Két korszak - két művész 
 

Korosztály: 13-14 évesek 

Cél: két különböző művészettörténeti korszak összevetése 
 

Ez a feladat egy nagyobb lélegzetű projekt folytatásaként fogalmazódott meg. 

A projekt során a gyerekek a pincében „megépítettek” egy időgépet, és azt a helyiséget, amiben elhelyez-

ték, benépesítették különböző interaktív, mozgó, zajongó, fényt kibocsátó eszközökkel, tárgyakkal, festett 

felületekkel és ember nagyságú gipszfigurákkal. 

Mikor már nem fért el több tárgy a térben, bemutatták az időgép-házat az érdeklődőknek, majd csoporto-

kat vezettek a titkos gép működésének bemutatására. 

Egy ilyen alkalom után tűnt a legmegfelelőbbnek, hogy - az időgép meghibásodási lehetőségeit számba vé-

ve - az időben való eltévedésről beszélgessünk. 

Szóba került az is, hogy ha valaki eltévedne az időben, mi alapján tudná megállapítani, hogy mely korban és 

helyszínen van. Ennek kapcsán már könnyen eljutottunk a különböző korok, korszakok művészetének, mű-

alkotásainak lényeges eltérő és hasonló vonásainak megvitatásához. 

Még az idősebb tanulók is sokkal nagyobb érdeklődéssel figyelnek és buzgón keresnek példákat hasonlósá-

gokra és különbözőségekre, ha egy szokatlanabb szemszögből, apropóból vizsgálódunk. 

Természetesen, nem foghattunk át minden fontos korszakot, műfajt, de talán a gondolkodás, vizsgálódás 

és szemléletmód máskor is használható lesz számukra. 

A vizuális nevelés során rendkívül fontosnak tartom a nyitott érdeklődés, a szabad gondolkodás, a néző-

pont- és szemléletváltás képességének kialakítását is. 

A szellemi, tartalmi problémák feldolgozásakor az alkotói tevékenységbe ágyazottság még további tapasz-

talásokkal gazdagítja az akár másutt is hasznosítható ismeretek, tartalmak körét. 

Az időgép által összekevert korszakok és alkotók összevegyített művei láthatók a fotókon, melyeket párban 

készítettek a gyerekek. Először egy kedvenc alkotójuk valamely munkáját választották ki, majd ahhoz keres-

tek egy más korszakból való alkotást, amiről úgy találták, hogy valami titkos rokonságban van a kedvenc 

művükkel. 

Nagyon izgalmas beszélgetés volt, amikor az egyes kombinált képek elemei közt lévő rokonságot megvitat-

tuk. 
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Eltévedt alakok 
 

Korosztály: 14 évesek 

Cél: napjaink képi világának összekapcsolása egy jóval korábbi képi, tárgyi világgal /Dürer és Fehér, Anubis 

szobrocska s egy mai fotó, Knósszoszi freskó és Banksy figurái 
 

Minden látvány már az első pillantásra kiválthat valamilyen érzéseket a szemlélőből. Lehet, hogy semmi 

zavaró nem tűnik fel, mindent rendben találunk, minden harmonikusnak látszik. 

De van, amikor a dolgok valahogy nincsenek a helyükön, valami nincs rendjén, valami zavar érzékelhető. 

Azt vettem észre, hogy sokkal biztosabban le tudják olvasni a gyerekek az információkat a látványról, ha 

hajlandók figyelni és figyelembe venni megérzéseiket, s azokat tovább is gondolni. 

Azt tapasztaltam, hogy az ösztönös megérzés működtetését s az abból származó információkra való figyelni 

tudást fejleszteni lehet, ezért gyakorolni is érdemes. Tévedés azt gondolnunk, hogy a látás és megértés 

alapvetően öntudatlannak tűnő folyamatait ne finomíthatnánk, tréningeztethetnénk. 

Nagyon hasznos játék és gyakorlat a képolvasás, amit fokozatosan nehezíthetünk, bonyolíthatunk azzal is, 

ha a tanulóknak különböző kontextusokba kell elhelyezniük a látványt, s a szerint értelmezni, megfogalmaz-

ni a látottakat. 

A gyerekek is készíthetnek egymásnak képi feladványokat. Ezek a létrehozójuk számára a leghasznosabbak, 

hiszen előbb értelmezni kell látványokat, üzenetet megfogalmazni képi elemekkel. Meg kell találniuk a leg-

alkalmasabb képeket, azok szereplőit, s el is kell rendezniük egy képmezőben. Az adott elemekről tudással, 

információval is rendelkezniük kell. Ez az információ persze a néző, képolvasó számára is fontos. 

Az itt látható alkotásokat készítő gyerekek azt a feladatot kapták, hogy két, egymástól távol eső korból szár-

mazó alakot kapcsoljanak össze egy képmezőben. Ezeknek az alakoknak legyen valami közük egymáshoz, 

valami közös dolguk, lépjenek egymással kapcsolatba. Lehetőleg az egyik szereplő, illetve képi összetevő 

mai legyen. 

Így kapcsolódott össze például a felső képen egy megfigyelésben Fehér László Barátnők című képének két 

szereplője Dürer nagyra nőtt Nyulával.  

A középső képen, egy mai utca fotóját felhasználva hozott létre egy furcsa jelenetet a diák, mintha az egyip-

tomi Anubiszra csodálkozna rá egy mai fehér kutya.  

A harmadik képen a Knósszoszi palota freskóján lévő sorba állította be a graffitis Banksy figuráit az alkotó. 
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Kortárs ikonok 
 

Korosztály: 14 évesek 

Cél: A középkori és mai ikonok sajátosságainak megismerése 
 

Azt hiszem, nem jellemző, hogy a mai diákok különösebben ismernék a középkori ikonokat. Számomra leg-

alábbis ez derült ki, amikor beszélgetni kezdtünk arról, hogy mi az ikon, s ki milyen ikont ismer. 

Nekik a számítógépes programokban használatos kis képek, ikonok és a filmes, zenei ikonok, a sztárok ju-

tottak eszükbe. 

Ezek olyannyira hozzátartoznak a hétköznapjaikhoz, tevékenységeikhez, hogy egyetlen evidens válaszként 

adódtak. 

Miután mindhárom témában (középkori-, számítógépes ikonok, sztárok) néztünk képeket, illusztrációkat, 

megbeszéltük a szó eredeti jelentését, elkezdtük összegyűjteni az eltérő és a közös vonásokat. Megállapí-

tottuk, mik a hasonlóságok a három jelenség képi kifejezési nyelvében. 

Aztán megvizsgáltuk a számítógépes ikonok, a sztárok és a középkori ikonok funkcióját, s megállapítottuk, 

hogy a tömegkultúrában betöltött szerepük hasonló. 

Miután a külső jegyeket azonosítottuk, inkább a sztárokról és szentekről beszélgettünk: az ikon, mint mű-

faj,időtlenségéről, a képpé, képmássá transzformált példaképekről, a különböző korok eltérő ideáljairól, az 

adott történelmi helyzetekről, és az aktuális sztárokról. 

Az adott kor földrajzi, társadalmi és kulturális környezetének sajátosságaiból adódó jellemzőket is igyekez-

tünk számba venni. Ezek a sajátosságok és az egyes sztár, hős személyes történetéből származó attribútu-

mok adják a képek többlet információit. Ezek azok az állandó jellemzők, (vonások, mozdulatok, tárgyak, öl-

tözetek), amelyek segítenek a szereplők azonosításánál. 

A téma körüljárása után a saját sztárjaikat, hőseiket kellett számba venniük, majd ezeknek a sztároknak az 

attribútumait azonosítani, összegyűjteni. 

Rajzos, alkotói feladatuk az volt, hogy rengeteg középkori ikon közül válasszák ki azt, amelyik az ő sztárjuk-

nak valamilyen - jellemzői, attribútumai alapján - előképe lehetne. Egyszerű képi eszközökkel készítsék el a 

saját mai és középkori ikonkeveréküket, úgy, hogy minél jobban olvasható legyen a mai sztár üzenete, s 

bátran helyettesítsenek eredeti képi elemeket maiakkal. 
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Kommunikáció a klasszikus és kortárs művészettel 

Titkos műtermek 
 

Korosztály: 13-15 évesek 

Cél: Matisse, Arp és Picasso alkotói attitűdjének megismerése a befogadó felől 
 

A XX. század néhány nagy formátumú művészének alkotásait gyakran vetítjük, mutatjuk a gyerekeknek. 

Többször, több alkotói feladat kapcsán néztük, elemeztük mi is Picasso, Matisse, Arp, Henry Moore munká-

it. 

Kíváncsi lettem arra, vajon a tanulók mit látnak és gondolnak felőlük, mit tartanak a leglényegesebbnek az 

egyes művészről, mi az, ami megfogta őket. 

A diákok szabadon, kedvük, tetszésük szerint választhattak, dönthettek arról, hogy melyik alkotó munkáit 

vizsgálják meg alaposabban. Már az is érdekes volt, hogy ki melyik művészt választotta, s milyen benyomás 

alapján. Voltak, akik a külső látvány, színek, formák, figurák, vidámság vagy valami személyesebb élmény, 

álom hasonlatossága alapján hozták meg döntésüket. 

Nem egyszerűen az adott művész munkásságát kellett jellemezniük, feldolgozniuk, hanem azt a feladatot 

kapták, hogy a kiválasztott alkotónak a műtermét, műtermének egy jellemző, fontos részletét képzeljék el, 

és azt plasztikusan valósítsák meg. 

Természetesen, albumokban, interneten alaposan utánanéztek a művészek munkásságának. Kiválasztották 

azokat az elemeket, alkotásokat, amelyeket a legfontosabbaknak és a legérdekesebbeknek tartottak. Fon-

tos volt, hogy a személyes érzéseik, sejtéseik és meglátásaik alapján emeljék ki a művészek jellemzőit. A 

kiválasztott motívumokból, stílusjegyekből, képi, plasztikus elemekből összeállítottak egy kis vázlat-

gyűjteményt. Mindezt kiegészítették személyes gondolataikkal, érzéseikkel. Megpróbáltak belehelyezkedni 

egy olyan elképzelt térbe, ahol szerintük a művész igazán otthon érezhette magát, vagy, amit a legkedve-

sebb látogatóinak építene. 

Így jött létre a fenti képen látható kis enteriőr részlet egy képzelt „modellel” Matisse számára, virággal, nö-

vénnyel, rózsaszínben és lilában, apró mintás ruhával. 

A középső tér-részlet Picasso számára készült, egy határozott vonalú, geometrikus díszítésű sarok, egy be-

kerített agyagbikával. 

A harmadik érdekes, emeletes szoba Arpé. Az alsó szint a véletlené s a tudatalattié, s innen vezet fel egy kis 

lépcső a felső világos, tiszta, tudatos térbe. 
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Ókori görögök a mai Budapesten 
 

Korosztály: 11 évesek 

Cél: az ókori görög figurális ábrázolás és napjaink belvárosának összekapcsolása 
 

Az egyes korszakok alkotásainak jellemzői sokkal jobban megállapíthatók, megfigyelhetők valamivel össze-

vetve, párhuzamba állítva. Minden helyzetben hasznos, ha a dolgokat szemlélve nézőpontot tudunk váltani, 

s más szemszögből is megvizsgáljuk az adott témát. 

A művészettörténeti ismeretek is elmélyültebbek lehetnek, ha időnként ezt az elvet is alkalmazzuk. Az 

egyes gyakorlati feladatok, melyek ezt a célt szolgálják, izgalmas, játékos, esetleg humoros színezetet is ölt-

hetnek ezáltal. 

A tizenéves gyerekek életében a humor amúgy is egyre jelentősebb szerepet kap, amit érdemes figyelembe 

vennünk, felhasználnunk. 

Az antik művészetről beszélgettünk, a ma is látható tárgyi emlékekről, műalkotásokról, épületekről. Az is 

szóba került, hogy itt is nagy szükség van a képzeletünkre, hiszen a számtalan emléket, szobrot, épületet 

sokszor csak töredékesen vagy éppen a mai XXI. századi életünk tárgyai, objektumai mellett, között szem-

lélhetünk.  

Összehasonlítottuk az ókori és a mai budapesti épületeket. Végiggondoltuk az épületek tervezésének szem-

pontjait, a kivitelezések menetét. Az épületek rendeltetése és formája, terei közti összefüggéseket. 

Aztán egy merész fordulattal elképzeltük, hogy a görög szobrok és a vörös, illetve fekete alakos vázák figu-

rái egyszer csak bekerülnek a mi tereinkbe, utcáinkba. 

A gyakorlati megvalósítás során, egy-egy szabadon választott épületet, épületcsoportot, vagy utcarészletet 

rajzoltak le a gyerekek. Az elkészült lapokat az egyes épületek formai határánál térbe hajlították, és hozzá-

kapcsolták, ragasztották a talajt is. 

Megrajzolták a számukra szimpatikus figurákat, kivágták azokat, majd a térbe hajlított épületet ábrázoló 

lapokon átfűzött - sínként szolgáló - drótszálra függesztették fel úgy az alakokat, hogy mozgathatók, csúsz-

tathatók legyenek. 

Miután elkészültek e téri montázsokkal, történeteket írtak e furcsa helyzetek létrejöttéről. Izgalmas időuta-

zásokról, véletlen idő- és tércsapdákról írtak különleges meséket. 
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Múltba ejtett tárgyaink 
 

Korosztály: 12-13 évesek 

Cél: a kortárs tárgyak és klasszikus művek 
 

Fontosak a tárgyaink, minden kornak lényeges attribútumai azok. 

Minden földrajzi területnek, történelmi és kulturális korszaknak megvan a sajátos tárgyi világa. A napjaink-

ban használatos tárgyak szinte teljesen mások, mint az ötven vagy száz évvel ezelőttiek. Az utóbbi száz év-

ben meg egyre gyorsuló módon kicserélődtek, s ma már olyan hamar változnak, alakulnak, hogy többségük-

kel szinte éveket, évtizedeket lehet azonosítani. 

Kontrasztokról beszélgettünk, s persze - a művészetekben gyakran használt ellentétek mellett - szóba kerül-

tek más területekről hozott példák is, mint a társadalmi, természettudományi, filozófiai, történelmi kont-

rasztok. Ezután már nem volt nehéz a képzőművészetben is alkalmazott tartalmi kontraszt értelmezése. 

Fontosnak tartom azokat a feladatokat, amelyek összetettebbek, sokrétűek és segítik a dolgok több irány-

ból való megközelítését, feldolgozását. Ezek a feladatok általában jó lehetőséget teremtenek arra, hogy 

olyan dolgokról is beszélgessünk, amelyek valóban foglalkoztatják a gyerekeket. 

A tárgyakhoz fűződő személyes viszonyaikat, kötődéseiket érdemes megvizsgálni és tudatosítani. Ehhez egy 

játékos lehetőséget ad az, amikor elképzelik, hogy esetleg végleg el kell utazniuk, és választaniuk kell, mi-

lyen tárgyat, tárgyakat, vigyenek magukkal. Más esetben utaznak egy léghajóban, s a megmenekülésüket 

csak az szolgálja, ha kidobnak minden felesleges holmit a hajóból. A kérdésekre adott válaszok sok mindent 

elárulnak a diákokról, s érdemes kicsit több időt szánva, beszélgetni is erről a témáról. A tárgyak valódi és 

viszonylagos szerepéről, fontosságáról, az értékekről - mind szellemi, mind anyagi vonatkozásban. 

Gyakorlati feladatként azt kapták a gyerekek, hogy válasszanak ki egy számukra fontos, mai korunkra jel-

lemző tárgyat, és azt helyezzék el egy jóval korábbi művészettörténeti korszak alkotásának a terében. Lehe-

tőleg úgy, hogy az eredeti kép szereplői valódi, értelmezhető kapcsolatba kerüljenek a mai tárggyal. Gyor-

san kiderült, hogy a humor is aktív szereplője lett az alkotások és tárgyak kiválasztásának, összekapcsolásá-

nak. Izgalmas találkozások voltak, az itt láthatók mellett még például az egyiptomi írnok és egy laptopé, Pi-

casso Vasaló nője és egy Coca-Colás üvegé, egy római férfi és egy fülhallgatóé, egy reklámtáska és a Herme-

lines hölgyé.  
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TÁRGYALKOTÁSI GYAKORLATOK 
  

 

 

A feladatokat bemutatja: Baranyai Zoltánné - igazgató 

Az alkotások a győri Kovács Margit Iskolában, a Vizuális Pedagógiai Műhelyben és a  

badacsonytomaji székhelyű SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskolában készültek  
 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulás tanításának célja az önálló ismeretszerzés és alkalmazás képességének kialakítása.  

Ebben a folyamatban óriási jelentőséggel bír a tárgytervezői és tárgyalkotói tevékenység, az a folyamat, 

amikor valós vagy kitalált problémákra kell megoldásokat találni.  

A tervezői és alkotói folyamatban szükség van problémaérzékenységre, előrelátásra, vizuális kommunikáci-

ós készségekre, anyagismeretre, eszközhasználati és anyagalakítási készségekre, tárgykultúra ismeretre, 

környezettudatos szemléletre, esztétikai, művészeti tudatosságra. 

A tervezői feladatok megoldását nagymértékben elősegíti a tárgyalkotói hagyományok és a kortárs iparmű-

vészet tanulmányozása.  

A bemutatott tárgytervezői feladatok, a teljesség igénye nélkül, egy-egy anyag felhasználási lehetőségeinek 

megismerését segítik, az öltözködés, lakberendezés, környezetformálás, újrahasznosítás, figyelemfelhívás, 

átváltozás témakörein belül. 
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Tárgyalkotás a természetben talált anyagokból 

Vezéri pálcák, varázsbotok               
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: a természethez fűződő kötelék erősítése, a fa, mint élő vagy holt anyag megismerése. Az anyagfelhasz-

nálói, anyagalakítói képességek gazdagítása, a kézügyesség, a díszítő- és jelképző képesség fejlesztése. 

Feladat: fából, ágdarabból, szőlőtőkéből egyéni kultikus tárgy készítése 

Technika: szükség szerint fűrészelés, hántolás, felületkezelés, festés 

Motiváció: A műanyagok, az üveg és fém világában élünk. Ezért nagyon fontos, hogy azokat a természeti 

anyagokat is megismerjék a tanulók, azokkal is dolgozzanak, melyek ősidők óta fontos szerepet töltöttek be 

az ember életében. Ilyen anyag a fa. „A fával dolgozó ember nemcsak a fejéből veszi az ötletet, hanem a fa 

is adja, felkínálja magát, hogy mit lehet kihozni belőle. A fa tehát emocionálisan is sugároz magából valamit. 

S ha a tehetséges, a fával együtt érző és együttműködő alkotó ezt tiszteletben tartja, a művészet rangjára 

emeli a tárgyat.” (Bánszky Pál)  

A feladat leírása: Az óra elején beszélgettünk az élő fa és a fából készített tárgyak fontosságáról. Megvitat-

tuk a világfa, az életfa, a tudás fája kifejezések eredetét, jelentését. Beszéltünk a sámánénekekben, népme-

sékben, népdalokban, szólásokban megjelenő emberi módon viselkedő - a holtak, vagy ősök szellemét rejtő 

- fákról, a szibériai sámánok lófejű varázsbotjáról, a kőrisfa varázserejéről, nyárfa, a dió-, az alma- és rózsafa 

magyar néphit által felruházott tulajdonságairól. Bemutattam olyan fából készült tárgyakat, vezéri pálcákat, 

varázseszközöket, melyek a régmúlt korokban, a természeti népek életében fontos szerepet töltöttek be. 

Elemeztük az őskori gomolymintás parancsnoki botokat. Szemléltettem a kortárs művészek közül Szilvásy 

Nándor „Naplemente” című ág szobrát. Ezt követően a tanulók a gyűjtött ág, gyökér vagy szőlőtőke gyűjte-

ményből kiválaszthatták a nekik tetszőt, azt, amit az általuk meghatározott funkció érdekében megmunkál-

tak, alakítottak, átlényegítettek. Megtanulták, hogyan hántható le úgy a kéreg, hogy az alatta levő anyag ne 

sérüljön. Gyakorlatban megtapasztalták, hogyan kezelhető, vagy alapozható le a felület, hogyan és milyen 

festékekkel, anyagokkal, eszközökkel díszíthető. 

Összegzés: Gyermekkorunkban a kirándulások során vagy azt követően nagy kedvvel faragtunk magunknak 

az erdőben talált ágakból olyan botot, ami aztán kedves emlékké nemesedett. Úgy éreztem, hogy a tanulók 

által készített varázspálca ugyanilyen féltett kinccsé vált. 
 

A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár 
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Tárgyalkotás a természetben talált anyagokból 

Puzzle figurák, táblák  
 

Korosztály: 8-14 éves tanulók 
Cél: a tanulók plasztikai érzékenységének, belelátó képességének és kifejező készségének fejlesztése. 

Feladat: gyűjtött természeti anyagokból figurák kialakítása 

Technika: rárajzolás, ráfestés 

Motiváció: Kirándulásaink, vagy sétáink során többször kerül az utunkba olyan természeti anyag, ami arra 

késztet, hogy felvegyük, tanulmányozzuk, fedezzük fel szépségét, formagazdagságát. Némelyek a megtalá-

lási formában válnak könyvespolcunk díszévé, mások arra inspirálnak, hogy finom kis kiegészítéssel egyedi 

tárgyat készítsünk belőlük. A platánfa, vagy a vörös fenyő kérge puzzle figurák kialakítására sarkall. Ezért, 

annyit gyűjtöttem belőle, hogy minden tanítványom játékos alkotó tevékenységéhez elegendő legyen. 

A feladat leírása: Az idősebb vörös- vagy feketefenyőt borító kéreg nagyon dekoratív. A vastag anyag réte-

ges szerkezete sok-sok egymáshoz tapadó lemezből tevődik össze, melyek formája rendkívül változatos, a 

színe enyhén vörös vagy lilás árnyalatú. 

Először a vastag kéregdarabot alkotóelemeire bontottuk szét. Kézbevettük az így nyert lemezkéket. Meg-

néztük az egyik felét, majd a másikat, forgattunk, találgattuk, milyen figura képzelhető beléje. 

Ezt követte az átalakító, átlényegítő munka. Volt, aki a kéregdarabot meghagyta eredeti színében, és csak 

néhány vonal segítségével formálta az amorf alakzatot pl.: mókussá, tacskó kutyává. Volt aki, színnel is elő-

segítette a plasztikus kéregdarab figurává válását, de olyan is akadt, aki rendkívül dekoratív elemeket kép-

zett a kiválasztott lemezkékből.  

A feladat második részében az egyénenként elkészített puzzle lényeket kellett csoportmunkában úgy össze-

illeszteni, hogy azok egy érdekes kirakós táblát képezzenek. Ha nem tudták mindenhol megfelelően illeszte-

ni a figurákat, akkor újabb kiegészítő elemeket kellett hozzá keresniük. 

Összegzés: A feladat a gyermekek képzelőerejét nagymértékben fejlesztette. Az egyéni kiegészítések sokfé-

le egyedi megoldást eredményeztek. 

A feladat második részében megvalósuló csoportmunka élvezetes játékra nyújtott lehetőséget, aminek ha-

tására többen is készítettek saját játéktáblát. A megoldás eredménye újabb feladat megfogalmazására ins-

pirált. 
 

A feladat készítője: Baranyai Zoltánné és Holczbauerné Nemes Etelka tanár 

SZÍN-VONAL Művészeti Iskola  - Monostorapáti     
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Tárgyalkotás a természetben talált anyagokból 

Kéregrelief 
 

Korosztály: 9-14 éves tanulók 

Cél: a kultúrtörténeti, néprajzi, valamint az anyagismereti és felhasználói tudás gazdagítása 

Feladat: természeti anyagokból kéreg-reliefek alkotása 

Technika: felülettisztítás, festés. A gyűjtött tárgyak érzékeny, anyagszerű formálása, alakítása 

Motiváció: Egy-egy talált kavics, szikladarab vagy ág, plasztikai tulajdonságainál fogva kiválóan alkalmas 

arra, hogy belőle szobrot vagy reliefet képezzünk. Jelen esetben ezt a lehetőséget fakérgekkel kívántam 

megvalósítani. 

A feladat leírása: Az internet segítségével megtekintettük a Néprajzi Múzeum és a Melbourne Egyetem 

kéregfestmény gyűjteményét. Elemeztük az ausztráliai eukaliptusz kérgeken megjelenő hiedelemvilágot. A 

diákok megismerték a mítoszok gigantikus állat és ember ősszellemei által teremtett lények fizikai környe-

zetét, cselekedeteit, kultúráját. Vizsgálták az alkotások naturális, röntgenképszerű, ugyanakkor absztrakt 

formavilágát, a korommal, mésszel, földfestékekkel létrehozott színvilágot, a képek kompozíciós rendjét. 

Egy kisfilm segítségével megfigyelhették a kéregfestmény-készítés (a kéreghántolás, simítás, keményítés, 

festés, fixálás) módját, az ábrázolási konvenciók évezredes továbbélését. Ezt követően a tanulókat megis-

mertettem a mexikói kéregfestményekkel. Összehasonlító elemzéseket végeztünk a stílusjegyek különböző-

ségével kapcsolatban. 

A bevezető után a tanulók számba vették a gyűjtött és felhasználható anyagokat, kiválasztották a nekik tet-

sző kérgeket. Mindenki saját maga határozhatta meg, hogy milyen reliefet készít, hogy annak mi lesz a 

funkciója, hová szánja. Eldöntötték, hogy elbeszélő jellegű természethű vagy absztrakt művet készítenek, 

hogy milyen megmunkálási, tárgyalkotási módszert választanak, hogy dekoratívan színeznek vagy éppen 

csak kiemelik az adott anyag plasztikai jellemzőit. Csak az óra végi tárgybemutatás során ismerhettük meg 

az alkotói elképzelést, állapíthattuk meg a tervezői szándék megvalósulásának eredményét. 

Összegzés: A feladat értéke abban rejlik, hogy a gyermekek megtapasztalhatták, hogy szinte minden anyag, 

így a természeti eredetű kéreg is, funkcionálhat egy mű alapanyagaként. Megérezték, hogy a különböző 

médiumok más-más módon használhatók fel az alkotómunka során. 

 
 

A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  
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Tárgyalkotás a természetben talált anyagokból 

Bálványok, kéregmaszkok               
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: a tervezői készség alakítása, az anyag-felhasználói, anyagformálói képességek további gazdagítása, a 

kézügyesség fejlesztése 

Feladat: fából bálványok, kéregből maszkok készítése 

Technika: anyagtársítás, festés, díszítés 

Motiváció: A régmúlt korok emberei, a természeti népek a fát különös becsben tartották, misztikus tulaj-

donságokkal ruházták fel. A fa lelke, szelleme iránti tisztelet megmutatkozott a belőle létrehozott eszközök-

ben, bálványokban, szelleműző maszkokban is. Sok-sok varázserejű tárgy készült ebből az anyagból.  

A feladat leírása: Szemléltetésként bemutattam a természeti népek bálványait, maszkjait. Megbeszéltük 

ezen tárgyak - megjelenítő, életre keltő, védelmi - funkcióit. Beszéltünk a mágia, a szertartás, az alakosko-

dás, a varázslás, a hit szerepéről. Ismertettem, hogy például az afrikai dogonok földjén és az Új-Hebridák 

szigetein élő törzsekben minden tag faragott maszkot. Elmondtam, hogy ezeket a tárgyakat a hagyomány 

előírásai, szabályai szerint kellett elkészíteni.  

A tanulók megfigyelték, hogy egyes népeknél természethűségre, portrészerű egyénítésre való törekvés nyil-

vánul meg, másutt inkább erős stilizálási szándék érzékelhető. Megállapították, hogy némely maszkoknál 

keverednek az emberi és állati vonások, hogy az orr többnyire madárcsőrt formáz. Felfedezték, hogy a 

maszkok anyaga nagyon változatos: készülhet fából, kéregből, nádból, háncsból, növényi rostokból, díszít-

heti madártoll, állati fog, csont, szőr, haj és, gyakran színezik is ezeket az alkotásokat.  

Az elemzést követően számba vették a gyűjtött és felhasználható anyagokat, kiválasztották a nekik tetsző 

fadarabot, kérget. Mindenki saját maga határozta meg, hogy milyen tárgyat készít, s annak mi lesz a funkci-

ója. Eldöntötték, hogy - a lehetőségek függvényében - milyen anyagtársításokat alkalmaznak, milyen meg-

munkálási, készítési módszert választanak. Az óra végi tárgybemutatás során ismerhettük meg az alkotói 

szándékot, vethettük össze a tervezett funkció és a kivitelezett tárgy kapcsolatát. 

Összegzés: A véletlenszerűen levált, letört korhadt kéreg vagy fa formája, színe, felülete, faktúrája ösztön-

zően hatott a tanulók alkotó tevékenységére, sikeresebb lett egy-egy figura, karakter kifejezése, megjelení-

tése. 
 

A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  
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Tárgyalkotás a természetben gyűjtött anyagokból 

Csuhé lények               
 

Korosztály: 9-14 éves tanulók 

Cél: a tanulók anyagalakító, anyagtársító képességének, kifejező készségének fejlesztése. 

Feladat: a természetes anyagok érzékeny, anyagszerű formálása, alakítása, gondolati tartalmat hordozó 

alkotások készítése. Gyűjtött természeti anyagokból kisplasztika készítése 

Technika: anyagformálás, anyagtársítás, vágás, kötözés, ragasztás 

Ötlet: A nyáron vagy ősz végén begyűjtött vessző, gyékény, kukoricacsuhé, szalma kiválóan alkalmas arra, 

hogy belőlük használati tárgyakat, játékokat, kisplasztikákat, konstrukciókat, alkotásokat hozzunk létre.  

A régmúlt korok emberei, a magyar paraszti kultúra, a magyar népművészeti hagyományok képviselői első-

sorban használati eszközök (pl.: kas, varsa, kosár, szakajtó) ünnepi tárgyak (pl.: arató koszorú), gyermekjá-

tékok készítésére használták, használják többnyire ma is ezeket az anyagokat.  

Németh Ilona szalma installációi, Kecseti Gabriella növényi részekből kialakított alkotásai, Bukta Imre kuko-

ricatorzsákból képzett nagyméretű reliefjei tanúsítják, hogy a kortárs képző- és iparművészek is alkalmaz-

zák a hagyományos népi kézművességben használt anyagokat, természetesen más céllal, más kontextus-

ban, többnyire valamely konkrét gondolati tartalom kifejezésére. Ez késztetett arra, hogy ne csak hagyo-

mányőrző módon éljünk ezekkel az anyagokkal a plasztika-képzés vagy tárgyalkotás során. 

A feladat leírása: A nyár végi alkotótáborban a tanulókkal megismertük az árok- és tópart, az ártéri fűze-

sek, az erdők, illetve a mezőgazdasági területek növényeit. Gyékényt, vesszőt, ágat, napraforgó- és kukori-

caszárat, csuhét, szalmát gyűjtöttünk. Az ágakból, vesszőkből, gyékényekből könnyed térgrafikákat, mobil-

szobrokat, térkonstrukciókat hoztunk létre. A kukoricacsőből, a torzsából és a fedőlevelekből kötözéssel, 

anyagtársítással érdekes, kifejező lényeket, kisplasztikákat alkottunk. Nem „szép” babákat, angyalkákat kí-

vántunk készíteni. Az volt a cél, hogy minél kisebb beavatkozással, az anyag eredeti formájával, szépségével 

jelenítsünk meg mondanivalót, gondolkodtassunk el.  

Összegzés: A feladat értéke abban rejlik, hogy a gyermekek megtapasztalhatták, hogy szinte minden anyag, 

így a vessző, a gyékény, a szalma, a csuhé is funkcionálhat egy mű anyagaként, tárgyaként, hogy ezekkel a 

sérülékeny, múlékony anyagokkal még jobban kifejezhetők olyan érzések, gondolatok, mint pl.: az elesett-

ség, esendőség vagy épp az esetlegesség. 
 

A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  

Kovács Margit ÁMK - Győr  
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Tárgyalkotás a természetben gyűjtött anyagokból 

Ág-plasztikák 
 

Korosztály: 9-14 éves tanulók 

Cél: a fantázia, a plasztikai érzékenység, tárgyalkotói tudás és a kifejezőkészség fejlesztése 

Feladat: gyűjtött természeti anyagokból kisplasztika kialakítása 

Technika: anyagtársítás, vágás, kötözés, ragasztás 

Ötlet: A kirándulás vagy séta során többnyire nem tudunk elmenni egy-egy szép kéreg- vagy ágdarab, toboz 

vagy uszadékfa mellett úgy, hogy azt ne fognánk kézbe, ne vennénk magunkhoz. Forgatjuk, nézegetjük, és 

ha valami körvonalazódni látszik benne, késztetést érzünk arra, hogy kibontsuk, életre keltsük belőle. A ter-

mészet anyagait az ember a legősibb idők óta nagyon találékonyan használja fel. A rétek, mocsarak, erdők, 

mezők növényei sokféle módon hasznosíthatók. Korunk alkotói előszeretettel alkalmazzák ezeket a hihetet-

len gazdag forma- és színvilágú, árnyalatú, szerkezetű és faktúrájú szerves anyagokat, amelyekkel sokféle 

gondolat, érzés, mondanivaló kifejezhető. A 20. század a faszobrászatot is átformálta, egyre inkább a fa 

szervességét, természetét kifejező alkotásokkal találkozunk. 

A feladat leírása: Az óra bevezető részében szemléltettem, hogy a fát, a kifejezés és tárgyalkotás anyagát 

minden művész egyéniségének, mondanivalójának megfelelően alakítja, formálja. Munkámat nagymérték-

ben segíti a korábban megjelentetett kiadvány (Baranyai Zoltánné – Baranyai Anita: Tárgyalkotó művészet). 

Bemutattam Böröcz András: Alak VIII., Gubis Mihály: Mongol szék, Orosz Péter: Fekvő torony, Huber And-

rás: Szomorú kisördög, Popovics Lőrinc: Együtt, Lipovics János: Skorpió, Marosfalvi Antal: Mi hárman című 

alkotásait. Ezek a művek kellő inspirációt adtak a természetben talált szerves anyagok felhasználásához, 

alakításához. Felidéztük Heitler László szavait: „Hogy a különös alakú kőből, fából, vasból beszédes mű le-

gyen, hogy megtalálója és alakítója az érzelem és értelem szűrőjén átérzékelten adjon formát az anyagnak, 

ahhoz formaalkotó, megjelenítő erő kell. Plasztikai érzék, téralakító tudás, hogy munkája ne csak tárgy le-

gyen, hanem nézőjében élményt kelteni képes műalkotássá nemesüljön.” Ezzel meg is határoztuk magunk-

nak az elérendő szándékot, az anyaggal való érzékeny bánásmód gyakorlatának értelmét, fontosságát.  

Összegzés: A gyermekek megtapasztalhatták, hogy szinte minden anyag - az is, ami már-már hulladéknak 

tekinthető - átlényegíthető, hogy az alkotó által hozzátett tartalommal gondolat, mondanivaló fejezhető ki. 

 

A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  

SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola  - Badacsonytomaj 
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Tárgyalkotás a természetben talált anyagokból 

Organikus lények 
 

Korosztály: 8-14 éves tanulók 

Cél: a fantázia, az alkotóképesség fejlesztése. Az anyagalakítási, kifejezési készségek további gazdagítása. 

Feladat: ágból, szőlőtőkéből, gyökérből varázserejű tárgyak, karakteres figurák, barátságos szörnyek, sze-

rethető lények alkotása 

Technika: a kiválasztott ág, tőke, fadarab vagy gyökér cél szerinti átalakítása: (pl.: szükség szerint formára 

vágása), letisztítása, az egyes részek vonallal, színnel, mintázattal történő kiemelése.  

Motiváció: A külső erők a természetben (pl.: felhő, homok, kavics, szikla) időnként létrehoznak olyan kép-

ződményeket, melyekbe egy kis fantáziával különleges tárgyakat, lényeket képzelhetünk. A badacsonyi sző-

lőskertek végén minden metszéskor hegyekben áll a kivágott szőlőtőke. A jó öreg tőke a sok metszés hatá-

sára olyan görcsös, ágas-bogas formát ölt, melybe számtalan figura beleképzelhető, amely alkalmas a gyer-

mekek képzeletének megindítására. A belelátó képesség fejlesztése céljából fogalmazódott meg az alábbi 

feladat. 

A feladat leírása: Környékünkön minden gyermek könnyedén hozzájut a feladatban meghatározott plaszti-

kai munka anyagához. Tanítványaink már elérték, hogy mielőtt eltüzelnék a kivágott tökéket, abból kedvük 

szerint válogathatnak. Motiválásként bemutattam, hogy ág, gyökér, hasított fa felhasználásával, hogyan 

teremtett organikus plasztikát Samu Géza, Lipcsey György, Orosz Péter, Gubics Mihály, Huber András, 

Lipovics János, Varga Géza Ferenc, Marosfalvi Antal, Popovics Lőrinc, Böröcz András, Balogh Wanda. Érde-

kes volt megfigyelni a gyerekek ezen alkotásokhoz való viszonyulását. Jó volt érzékelni azt, hogy az anyag 

elérhetősége, formai gazdagsága, a megmunkálás kivitelezhetősége miként szabadítja fel alkotó kedvüket. 

Érdeklődve hallgatták meg egymást, kíváncsiak voltak arra, hogy a gyűjtött anyagba ki mit képzelt bele. 

Megbeszéltük a meglelt forma „kiemelésének”, mindenki számára láthatóvá tételének lehetőségeit. Ezt kö-

vetően a tanulók önálló munkával alakították ki a már elképzelt plasztikát.  

Összegzés: A feladat kapcsán a diákok felfedezték a természetben található anyagok szépségét. A gyűjtött 

anyagokból organikus alkotásokat hoztak létre. A kivágott szőlőtőkén található képződmények láttatásával 

fantáziagazdag kisplasztikákat készítettek.  
 

 

 A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  

SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola  –. Badacsonytomaj, Lesencetomaj 
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Tárgyalkotás természetes és mesterséges anyagokból 

Kavics ékszerek  
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: a tervező képesség fejlesztése. Az anyag felhasználói, anyagalakítói, anyagtársítói készségek további 

gazdagítása.  

Feladat: kavicsokból, drótból egyedi ékszer, ékszerkollekció kialakítása 

Technika: körülfonás, körbekötözés, láncképzés 

Motiváció: Az ember legősibb idők óta ékszerekkel díszíti magát. Az ékszerek különféle jelentéstartalom-

mal bírnak. Szinte minden gyermek szívesen gyűjt szép köveket, kavicsokat, s közben azon töri a fejét, hogy 

a kemény anyagból átfúrás nélkül (hisz erre nincs megfelelő eszközük), hogyan lehetne ékszereket, talizmá-

nokat, egyedi tárgyakat készíteni. A törzsi művészet, a fémkorszak és a kortárs iparművészet ékszereinek 

bemutatásával a különböző anyagok felhasználásának módjára, az ékszertervezői folyamatban a forma- és 

színritmus fontosságára szerettem volna példát mutatni, és a feladat gyakorlati megoldatásával kívántam a 

fentieket rögzíteni. 

A feladat leírása: Először egy zsáknyi kavicsot gyűjtöttünk (volt, aki régi féltett kincseit hozta el, a folyó- 

vagy tóparti kirándulásokon gyűjtött emlékeit, de olyan is akadt, aki az építkezési kavicsból válogatott szép 

darabokat). Ismerkedtünk a gyűjtött anyaggal, lemostuk, majd a tanulók méret, forma és szín szerinti cso-

portokat alakítottak ki. Megbeszéltük, hogy mitől válik együttessé, kollekcióvá a nyaklánc, a karkötő és a 

fülbevaló. Ennek ismeretében tervezték meg a diákok saját ékszereiket. Kirakosgatták a gondolatban meg-

tervezett együttes darabjait. Felidézték a fémkorszakban (bronz, vas és rézkor) létrehozott ékszerek forma-

jegyeit. Megfigyelték a drótékszerek jellemzőit. Könnyen hajlítható virágkötöző drót vagy rézhuzal segítsé-

gével rögzítési, befoglalási, összekapcsolási módokat, láncképzési, mintaképzési lehetőségeket próbáltak ki. 

Mindenki a neki legjobban tetsző rögzítési, kapcsolási, díszítési móddal alakította ki a saját tárgyát. Az érté-

kelés során az ékszerkollekció összhatását (annak forma- és színritmusát), az ötlet eredetiségét, a kivitele-

zés, a megmunkálás mívességét vizsgáltuk. 

Összegzés: A konkrét gyakorlati tevékenység segített abban, hogy megértsék az ékszerkészítés alapkövetel-

ményeit, rávilágított a funkció és jelentéstartalom, az anyag és a megmunkálás összhangjának fontosságá-

ra. 
 

A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  

Kovács Margit ÁMK  - Győr  
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Tárgyalkotás mesterséges anyagokból 

Műanyag ékszerek 
 

Korosztály: 10-12 éves korosztály 

Cél: a hulladék újrahasznosítása, környezettudatosságra nevelés és a tárgyalkotó képesség fejlesztése. 

Feladat: ékszer készítése újrahasznosított anyagból 

Technika: vágás, olvasztás, hajlítás, összefűzés 

Motiváció: A háztartásban keletkező, újrahasznosítható csomagolóanyagok közül az egyik legjellegzetesebb 

és leggyakoribb előforduló tárgy a műanyag flakon. Ebből a hulladékfajtából - az anyag egyszerű alakítható-

sága révén – sok minden készíthető, pl.: mindennapi viseletre is alkalmas ékszer. A műanyaglapokból kiala-

kított divatos öltözék-kiegészítő csekély súlya miatt kellemes viselet. Az ékszerkészítés a lányok számára 

garantáltan motiváló feladat!  

A feladat leírása, a tárgyak elkészítésének munkafázisai: 

Bemutattam néhány újrahasznosított anyagból készített ékszert. A látottakból kiindulva a tanulók megter-

vezték a saját divat-ékszerüket. Az elkészített tervek alapján a gyerekek a műanyag flakonokat megfelelő 

méretűre és formájúra vágták. Egy-egy virághoz összesen három darab koncentrikusan szűkülő körre volt 

szükség. A körlapok közepére lyukat fúrtak, illetve hosszanti irányba bevagdosták, így alakítva ki a szirmok 

formáit. A vágás munkafázisa előtt mindenképpen meg kell mutatnunk a snitzer helyes használatát!  

A bevagdosott körformákat egy mécses lángjánál olvasztották meg. Tudva, hogy a lángtól a műanyag köny-

nyen meggyulladhat, csak a láng melegét használták. A hőben létrehozott formák a megszilárdulást követő-

en könnyen festhetők fedőfestékkel vagy festékszóróval, illetve dekorálhatók alkoholos filccel is. Az elké-

szült darabokat rézdrót segítségével rögzítették egymáshoz. A drót vágásához szükség volt csípőfogóra, a 

hajlításhoz pedig kúpos fogóra. A lánc elkészítéséhez körülbelül két centiméter hosszú darabokat vágtak le, 

és „S” formájúra hajtották azokat. Az így képzett láncszemeket egyesével összefűzték. Ugyanilyen techniká-

val készítettek kapcsot a lánc végére, illetve ezzel a megoldással hozták létre a fülbevaló akasztókat és kari-

kákat is. Az első ékszer elkészítése során megszerzett gyakorlati tapasztalatokra építve, újabb formák kiala-

kításával kísérleteztek.  

Összegzés: A feladat különlegessége, hogy a tanulók olyan tárgyakat készíthettek, amelyek a mindennapok 

során egyedi kiegészítői lehetnek a ruhatáruknak. 
 

A feladat készítője: Szaller Andrea tanár 

SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola  - Tapolca, Taliándörögd 
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Térkonstrukciók 

Légies plasztikák 
 

Korosztály: 8-14 éves tanulók 

Cél: a vessző alakíthatóságának, az ág és hurkapálca felhasználhatóságának megismerése, az anyagalakító, 

anyagtársító képességek gazdagítása, a kifejező erő, a kézügyesség fejlesztése 

Feladat: a természetben található vesszőből, ágdarabból, illetve az iparilag előállított hurkapálcából - 

anyagtársításokkal - más-más gondolati tartalmat kifejező plasztika, konstrukció, illetve tárgy készítése 

Technika: kötözés, rögzítés, formára alakítás, anyagtársítás 

Motiváció: A plasztika anyaga sokféle lehet. Többnyire agyag, kő, bronz vagy fa. A land-art vagy a kortárs 

művészet az alkotás tárgya és kifejező eszköze körébe emelte az élő vegetációt is. Kőmíves István 

„Termékeny textil” című alkotásában a zsenge búzacsira, Zsemlye Ildikó bronz tájaiban a sarjadó fű jeleníti 

meg, képviseli az életet. A természeti eredetű anyag érintetlen és megmunkált formája más-más gondolat 

kifejezésére képes. Ennek érzékeltetésére fogalmazódott meg az alábbi feladat. 

A feladat leírása: Mivel vesszővel, ágdarabbal és hurkapálcával akartunk dolgozni, először is olyan alkotá-

sokat mutattam be, melyek példaként szolgáltak a fentiek alkalmazására. Szemléltettem Ardai Ildikó vesz-

szőnyalábokból kialakított „Menedék”, Lipcsey György „Kapuk”, Orosz Péter „Karácsony”, Megyik János 

„Korpusz” című alkotásait. A tanulók megfigyelték, hogyan lehet törékenységet, ideiglenességet, bizonyta-

lanságot, gyengeséget kifejezni a vesszővel, illetve szigorú szerkezetet, stabilitást megjeleníteni a hurkapál-

cával. Észrevették, hogy milyen gondolatokat képes közvetíteni egy lehántolt, szépen meghajlított anyag, 

hogy mit jelképez egy szárnyékot, sövénykerítést idéző vesszőkötegekből formált mű. Megbeszéltük a fel-

adat követelményeit. A tanulók eldönthették, hogy melyik anyaggal kívánnak dolgozni, hogy milyen anyag-

társításokat alkalmaznak. Néhányan a még nedves, hajlékony vesszőből kötözésekkel térgrafikát alakítottak 

ki. Voltak, akik ezt a szerkezetet lenvászonnal vagy áttetsző papírral társítva tették hangsúlyossá. A másik 

csoport hurkapálcából, illetve gipszes gézből készített stabil szerkezeteket. 

Összegzés: Rendkívül könnyed vesszőszobrok, kisplasztikák, mobil szobrok, térszerkezetek készültek. A ta-

nulók megtanulták, hogy nagyon kicsi beavatkozással, kevés eszközzel is lehet esztétikus tárgyakat létre-

hozni. 

 
 

 A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  

A szemléltető anyag a Vizuális Pedagógiai Műhelyben készült  
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Plasztika  

Drótállatok  
 

Korosztály: 9-14 éves tanulók 

Cél: a tervező, formaképző, szerkezet-kialakító készség fejlesztése, gazdagítása, a játék, a játékosság fontos-

ságának megtapasztalása  

Feladat: drótból váz-szobrok, kisplasztikák készítése 

Technika: hajlítás, körülfonás, körbekötözés, rögzítés, anyagtársítás 

Motiváció: A fémkorszaktól kezdődően, de különösen korunkban sokféle tárgy, műalkotás készül huzalból.  

A drótszobrok témakörében bőven láthatunk jó és rossz példát, csak szét kell egy kicsit nézni az interneten. 

Én Alexander Calder-re, arra a játszani tudó művészre szerettem volna ráirányítani a diákok figyelmét, aki-

nek nemcsak gyermekkorában volt a zsebe „mindig tele kaviccsal, fadarabbal, üvegszilánkkal, madzaggal és 

tollal”. Műveinek megismertetésével azt a könnyedséget, és játékos szellemet kívántam felidézni, előhívni, 

amelyre ma is nagy szükség van. 

A feladat leírása: Egy szemléltető film segítségével bemutattam a „Cirque Calder” című műalkotást. A ta-

nulók megtudták, hogy ez az 1926-1930-ban létrehozott performance a felnőttek körében is nagy sikert 

aratott. A teherautón szállítható cirkuszi porond makettjén, a közel két órás előadás során Calder, a mér-

nök-művész minden, hulladék anyagokból (drótból, bőrből, papírból, rongyból) formált figurát kézzel moz-

gatott. A különböző cirkuszi szereplők, kellékek drótszobrának elkészítése után a barátairól és ismerőseiről 

is készített huzal portrékat. Az alkotásokat szemlélve megállapították, hogy ezeknek a műveknek a megal-

kotásához nagyon-nagy előrelátó képességre volt szükség. A diákok a saját drótplasztikájuk témáját szaba-

don választhatták meg. A tanulók többnyire egy-egy állatfigura megjelenítésére vállalkoztak. A feladat meg-

oldása során arra kellett ügyelni, hogy a gyerekek egymástól 1-1 méterre helyezkedjenek el, hogy ne adjunk 

olyan hosszú drótot a kezükbe, mellyel balesetet okozhatnak. A munka során könnyen formálható alumíni-

um huzallal vagy virágkötöző dróttal dolgoztak. A vékony, igen könnyen hajlítható anyagból érzékeny figu-

rákat, a kicsit keményebből feszesebb szerkezeteket tudtak kialakítani. A huzalt társíthatták más anyaggal 

is, a szerkezetet bevonhatták tapétaragasztóba mártott papírral.  

Összegzés: A tanulók nagyon szívesen dolgoztak ezzel az anyaggal. Calder teljes életműve (fém ékszerei, 

konzervdoboz szobrai, könnyed mobiljai, fémlemez kisplasztikái, szegecselt óriás térplasztikái…) mind-mind 

olyan alkotások, melyek befogadásra várnak. 
 

A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  

A szemléltető anyag a Vizuális Pedagógiai Műhelyben és a Kovács Margit Iskolában készült  
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Plasztika  

Gipszmadarak 
 

Korosztály: 9-14 éves tanulók 

Cél: az anyag- és eszközhasználati, tervezői, tárgyalkotói tudás fejlesztése, a kifejezőkészség gazdagítása 

Feladat: drót, papír és gipszes géz felhasználásával szobrok, kisplasztikák készítése 

Technika: hajlítással, tekeréssel, rögzítéssel drótváz készítése. A váz testességének kialakítása gyűrt papír 

segítségével. A végleges plasztika megformálása gipszbe mártott textilcsíkok vagy gipszes géz segítségével. 

Motiváció: Az alapfokú művészetoktatásban márvánnyal, kemény kővel, bronzzal nem tudunk dolgozni. A 

szobrászatban használt anyagok megismerési lehetősége így leszűkül. Ezért minden olyan anyaggal meg kell 

ismertetni a diákokat, amelyből iskolai keretek közt plasztika készíthető. A szobrászok és keramikusok gyak-

ran használt anyaga a gipsz. A vízzel kevert ásványi por gyorsan köt és szárad, nagyon jó modellező anyag, 

amely faragással, véséssel, csiszolással tovább alakítható, festhető, díszíthető. Tanítványaimmal a gipsz vi-

zuális alkotó munkában történő felhasználásának, alkalmazásának lehetőségeivel kísérleteztünk. 

A feladat leírása: Az óra elején bemutattam Segal szobrait, Vilt Tibor drótból és gipszből formált csupa 

ideg, csupa félelem emberfiguráit. Elemeztük a műveket. Megismerték Jovánovics György gondolatait: „A 

szobrászat mindig maradandó anyaggal dolgozott, márvánnyal, bronzzal, amely évszázadokon keresztül 

fennmaradhat. Ezt változtattam meg a gipsszel és az alkalmi szobrászattal. (…) A művésznek joga van a mű-

vét tovább fejlesztenie, ha új gondolata támad”. 

Megbeszéltük, hogy miként kell dolgozni a gipsszel, hogy a belőle készülő mű anyagszerű hatást keltsen, 

hogy az ne imitáljon porcelánt, kerámiát, márványt vagy mészkövet. 

A tanulók a korábbi feladat folytatásaként a drótból kialakított vázat öltöztethették föl oly módon, hogy az 

kisplasztikává váljon. Az alkotás során nagyon oda kellett figyelni a súlypontra, arra, hogy plasztika stabilan 

álljon, még akkor is, ha azok, Giacometti figuráihoz hasonlóan légiesek. 

Összegzés: A tanulók nagyon fontos plasztikai tapasztalatokat szereztek az alkotó munka során. A feladat 

folytatásaként érdemes bemutatni Shaár Erzsébet és Hévizi Éva nagyméretű gipsz, textil és hungarocell ins-

tallációit, Böröcz András „Gipsz tea-szobor” sorozatát. 

 

 
 

 A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  

A szemléltető anyag a Vizuális Pedagógiai Műhelyben készült 
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Plasztika papírból 

Óriásmadár 
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: a plasztikai érzékenység, anyagalakító képesség, tárgyalkotó készség, kreativitás fejlesztése 

Feladat: élőlényekről realisztikus plasztikák készítése 

Technika: a papír gyűréssel, kötözéssel, ragasztással történő formálása, plasztikává alakítása 

Motiváció: Tanítványaink régóta vágytak egy olyan természetrajzi teremre, ahol az általuk kedvelt állatok 

(szárnyasok, négylábúak) kiállításra kerülhetnek. A kiválasztott élőlényeket maguk kívánták eredeti méret-

ben, valósághűen megmintázni. Tudjuk, hogy papírmaséból nagyméretű szobrok is készíthetők, de áztatott 

papírból elég nehéz méteres alkotásokat készíteni. Szerencsére, ez az anyag egyszerűbb módon is formál-

ható. 

A feladat leírása: A feladatot több lépésben valósítottuk meg. 

A tanulók először megbeszélték, hogy milyen élőlényeket fognak a saját kis természetrajzi múzeumukban 

bemutatni. A Balaton madárvilágára esett a választásuk. Felelevenítették a biológia órákon megszerzett 

ismereteket, újabbakat gyűjtöttek. Feltérképezték a parton honos vízimadarak körét. Formatanulmányokat 

készítettek. Pontosan meghatározták a megjeleníteni kívánt élőlények méreteit. A karbantartó lomjai kö-

zött találtak olyan betonvasból kialakított háromlábú állványokat, mely a test tömegét megtartja, amelyre a 

test ráépíthető. Újságpapírból gyűréssel nem túl kemény, tovább alakítható formát képeztek, amit ragasz-

tószalag körbetekerésével a kívánt testformára alakították. Ehhez a testtömeghez illesztették a szárnyakat, 

a farok tollakat, a nyakat, fejet és lábakat tartó, rögzítő vázat, huzalokat. A szerkezet egyensúlyának, stabili-

tásának kialakítása után tapétaragasztóba mártott többrétegű újságpapír csíkokkal, papírdarabkákkal alakí-

tották ki a kívánt formát. A kötőanyaggal átitatott papír egy idő után olyan érzékenyen viselkedett, mint az 

agyag, a finom részletek megmintázását is lehetővé tette. A száradást követően a plasztika festéssel nyerte 

el végső formáját. 

Összegzés: Elég nagy kihívást jelentett a diákok számára az élőlények realisztikus igényű, valós méretű 

megmintázása, de a vágyott feladat megoldása, a természetrajzi sarok megvalósítása jóleső elégedettséget 

eredményezett. 

 
 

 A feladat készítője: Baranyai Zoltánné és Széplaki Nóra tanár  

SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola - Badacsonytomaj  
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Plasztika papírból 

Szamuráj 
 

Korosztály: 10-18 éves tanulók 

Cél: a tanulók plasztikai érzékenységének, tárgyalkotói tudásának, kifejező készségének fejlesztése  

Feladat: újságpapír felhasználásával bábfejek, bábfigurák készítése 

Technika: újságpapírból tapétaragasztó segítségévek plasztika képzése 

Motiváció: Bábszínházban voltunk. Nagyon megragadott bennünket az ott látott figurák karaktere. Elhatá-

roztuk, hogy mi is megtervezzük, megalkotjuk a saját mesénk, történetünk szereplőit. 

A feladat leírása: Tanításhoz szükséges szemléltető anyag kialakításában mindig nagy segítségemre van a 

„Magyar Iparművészet” című folyóirat. Most is több példát találtam a díszlet-, jelmez- és bábkészítés, a pa-

pírszobrászat témaköréhez. Inspirációként bemutattam Szabó Mariann textilművész papírmaséból kialakí-

tott reliefjeit, plasztikáit, marionett figuráit, a bábfej karakterének megfestéséhez pedig Mezei Gábor „Nem 

vagyunk egyformák” című olajfestményét. 

A tanulókkal először megbeszéltük a fej felépítését, formáját. Előképeik birtokában lazára gyűrt újságból 

kialakították a fej tömegét. A kialakított formát egy hengeres nyakhoz rögzítették, mely egyben a bábot 

mozgató kéz számára is helyet biztosított. A fejet és a nyakat több réteg, tapétaragasztóba mártott papír-

csíkkal rögzítették egymáshoz. Erre az alapformára rakták fel száraz gyűrt papírból az arccsontot, a szemöl-

dököt, az orrot, a szájat, a füleket, a hajat, melyet aztán megint tapétaragasztóba mártott papírdarabkákkal 

rögzítettek. A belül száraz, könnyed konstrukció felszíne egy idő után - az újabb papír rétegek felvitele, a 

folyamatos formálás hatására - rendkívül jól mintázható anyaggá vált. Mivel a bábfej külső rétege volt csak 

nedves, a tárgy egy nap alatt megszáradt, ami festéssel, illetve újabb anyagok ráragasztásával (szakáll, 

szemöldök, haj) lehetővé tette a karakter kialakítását. A bábfej elkészülte után álltunk neki a teljes bábfigu-

ra megalkotásához. Nagyon fontos volt, hogy a bábfej és a bábtest harmóniában legyen. A test megalkotá-

sához, a figura ruhájának elkészítéséhez minden korábbi tárgykészítői tudásukat alkalmazhatták a diákok.   

Összegzés: A bábfigura igényes megvalósítása csak a korábban megszerzett ismeretek, jártasságok, tárgyal-

kotói attitűdök teljes mozgósításával volt lehetséges. Ez a feladat mindenki számára igazi kihívást jelentett, 

és egyben visszajelzést adott a tanulók sokirányú tudásáról. 

 
 

 A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  
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Tárgykészítés textilből  

Tevegelő 
 

Korosztály: 10-18 éves tanulók 

Cél: a tanulók tervező és tárgyalkotó tudásának fejlesztése, a sikeres megoldás érdekében az esztétikai, 

művészeti, anyag- és eszközhasználati ismeretek mozgósítása 

Feladat: egyéni öltözék, öltözék-kiegészítő tervezése, készítése 

Technika: szabás, varrás, batikolás, nyomódúcos mintaképzés 

Motiváció: A textilműves országos pályázatra a téma iránt érdeklődő tanulóink mindegyike egyedi nevezési 

munkát kívánt készíteni. Az egyik tanulónk egy egyiptomi útra készülve arra gondolt, hogy olyan szafari ru-

hát készít magának (kényelmes bő nadrágot mellénnyel) hátizsákkal kiegészítve, amely a tervezett túrához 

ideálisan használható, és stílusos is.  

A pályázatkészítés ismérvei: A tanuló a feladatot több lépésben oldotta meg. 

Elsőként, a barátnője segítségével méretet vett magáról. Olyan öltözékekről gyűjtött szabásmintákat, me-

lyek adatai megegyeztek a saját méretével, mely ruhadarabok illettek egymáshoz. A textilanyagok szab-

ványszélességéhez alkalmazkodva, csomagolópapír felhasználásával elkészítette a szabásrajzot, a készülő 

ruha és táska terítékét. Ezzel a műveletsorral pontosan ki tudta számolni a szükséges anyagmennyiséget.  

A megvásárolt olcsó vásznat beavatta. Anyagfestési tapasztalataira építve gyűréssel, kötözéssel sivatagi ho-

mokra, dűnékre emlékeztető színt, rajzolatot alakított ki a forró festékfürdőbe helyezett anyagon. A meg-

festett, kiöblített, megszárított textilt kivasalta, a ruha és a hátizsák részeit és a bélést kiszabta. Az öltözék 

és az öltözék kiegészítő figurális mintázatát dúcokkal kívánta kialakítani. A sivatagi tevék és homokbuckák 

megtervezett befoglaló formáját rárajzolta a dekorgumira, majd azt részformákkal tagolta. A gumit kivágta. 

A létrehozott formát vastag modellező kartonra is átrajzolta, és azt is kivágta. A két réteget (a dekorgumit 

és az erős kartont) egymáshoz ragasztotta. Így, egy nagyon jól használható nyomódúcot hozott létre. A ki-

szabott anyagra a mintázatot textilfestékkel nyomta rá. A nyomatok vasalással történő rögzítése után már 

csak a kiszabott részek összeállítása (fércelés), a varrás és bélelés műveletei következtek. 

Összegzés: A pályamunkája és a döntőn készített öltözék-kiegészítő alapján eredményesen szerepelt a ver-

senyen. Elmondása szerint a ruházatának és a hátizsákjának nagy hasznát vette az úton. 

 
 

 A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  
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Fonalplasztika 

Erdőgombolyító 
 

Korosztály: 9-10 éves tanulók 

Cél: makettek, kisplasztikák alkotása során a természetes anyagok (gyapjú és faág) felhasználási lehetősé-

gének megismerése - a kreativitás és az együttműködési készség fejlesztése 

Feladat: háromdimenziós alkotás készítése természetes anyagok felhasználásával 

Technika: ragasztás, vágás, fúrás 

Motiváció: A természet a maga szépségével, növényzetével, állatvilágával, sejtelmességével kedvelt téma a 

gyerekek körében, éppen ezért sokszor készítünk az erdőről rajzokat, festményeket. A térérzékelés fejlesz-

tése érdekében - a kétdimenziós feladatok után - érdemes a háromdimenziós alkotások irányába is elkalan-

dozni, természetes anyagokból erdőt megjelenítő konstrukciót, kisplasztikát készíteni. 

A feladat leírása: A fonalerdőt a diákok az alábbi műveletsorokat követve hozták létre. 

A gyerekek három- ötfős csoportokat alkotva megtervezték az erdőt jelképező kisplasztikájuk forma- és 

színvilágát. Dolgozhattak az adott évszaknak megfelelő színekkel, de a kifejezési szándék érdekében egyéni 

színvilágot is kialakíthattak. Ezt követően az előzetesen gyűjtött négy-öt darab, körülbelül harminc centimé-

ter hosszú fadarabot betekerték fonallal. Ebből lettek a fák törzsei és ágai. A fonal használatakor ügyelni 

kell arra, hogy a feltekerés megfelelően szoros legyen, és hogy takarja az ágdarabot, ezért érdemes helyen-

ként ragasztóval is rögzíteni a szálakat.  

A szerkezet létrehozása után a lombkorona kialakítása következett. Ehhez tapétaragasztóra, lufira és fonal-

ra volt szükség. A tapétaragasztót megfelelő állagúra keverték. A felfújt lufira a tapétaragasztóba mártott 

színes szálakat egymással átfedésben helyezték rá. Annyi fonalat tekertek a gömbre, amilyen sűrű lombko-

ronát kívántak kialakítani. Az egészet egy éjszakán át száradni hagyták. A következő alkalommal a lufit le-

eresztették és kivették a fonal-lombból. Ragasztással és kötözéssel összeillesztették a lombot, törzset és az 

ágakat. Az avart maradék fonaldarabkák felhasználásával készítették el. A fákat tanári segítséggel (fúrással, 

ragasztással) rögzítették a talajt jelképező talphoz. Többen a fák közé állatfigurákat is készítettek.  

Összegzés: A tanulók az erdőt a megszokott ábrázolási módtól eltérően, plasztikusan jeleníthették meg. A 

csoportmunka előnyeként nagyon jelentősen fejlődött a gyerekek együttműködési és empatikus készsége. 

 
 

A feladat készítője: Szaller Andrea tanár 
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Tárgykészítés gyapjúból 

Nemezlabdák 
 

Korosztály: 5-8 éves gyerekek 

Cél: hagyományaink megismerése, a nemezelési alapfogások elsajátítása, a gyapjú nemezelődési folyama-

tának megtapasztalása. 

Feladat: játék készítése gyapjúból 

Motiváció: Minden gyerek szeret használható játékot készíteni és nagyon szeret vizezni, szappanos habbal 

buborékot fújni, gyapjút gyurkálni. 

A feladat leírása: Elsőként érdemes a gyerekek kezébe adni az anyagot, hogy ismerkedjenek vele. Sokan a 

felnőttek közül sem tudják, mi a gyapjú. A szálakat széthúzva megbeszélhetjük, mi fog végbemenni a gyúrás 

során. Nagyapáink korában még természetes volt falun az állati szőr összegyűjtése és összegyúrása labdává, 

hisz kevés játékkal rendelkeztek. Elsőként fehér gyapjúból, szorosra tekerve készítjük el az alapot. Ezt vízbe 

mártjuk és szappanos kézzel finoman simogatva kezdjük gombolyítgatni. A mozdulatok finomságát úgy 

szoktam érzékeltetni, hogy az egyik tenyerünkből fészket csinálunk, és mint egy kismadarat, belehelyezzük 

a labdát, és csak óvatosan simogatjuk, gömbölygetjük. Ki az, aki egy fiókához durván nyúlna? Ezt a szabályt 

azért fontos betartani, mert könnyen el lehet rontani az egyszerű labdát is. Ha esetleg mégis bekövetkezik 

az, hogy nem mindenhol áll össze a nemez, akkor egy leheletfinom réteggel beborítva, orvosolhatjuk a hi-

bát. Amennyiben színes labdát szeretnénk, akkor többféle lehetőség is adódik ennek elkészítésre. A labda 

kezdeti gyúrása után helyezhetünk rá kis színes gyapjú pamacsokat vagy betekerhetjük vékony szálas gyap-

júval. Miután feltettük a színes réteget, tovább gyúrjuk a labdát. Ha kész, vízben kimossuk, szárítjuk.  

Egy másik variáns a csörgős labda, ez kevesebb anyagot igényel. Valamilyen műanyag kapszulába vagy az 

üres dióhéjba apró kavicsokat, gyöngyöket töltünk, és erre helyezzük rá az első réteg gyapjút. Így a létreho-

zott tárgy nemcsak játék, de egyben hangszer is lehet. Akár ritmuszenekart is alapíthatunk. 

Összegzés: Tanítványaim nemezeléshez való pozitív viszonyulása újabb feladatok megfogalmazására, végig 

vitelére ösztönzött, ugyanis egyszerű, kisebb-nagyobb gömbformákból, azok összeépítésével sokféle játék- 

és dísztárgy (pl.: hóember, angyalka, baba, különböző állatfigura) is kialakítható. 

 

 
 

A feladat készítője: Gurobi Bernadett tanár 

SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola - Badacsonytomaj  

83



 

 

Tárgykészítés gyapjúból 

Nemezékszerek 
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Feladat: hordható, ízléses egyedi ékszerkollekció létrehozása 

Technika: nemezelés, varrás, gyöngyözés 

Motiváció: Kevés olyan gyerek van, aki a nemezzel való ismerkedés során a játszóházi labdakészítésen túl-

jut, pedig a gyapjú nemezeléssel történő alakítása sokféle ékszer készítésére, változatos használati tárgyak, 

játékok létrehozására kínál lehetőséget. Azonos, egyszerű alapformákból (gömb, lap), apró kis változtatá-

sokkal számos variáció hozható létre, így a gyerekek által készített nemeztárgy mindig egyedi lehet. 

A feladat leírása: Az alapelemek nemezelésével kezdünk. Először kisméretű golyókat készítünk. Belül dur-

vább fehér paplangyapjúval indítunk. Ezt borítjuk be vékonyan egy kiválasztott színnel. Majd tetszés szerint 

további színes nemezfátylakkal díszítjük. A gömbök megformálása után a nemezzsinór elkészítése sem okoz 

gondot, ugyanis a szalagszerűen lerakott nemezszálakból finom, majd egyre erősödő sodró mozdulatokkal 

könnyedén képezhetünk hosszú hengeres zsinórt. A lap nemezeléséhez először fehér, majd színes gyapjút 

használunk. Rövid idejű simogatás után feltekerve, többször minden oldalról átgyúrjuk és már meg is kap-

juk az ékszerkészítéshez szükséges nemezlapot. Ha kész, vízben kimossuk, szárítjuk.  

A virág nemezelése hasonlít a golyóéhoz, csak itt kis kavicsra vagy golyóra, dióra tekerjük a gyapjút és gyúr-

juk keményre. Ezután egy pontból sugarasan bevágjuk. A vágott széleket finoman eldolgozzuk, majd a golyó 

kivétele után a belsejét is megnemezeljük. Az ékszerkollekció elkészítéséhez meg kell határozni, hogy mi 

teszi összetartozóvá a majdani darabokat: színvilág, hasonló díszítés, stb. Persze, az egyes darabok között 

lehet eltérés is, de fontos az egymáshoz tartozás formai hangsúlyozása. Az elkészített elemeket a gyerekek 

varrással dolgozták össze és gyöngyökkel, öltésekkel díszítették.  

Összegzés: Nemezelés során elindultunk a gömb, a henger és a nemezlap készítésből, majd ezen alapele-

mek variálásával mindig újabb és újabb ötletek merültek fel, hogy ezekkel a formákkal, illetve a különböző 

díszítésvariációkkal milyen ékszerkollekciókat is tudnánk létrehozni. A gondolkodás eredményeként szín-

ben, formában, díszítési megoldásban nagyon változatos, egyedi ékszerek jöttek létre. 

 

 
A feladat készítője: Gurobi Bernadett tanár 
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Tárgykészítés gyapjúból 

Nemez erszények 
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: újabb nemeztárgy-készítési és díszítési lehetőségek megismerése 

Feladat: gömb alakú tárca készítése nemezelési technikával 

Technika: nemezelés, varrás 

Motiváció: Szerettem volna egy dekoratív, de egyszerű tárgyat készíttetni. Szabályos gömb alakú nemezfor-

mát több okból is könnyű létrehozni: egyrészt, mivel a gyapjú azonos mértékben zsugorodik, nem kell félni 

attól, hogy deformálódik, másrészt a gömbszerű tárgy gyúrása egyszerű, kézre álló folyamat.  

A feladat leírása: A nemeztárcát az alábbi eszközök és munkafolyamatok alkalmazásával hoztuk létre.  

Előkészítettünk három olyan gömbszerű formát, amik egymástól kb. két-két centivel nagyobbak (erre a cél-

ra hungarocell gömböket, labdákat vagy akár gyümölcsöket is használhatunk). Először a legnagyobbra volt 

szükség. A teljes felületet bevontuk száraz gyapjúval. Jó tudni, hogy a legalsó réteg színe, mintázata fog a 

táska színén megjelenni, a legfelső pedig a fonákján, mert a nemezelés utolsó fázisában kifordítjuk a tár-

gyat. Legalulra mindig egy leheletvékony gyapjúréteg kerül. Erre a rétegre tehetünk selyemszálakat, színes 

gézt, vagy egyéb könnyű textíliát (pl.: régi cérnacsipke darabot) is. Ezektől a különleges anyagoktól lesz a 

tárca felülete érdekes, játékos, vagy archív jellegű. Egy vastagabb réteg színes gyapjúval betakartuk az egé-

szet úgy, hogy a nemezelési segédforma, a gömb felülete ne látszódjon ki, és meleg, szappanos vízzel a 

gyapjúszálakat átitattuk. Erre egy olyan színű gyapjúréteget tettünk, amilyenre a tárca belsejét terveztük. A 

két kezünk között vizezve addig görgettük, amíg az teljesen feszes nem lett. A forma felvágásával egy na-

gyobb rést képeztünk, ez lett a tárca nyílása (ezen keresztül tudtuk kivenni a gömböt). A segédformát egy-

gyel kisebbre cseréltük. Most ezen a gömbön nyomkodtuk tovább a gyapjúréteget mindaddig, amíg erre is 

ráfeszült. Ezt követően a formát kifordítottuk, és a legkisebb gömbbel tömörítettük a megfelelő méretre és 

formára a gyapjút. Amikor azt tapasztaljuk, hogy a szálak szépen, egyenletesen összenemezelődtek, a tár-

cát vízben kimossuk és megszárítjuk. A nyílásába cipzárt varrunk, de zárhatjuk gombbal is, a tárgyat díszít-

hetjük gyöngyökkel, kövekkel. A nagyobb méretűek alkalmi táskaként is funkcionálhatnak. Ebben az eset-

ben érdemes vállpánttal kiegészíteni a tárcát. A pánt készülhet ugyanabból az anyagból, de kialakíthatjuk 

pl.: selyemzsinórból is, ügyelve arra, hogy ez az anyag a táskán is megjelenjen. 

Összegzés: Igényes, türelmes munkával nagyon szép használati tárgyak készültek. 
 

A feladat készítője: Széplaki Nóra tanár 
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Tárgykészítés gyapjúból 

Nemez tarsolyok 
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: tárolásra alkalmas nemeztárgy készítésének és a textiltárgy díszítési lehetőségeinek megismerése 

Feladat: fedőlapos nemezerszény készítése 

Technika: nemezelés, varrás 

Motiváció: Olyan tárgyakat szerettünk volna készíteni, amelyeket a diákok később is használni tudnak, mi-

közben megismerkednek a nemezelés technikájával. 

A feladat leírása: A nemezerszényt az alábbi eszközök és munkafolyamatok alkalmazásával hoztuk létre. 

Egy műanyag lapra (pl.: műpadló darabra) - számítva arra, hogy a nemezelés során a gyapjúréteg zsugoro-

dik - felrajzoltuk a tárgy (mobiltelefon tartó, irattartó, pénztárca) segédformáját (azt a formát, amire a 

gyapjúrétegeket felfektetjük, s amely meggátolja, hogy az előlap és hátlap összenemezelődjön). A segédfor-

mát kivágtuk. A sablon egyik felére nagyon óvatosan felvittük (kívülről befelé haladva) a gyapjúrétegeket, 

ügyelve arra, hogy legalulra mindig egy olyan leheletvékony gyapjúréteg kerüljön, ami majd odafogja a töb-

bi anyagot is a nemezelés során. Erre a rétegre tettünk selyemszálakat, színes gézt és egyéb textíliát is. Egy 

vastagabb réteg színes gyapjúval betakartuk az egészet úgy, hogy a sablon felülete ne látszódjon ki, és szé-

lein a gyapjú egy-másfél centit túllógjon. A felületet bevizeztük meleg vízzel és a levegőt kinyomkodtuk be-

lőle. Átfordítottuk az egészet a másik oldalra, és az előző oldalról kilógó széleket ráhajtottuk. A már megis-

mert munkafázisokat ezen az oldalon is elvégeztük. Ezt követően mindkét oldalra felvittünk még két-két 

réteg gyapjút a széleken túllógatva, visszahajtva. Szappanos kézzel addig simogattuk, forgattuk a kezünk-

ben a készülő erszényt, amíg az nagyon feszes nem lett. Felvágtuk ott, ahol nyílni fog, és a lecsukható rész 

egyik felét eltávolítottuk. Kifordítottuk, és még tizenöt-húsz percig gyúrtuk. Gombbal, gyöngyökkel, fonallal 

díszítettük.  

Összegzés: Ezzel a nemeztechnikával, ugyan kissé időigényes munkával, de szép és használható egyedi tár-

gyat tudtak készíteni a diákok. Nagyon jó volt érzékelni, hogy szinte minden tárgy magán viselte az alkotója 

egyéniségét. 
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Tárgyalkotás gyapjúból 

Játszótársak 
 

Korosztály: 12-16 éves tanulók 

Cél: a nemezelési technika lehetőségeinek megismerése 

Feladat: játéktárgy készítése 

Technika: szappannal történő nemezelés és tűnemezelés 

Motiváció: Olyan tárgyakat szerettünk volna készíteni a nemezelés megismertetése során, amely játéktárgy 

vagy ajándéktárgy funkcióját is betöltheti. 

A feladat leírása: A nemezjátékot az alábbi eszközök és munkafolyamatok alkalmazásával hoztuk létre. Egy 

műanyag lapra felrajzoltuk a játék minden alkotórészének formáját (pl.: törzs, lábak, szárnyak), majd a sab-

lonokat kivágtuk. Mindegyik segédformára külön-külön felvittük a gyapjúrétegeket. Kívülről befelé halad-

tunk (mert a tárgyat a végén kifordítjuk). Erre a színek felvitelénél is figyelni kell!  

A nagyon apró részletekkel (pl.: díszítőelemekkel, szemmel) ebben a fázisban nem törődtünk, mert ezeket 

az alapformák (fej, törzs) kialakítása után tűnemezeléssel dolgozzuk rá a kívánt helyre. Ugyancsak tűneme-

zeléssel dolgozzuk a formához (a törzshöz) a hosszú és nagyon vékony elemeket is (a madár lábait, vagy a 

hosszú vékony farktollakat). 

A gyapjúval betakartuk a sablont úgy, hogy annak felülete ne látszódjon ki, és szélein a gyapjú egy-másfél 

centit túllógjon, majd a felületet bevizeztük meleg vízzel és a levegőt kinyomtuk belőle. Vigyázni kellett ar-

ra, hogy sehol ne legyen a gyapjú túl vastag, mert akkor nem lehet majd kifordítani, és túl vékony sem, 

mert akkor lyukas lesz.  

Átfordítottuk az egészet a másik oldalra, az előző oldal kilógó szálait ráhajtottuk, majd megismételtük a 

gyapjú felvitelének műveletét. Ezt követően mindkét oldalra felvittünk még egy-egy réteg gyapjút, a széle-

ken túllógatva, visszahajtva. Szappanos kézzel addig simogattuk, forgattuk a kezünkben a tárgyat, amíg fe-

szes nem lett. Felvágtuk, kivettük belőle a sablont és kifordítottuk. Nemezelő tűvel a díszítésre használt szá-

raz gyapjút a felülethez rögzítettük. A játék részeit összevarrtuk. 

Összegzés: A gömbtárca és az erszény kialakítása után a játékkészítés könnyedén megvalósult, mert a tanu-

lók már tudták, hogy mire ügyeljenek annak érdekében, hogy hibátlan, szép tárgyat tudjanak létrehozni. 
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Tárgyalkotás gyapjúból 

Természeti csodák  
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: a tervezői, tárgyalkotási képességek fejlesztése 

Feladat: nemeztechnikával falikép készítése 

Technika: nemezelés, díszítő varrás 

Motiváció: Pócs Judit: „Szelíd szálakon” című DVD-je nagy hatással volt a diákokra. Elhatározták, hogy ne-

mezeléssel fognak a családtagjaik számára személyre szóló ajándékot készíteni. 

A feladat leírása: A nemez faliképet az alábbi eszközök és munkafolyamatok alkalmazásával hoztuk létre. 

Először bemutattam a kortárs textilművészet, a fali textilek változatos műfaji világát. Elemeztük a látott al-

kotások jellemzőit. A diákok közös megegyezéssel a természetet, a fák világát választották témának. A meg-

ajándékozandó személyre gondolva, (neki milyen forma- és színvilág tetszik, mi illik a személyiségéhez?) 

kompozíciós vázlatokat és színterveket készítettek. Megbeszéltük az esetleges változtatásokat. A tanulók, a 

nemezelés közbeni zsugorodására is számítva, elkészítették a műhelyrajzot. Kiválogatták a textiljükhöz 

szükséges színes gyapjút. Az asztalt ronggyal és nylonnal fedték be. Erre helyezték a textilre átmásolt mű-

helyrajzot. A türkmén hagyományokat követve, vizes gyapjúszálakból kirakták a kontúrokat, majd a forma 

belsejét. Igyekeztek minél festőibb módon dolgozni, a színek minél több árnyalatával formálni, gazdagítani 

a felületet. Az így kialakított színes réteget fehér gyapjúpaplannal borították be. Bevizezték, majd felhajtot-

ták a kilógó széleket. A vizes, szappanos rétegre, keresztbe fordított száliránnyal egy újabb réteg került, 

ügyelve arra, hogy a szálak a széleken már ne nyúljanak túl. Az egészet meleg, szappanos vízzel meglocsol-

ták, nylon réteggel borították, majd nyomkodással kiszorították belőle a levegőt. A munkát átfordították a 

színére, eltávolították róla a műhelyrajzot, és a textilképnek ezt a felét is beborították nylonnal. Először a 

két borításon keresztül, később már a gyapjút közvetlenül szappanos kézzel simogatva érték el, hogy a szá-

lak összekapaszkodjanak. Amikor ez megtörtént, az egészet feltekerték és minden oldalról finoman átgyúr-

ták. A gyúró mozdulatokat fokozatosan erősítve addig ismételték, míg a szálak egészen össze nem nemeze-

lődtek. Az elkészült munkát többször forró vízben kiöblítették. A diákok közül néhányan a textilt - selyem-

szálakat használva - öltésekkel díszítették. 

Összegzés: Nagyon szép munkák készültek. A feladat tovább építhető a hímzés jelentőségének (pl.: foltja, 

ritmusa) fokozásával. 

 

A feladat készítője: Gurobi Bernadett tanár 

SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola  - Tapolca  

88



 

 

Tárgykészítés papírból 

Árnyékolók 
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: a technikai, anyagismereti, eszközhasználati, tárgyalkotói tudás fejlesztése - a megszerzett ismeretek, 

készségek gyakorlati hasznosulásának megtapasztalása 

Feladat: adott probléma megoldására funkcionális tárgy tervezése 

Technika: a hordozó felület és a kivágással tagolt anyag egybeépítése 

Motiváció: A rajztermünkbe időnként vakítóan tűz be a nap. Szerettünk volna olyan fénytompítókat helyez-

ni az ablakokra, melyek igény szerint felhúzhatók vagy leereszthetők, amelyek csak annyi fényt engednek 

be, ami mellett nyugodtan tudunk dolgozni és még egyéni hangulatot is varázsol. Korábban már dolgoztunk 

az öltözék vagy lakástextil készítésben rögzítésre, formázásra használt áttetsző anyaggal a vetex-szel. Ismer-

tük tulajdonságait, alkalmazhatóságát és a felhasználásának módszereit. Ezért gondoltunk arra, hogy ez lesz 

a napfény erejének tompítására, a roló készítésére legalkalmasabb alapanyag. 

A feladat leírása: A problémafelvetés, a tárgykészítés több szakaszban történt. Először megmértük az abla-

kokat. Majd a leselejtezett eszközök között kerestünk olyan hengeres tárgyakat, melyek a roló alapját ké-

pezheti, pl.: elhasználódott térképek, tablók rúdjai. 

Arányosan lekicsinyített méretben megterveztük a sötétítő mintázatát. A papírmetszet-készítési gyakorla-

tok tanulságaira építve voltak, akik a tervezés során arra törekedtek, hogy a kimetszett részek egy összefüg-

gő hálózatot alkossanak, voltak, akik különálló vagy többrétegű mintarendszert alakítottak ki. Az így elkészí-

tett tervet a szükséges méretre felnagyítottuk. A hordozó anyagot, a ragasztós felületű vetexet méretre 

szabtuk, ráhagyva a rúdhoz való rögzítéshez, illetve a szélek visszahajtásához szükséges anyagmennyiséget. 

Áttetsző anyagból (selyempapír, zsírpapír vagy sifon) kivágtuk a mintázatot, melyet a ragasztós felével 

szemben levő hordozó anyagokhoz vasalással rögzítettünk. Ezzel a módszerrel szép, áttört, fényszűrésre 

alkalmas anyag jött létre. Ezt követően összeállítottuk az árnyékolót és felszereltük az ablakokra. A saját 

maguk által teremtett környezetben a tanulók komfortérzete fokozódott. 

Összegzés: A konkrét gyakorlati használhatóságot megvalósító tárgyalkotói feladatok nemcsak az alkalma-

zott művészet fontosságát értetik meg a tanulókkal, hanem a mindennapi tevékenységek során kamatoz-

tatható tervezői, tárgyalkotó ismeretek, készségek, képességek fontosságára is ráirányítják a figyelmet. 

 
 

A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  
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Képtárgy textilből 

Mesefal 
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: a síkra redukáló, átíró képesség, újrahasznosító, tárgytervező, tárgyalkotó készség fejlesztése 

Feladat: meghatározott funkciójú helyiség falára textilkép tervezése 

Technika: viaszolt batiktechnika 

Motiváció: Legalább 15 éve díszíti a szobám falát egy diákjaim által készített viaszolt textilkép. A színe ma is 

ugyanolyan tüzes, mint újkorában. Emlékszem rá, hogy egy ronggyá mosott lepedőből készült, mely a via-

szolás hatására újra nemes tartást, fényt kapott. Érdemes ma is megtanítani a diákokat mindazokra a mű-

helytitkokra, amelyek segítségével, kevés anyagi ráfordítással, tartós, szép alkotást hozhatnak létre. 

A feladat lépései: A textilkép elkészítése több munkafázisban valósult meg. Mai magyar textilművészek al-

kotásain keresztül szemléltettem a viaszolásos technika jellemzőit. Megbeszéltük, hogy különböző művé-

szeti ágak többnyire más-más stílusjegyekkel dolgoznak. A diákok a funkció ismeretében kigondolták, hogy 

milyen szín- és képvilágot szeretnének megjeleníteni. A stilizálási, átírási gyakorlatok segítségével mindenki 

kialakította a saját faliképe mintázatát. A korábbi színkeverési gyakorlatok, a textilfestékkel végzett próbák 

tapasztalataira építve meghatározták a kívánt színskálát. Ha ugyanazt a textilfesték márkát használjuk, ér-

demes olyan színmintákat kialakítani, amelyek megfestett anyagdarabbal és magyarázó szöveggel is szem-

léltetik a különböző festékszínek egymásra gyakorolt hatását (pl.: ha a nap-sárgára megfestett anyagot tür-

kiz kékbe mártjuk, akkor milyen árnyalatú zöldet kapunk). A tervezési munkát követően a gyerekek a textilt 

méretre szabták, kivasalták. A faliképpel azonos méretű papírra erős vonalakkal felrajzolták a mesefal motí-

vumait. Erre helyezték rá a textilt. Az áttetsző minta alapján, forró viaszba mártott ecsettel átrajzolták, le-

fedték a felület mindazon területét, amit az anyag színében kívántak hagyni. A textilt a legvilágosabb színű 

langyos festékfürdőbe mártották, majd szárítókötélen megszárították. A műveletet (viasszal lefedés, újabb 

színbe mártás, szárítás) addig ismételték, amíg ki nem alakult a tervezett szín- és formavilág. Az anyagból a 

viaszt papírok segítségével kivasalták. Az elkészült faliképet egyéb textilrajzoló eszközökkel tovább gazdagí-

tották. Minden tanítványom nagyon egyedi szín- és formavilágú, dekoratív hatású, nagyméretű batikolt tex-

tilt készített. 
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Tárgyalkotás papírból 

Színes geometria  
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: a textiltervezői (pl.: szín- és kompozíciós) készségek alakítása, az anyag felhasználói képességek további 

gazdagítása, a kézügyesség fejlesztése 

Feladat: az egyénileg megfestett papírból dekoratív textiltervek, textil-kollázsok, mini textilek készítése 

Technika: A papír festékfelszívatással történő megfestése. A megfestett anyag vágással, ragasztással, pöd-

réssel, sodrással, fűzéssel, betekeréssel, bevonással történő alakítása. 

Motiváció: A textilfestés lehetőségeit kipróbálhatjuk nedvszívó papírok (pl.: papír zsebkendő) felhasználá-

sával is. A hajtogatással, gyűréssel előkészített anyagok különböző módon szívják fel a textilfestéket. Ezek a 

változatos szín- és formavilágú megfestett lapok, ezek a könnyen formálható selymes anyagok alkalmasak 

arra, hogy felhasználásukkal egy nagyméretű textilfalikép kicsinyített tervét elkészítsük, de mini textileket, 

kollázsokat is létrehozhatunk belőlük. 

A feladat leírása: Szemléltetésként először bemutattam a kortárs textilművészet néhány szép alkotását. 

Beszéltünk a fal- és tértextil, a kollázs és a mini textil műfaji sajátosságairól. 

Különböző festékeket készítettünk elő. Gyakorlatban bemutattam a papír zsebkendők felhasználhatóságát. 

Célszerű olyan zsebkendővel dolgozni, amely a festés után három vagy négy rétegre szétszedhető, így több 

azonos mintázatú, színvilágú lappal rendelkezünk, miközben a vékony réteggel érzékenyebben lehet bánni. 

A különböző módon meghajtogatott papír zsebkendők segítségével a tanulók először kipróbálták a festék-

felszívatás módszerét, a színkeverés és mintaképzés lehetőségeit. Száradás után a megfestett zsebkendőket 

rétegekre szedték, kivasalták, majd azt próbálták ki, hogyan lehet alakítani ezt az érzékeny anyagot. Vágták, 

pödörték, sodorták, vékony szalagokat, szövésre alkalmas csíkokat képeztek. Kartonból kivágott csíkokkal 

merevítették az anyagot. Kipróbálták az anyagrögzítési, ragasztási lehetőségeket. Amikor már megtapasz-

talták az anyag alakíthatóságát, kiválasztották a megfestett papírgyűjteményből azokat a lapokat, amelye-

ket fel akartak használni az alkotómunkájuk során. A tanulók maguk dönthették el, hogy milyen műfajú al-

kotást készítenek.  

Összegzés: A feladat igényes kivitelezése türelmet kívánt, előrelátó képességet és esztétikai érzékenységet. 
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Tárgyalkotás papírból 

Sodrásban 
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: a tervezői készség alakítása, az anyag-felhasználói, anyagformálói képességek további gazdagítása, a 

kézügyesség fejlesztése 

Feladat: az egyénileg megfestett papírból dekoratív szőnyegtervek, mini textilek készítése 

Technika: papír megfestése festékfelszívatással, ecsettel, szivaccsal - a színezett anyag ragasztással, pödrés-

sel, sodrással történő alakítása 

Motiváció: Kézi festéssel finom, harmonikus színátmeneteket tudunk képezni az anyagon (textilen vagy pa-

píron). Az előző órai tapasztalatok alapján a változatos szín- és formavilágú megfestett lapokból sodrással, 

pödréssel egy nagyméretű fal- vagy tértextil kicsinyített tervét is el tudjuk készíteni vagy mini textileket is 

alkothatunk. 

A feladat leírása: Szemléltetésként bemutattam a kortárs textilművészet, a textilművészeti triennálék, a 

mini textil-biennálék legszebb alkotásait. A tanulók, többek között, megismerhették Székely Kati egyéni kol-

lázsait, Búza Viktória, Kuk Lídia sodrott papírplasztikáit, Hoffmester Beate assemblage műfajú textiljeit. Fel-

elevenítettük a fal- és tértextil-, valamint a mini textilművészet sajátosságait. Megismerték az assemblage  

technikai jellemzőit. 

Kipróbáltuk az ecsettel, szivaccsal történő anyagszínezés lehetőségeit. A tanulók maguk dönthették el, hogy 

milyen funkciójú, témájú, szellemi-érzelmi tartalmú, kötődésű, fizikai megjelenésű, műfajú alkotást készíte-

nek, hogy a megtervezett, elkészített alkotással mit kívánnak kifejezni. Terveket, vázlatokat készítettek a 

készülő fal- tér- vagy mini textiljeikhez. A színtervek alapján megfestették a szükséges anyagokat. A megfes-

tett, rétegre szedett lapokból pödréssel sodratokat, fonatokat alakítottak ki. Egy stabilabb alap, rögzítő esz-

köz segítségével felületeket, formákat, mintákat képeztek. A sodratokkal, a különböző anyagok kontaktusá-

val kapcsolódást, összefűződést, kötődést, helyzeteket és különböző viszonylatokat jelölő fogalmakat, mon-

danivalót fejeztek ki. A diákok élvezték a feladatot. Igényes munkákat készítettek. 

Összegzés: A feladat kivitelezése türelmet, előrelátó képességet, esztétikai érzékenységet kívánt. A szere-

tettel végzett munka újabb feladatok megfogalmazására inspirált. Később ezzel a megoldással készítettük a 

merített papírból készített könyvek borító díszítését is. 
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Tárgyalkotás papírból 

Kultikus szobrok 
 

Korosztály: 9-14 éves tanulók 

Cél: az anyag- és eszközhasználati, tárgyalkotói tudás fejlesztése, a kifejezőkészség gazdagítása 

Feladat: papír felhasználásával totemjegyeket viselő alkotások készítése. 

Technika: vágás, tűzés, fűzés, ragasztás 

Motiváció: Ahhoz, hogy mindenféle anyaggal örömmel dolgozzon a gyermek, hogy egyszerre lehessen a 

papír, textil vagy bőr, fém és zománc, az agyag tudatos felhasználója, ismernie kell a különböző anyagok 

viselkedését, az anyagalakítás eszközeit, technikáit, ismernie kell a tárgyalkotás hagyományait, a mai tárgy-

alkotó művészet példáit, az alkotói igény, cél és tudás szerepét a művészi igényű tárgyformálásban, kifeje-

zésben. A papír az egyik legkönnyebben hozzáférhető, alakítható, formálható anyag. Nemcsak rajzolni, fes-

teni lehet rá, tárgyak is létrehozhatók belőle. 

A feladat leírása: Az óra elején bemutattam a különböző kultúrák kultikus szobrait. A tanulók megismer-

hették a természeti népek totemállatait, azok ábrázolását, megjelenítését, az indiánok totemoszlopait. Ez-

után évezredeket, évszázadokat átugorva, a kortárs magyar papírművészet néhány szép példáját szemlél-

tettem. Tanulmányoztuk Kovács István madár-embereket formáló szobrait, El Kazovszkij emeletes csend-

életeit. A bemutatott művek közös vonása, hogy sérülékeny, mulandó anyaggal fejeznek ki, jelenítenek meg 

örökérvényű mondanivalót, tartalmat. Elemeztük a látott művek forma- és színvilágát. A tanulók megállapí-

tották, hogy mindegyik alkotásból hihetetlen erő árad. Megbeszéltük az átírás, stilizálás szerepét. 

Ezen ismeretek birtokában álltak neki a diákok a saját plasztikájuk megtervezéséhez.  

Egyedül és csoportban is dolgozhattak. 

A szobrok elkészülte után, az iskola színpadán, a világítástechnika segítségével árnyképeket, varázsvilágot 

teremtettek, ősi rítusokat elevenítettek meg. 

Összegzés: Egy-egy ilyen feladat nagyon sokrétű ismeret felidézésére, elmélyítésére, élményszerzésre, át-

élésre teremt lehetőséget. 

 

 

 
 

A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  
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Tárgyalkotás dobozokból 

Életre keltett tárgyak 
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: a tervezői, tárgyalkotói készség és kreativitás fejlesztése 

Feladat: hulladék anyagokból, kidobott dobozokból szobor, szoborcsoport létrehozása. 

Technika: a tanulók által kiválasztott, a kivitelezési célnak legjobban megfelelő tárgyalkotási módok, lehető-

ségek (pl.: összeillesztés, ragasztás, kötözés, tűzés…) alkalmazása. 

Motiváció: Korunkban a papír önálló festői és plasztikai értékkel bíró kifejező eszközzé vált. Ezt a szerves 

anyagot minden művész egyéniségének, mondanivalójának megfelelően alakítja. Lossonczy Tamás papír-

szobrait a síklapok térbeli meghajtásával, egyszerű tűzésekkel vagy ragasztásokkal formálta, alkotásainak 

kifejező ereje az egyszerű megformálás ellenére mégis megdöbbentő. Somogyi Emő kartondobozból össze-

állított bálványszerű óriása, Lazin Csaba kockákból kialakított „Király” szobra sarkallt arra bennünket, hogy 

megalkossuk a saját dobozkonstrukciónkat.   

A feladatmegoldás lépései: A kortárs magyar papírművészet szemléltetése után a tanulóból csoportok 

szerveződtek. A gyűjtött dobozok méreteit, formáját, arányait nézegetve, a stabilitást elősegítő hajtogatá-

sok szerepét megvizsgálva fogalmazódott meg a tanulókban, a csoportban, hogy mit is szeretnének létre-

hozni.  

A téma eldöntése után ketten-ketten formáltak meg egy-egy figurát. A testrészekké átalakított dobozokat 

bevágásokkal, illesztésekkel rögzítették egymáshoz, ügyelve az alakok stabilitására.  

A külön-külön elkészített, de még natúr színű alkotásokat szoborcsoporttá szervezték. Ezt követően megha-

tározták a kompozíció színvilágát, és festéssel kialakították a közös alkotások végső formáját. 

Összegzés: A tanulók a konstruálási, plasztikai tapasztalataikon kívül, bővítették ismeretüket az együttes 

munka, együttműködés vonatkozásában is. 

 

 

 

 

 
 

A feladat készítője: Baranyai Zoltánné, Szabó Zsuzsanna tanár 
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Tárgyalkotás gyűjtött anyagból 

Vigyázó-fa 
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: a problémamegoldó, környezetvédelemre odafigyelő magatartás elősegítése, a vizuális kommunikációs 

készség, a tervező és tárgyalkotó képesség fejlesztése 

Feladat: a békák védelmére az autósokat megállásra, lassításra ösztönző objektek készítése 

Technika: fűrészelés, gyalulás, csiszolás, szögelés, ragasztás, alapozás, festés, impregnálás 

Motiváció: A tanulók megfigyelték, hogy amikor tavasszal a békák elindulnak a vizek felé, sokszor úttesten 

kell átkelniük és rengeteg elpusztul. Azon tűnődtek, hogyan tudnák elhárítani ezt a szomorú tényt, milyen 

eszközökkel tudnák az autósok figyelmét felhívni a körültekintőbb vezetésre. 

A feladat leírása: A békák életbemaradását gátló veszélyforrások tanulmányozása után ötletbörzét szervez-

tünk arra vonatkozóan, hogy mit is tehetnének. Nagyon sokféle gondolat merült fel. Végül is szavazással 

döntöttük el, melyiket fogjuk megvalósítani. Legnagyobb pontszámot az autósokat figyelmeztető oszlop 

ötlete kapta. A diákok tervének kivitelezhetőségét a településen levő faüzem segítette. Elmentünk tehát a 

parketta gyárba. Az üzemlátogatás után a helyszínen olyan hulladék széldeszkákat gyűjtöttünk, amelyeknek 

a formája felkiáltójelre emlékeztetett. A felnőttek segítségével a tanulók a kiválasztott deszkákat fűrésze-

léssel, gyalulással a kívánt formára alakították. Úgy tervezték meg a talpfa méretét, formáját, hogy az 

objekt stabilan megálljon. A vízszintes és a függőleges elemet illesztéssel, szögeléssel, ragasztással rögzítet-

ték egymáshoz. Az alapozás előtt a felületet dörzspapírral simára csiszolták. A fát védőréteggel átitatták, 

hogy időtálló legyen. Az alapozás után a felületet figyelemfelhívó színekkel lefestették. A korábban készített 

„békatanulmányok” felhasználásával az oszlop felületére vonuló békákat festettek. Nem szöveggel, csak a 

békák képi megjelenítésével fogalmazták meg az objekt üzenetét.  

A környezetvédelmi akció sikeres volt.  

Ezt a megoldást - annak érdekében, hogy az úttesten ne pusztuljon el olyan sok fecske se - újabb oszlopok 

készítésével és kihelyezésével megismételték. 

Összegzés: Fontos, hogy a tanulók az iskolai tanulmányok gyakorlati hasznát érzékeljék. Az ilyen és ehhez 

hasonló feladatok tudatosítják bennük, hogy pl.: a környezet védelmét nem csak verbális eszközökkel, ha-

nem konkrét gyakorlati tevékenységekkel is segíteni lehet.  

 
 

 A feladat bemutatója: Baranyai Zoltánné és Széplaki Nóra tanár   
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Tárgyalkotás papírból 

Madarak párbeszéde 
 

Korosztály: 11-14 év 

Cél: a térbeliség érzékeltetése, az előtér, középtér, háttér szemléltetése 

Feladat: három, egymást egy képpé kiegészítő papírmetszet készítése, majd keretbe foglalása 

Technika: rajzolás, metszés szikével, festés, ragasztás 

Ötlet: A feladat jó alkalom a snitzer használatára, a papírmetszet készítés gyakorlatára, miközben érdekes-

sé teszünk egy, már ismert technikát. 

A feladat leírása: A feladat több egymást követő munkafolyamat elvégzésével valósult meg.  

Először egy lapra megterveztük a leendő tárgy-együttes képét, majd megállapítottuk, hogy az egyes képele-

mek hol fognak elhelyezkedni, tehát meghatároztuk, hogy mi lesz az előtérben, a középtérben, illetve a hát-

térben.  

A térbeli rétegek elkülönítése után tudva azt, hogy az 1 cm-es keret miatt a tárgy méreténél 1-1 centimé-

terrel nagyobb lapokra lesz szükség, meghatároztuk a metszetkészítéshez használt papírok méretét. 

Külön-külön lapra megrajzoltuk az előtér, a középtér és a háttér elemeit. A gyermek figyelmét hívjuk fel ar-

ra, hogy a hátrébb elhelyezkedő rétegeknél a vázlaton takartnak tűnő részeket is meg kell rajzolni! Ha ez 

megtörtént, elkezdhetjük kivágni a képekből a hátteret, vigyázva, hogy a bent maradó részek minél stabi-

labban csatlakozzanak a kerethez, különben ki fognak dőlni a képből.  

A metszeteket, a ragasztás előtt, ki is lehet festeni. 

Egy üres lapot felcsíkozva 4 db U keresztmetszetű sínt készítettünk aminek mindhárom oldala 1 cm, hossza 

pedig a metszet szélességével megegyező; továbbá 4 db-ot, amelynek hossza a kép magasságával egyező.  

A sínekből kettőt-kettőt felhasználunk a háttér és a középtér távolságának 1cm-en való tartására, a többi 

pedig az előteret hivatott messzebb tartani a középtértől. Igény szerint a keret is befesthető. 

Összegzés: végeredményként egy egyedi, izgalmas külsejű képet kapunk, melynek készítése hosszú távon 

fenntartja a gyerekek érdeklődését, ezzel is növelve a kitartásukat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A feladat készítője: Juhász László tanár 
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Tárgyalkotás papírból 

Térbeforduló 
 

Korosztály: 6-9 éves tanulók 

Cél: a térérzékelés fejlesztése, az előtér - középtér - háttér fogalmának megfigyelése és használata 

Feladat: háromdimenziós alkotás készítése 

Technika: rajzolás, festés, vágás, ragasztás 

Motiváció: A téri látványt síkban megjeleníteni összetett feladat, főleg ha azt szeretnénk, hogy az a valóság 

illúzióját keltse. A kisebb gyerekeknek nagyon nehéz rajzban érzékeltetni azt, hogy valami elöl van, valami 

pedig hátul. Ennek a problémának a megoldására terveztem az alábbi feladatot. 

A feladat leírása: A megoldás több egymást követő lépéssor megvalósításával jött létre. Először, az ablakon 

kitekintve megfigyeltettem a külső teret: mi az, ami a legközelebb, tehát legelöl van (előtér); mi az, ami a 

legtávolabb, leghátrébb van (háttér) és mi az, ami a kettő között helyezkedik el (középtér). Megfigyeltük, 

hogy az egyik forma, hogyan takarja a másikat. Megbeszéltük a kitakarás fogalmát. 

Bemutattam több olyan mesekönyvet, amely „kiugró” képek segítségével érzékelteti az előtérben vagy kö-

zéptérben levő tárgyakat, személyeket, esetleg mozgatva magát a cselekmény folyamatát is. Kézbe adva a 

könyveket, a gyerekek próbálták felfedezni a térbe kihajló szerkezet nyitját. Nem akarták elhinni, hogy ta-

nári segítséggel ők is tudnak ilyet készíteni. Örömmel álltak a feladathoz. 

Az A3-as lapot kettéhajtva, derékszögben a padra téve, létrehoztuk a kép előterét és hátterét. A vízszintes 

felületre rajzolták meg a gyerekek azokat az elemeket, amelyek a valóságban is vízszintesen helyezkednek 

el (folyó, víz, mező, stb.), a függőleges felületen pedig a valóságban is függőleges dolgok kaptak helyet (a 

hegyek, a fák, vagy éppen a házak). Ezután külön lapra megrajzolták, megfestették azokat az elemeket (fa, 

hajó, emberalakok, állatok, stb.), melyek a kép „kinyitásakor” ki fognak ugrani a síkból, majd száradás után 

kivágták azokat. Elkészítettük azokat a távtartókat, amelyekre a kiugró részeket fogjuk ragasztani. Ehhez 

körülbelül egy centiméter széles és négy centiméter magas sávokat rajzoltunk a lap hátuljára, a hajtásvo-

naltól kiindulva. A sávokat a megrajzolt vonalak mentén bevágtuk. A bevágott és kihajtott távtartókra rára-

gasztottuk a kivágott formákat.  

Összegzés: Ez a játékos téri feladat megkönnyítette a térérzékelés megértését és elsajátítását. A feladat 

megoldása után, várhatóan, a tanulók könnyebben ültetik át síkba is a téri látványt. 

 
 

A feladat készítője: Szaller Andrea és Baranyai Tímea tanár 
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Tárgyalkotás papírból 

Maciház 
 

Korosztály: 10-12 éves tanulók 

Cél: az előtér, középtér és háttér fogalmának pontosítása, a téralakító készségek fejlesztése 

Feladat: háromdimenziós, leporelló szerű „maciház” tervezése, készítése pop-up mesekönyvek példájára 

Technika: rajzolás, festés, vágás, ragasztás 

Motiváció: A pop-up mesekönyveket nagyon kedvelik a gyerekek, mert nemcsak szépek, de titokzatosak is. 

Felkeltik a szerkezet, a működés iránti érdeklődést. Találgatják: Hogyan lehet síkszerű elemekkel térbeli hatást 

kelteni? Hogyan csukhatók össze, hogyan is ugraszthatók ki az egyes elemek? Erre a motiváltságra építve tervez-

tük meg ezt a feladatot. 

A feladat leírása: A feladatot a pop-up típusú mesekönyvek megfigyelésével kezdtük. Azt vizsgáltuk, hogy ezek 

a könyvek miben térnek el a szokványos lapozgatható mesekönyvektől; milyen módon jelenítik meg térben el-

helyezkedő tárgyakat, figurákat. A mesekönyv elkészítése lépésről—lépésre tanári segítséggel történt.  

A műveletsorok az alábbiak voltak: Egy A3-as lapot hosszában kettéhajtva megfeleztünk, kettévágtunk. Ez köve-

tően mindkét lapot, a hosszanti éle mentén harmadolva meghajtogattunk. Az így nyert három rész képezi majd 

az adott helyiség három oldalfalát. Ebből annyit készítünk, ahány helyiség lesz a maci-házban. Célszerű konyhát, 

fürdőszobát, szobát, nappalit és előszobát is tervezni. A gyerekek az újabb lapokra, melyek mérete egy kicsivel 

több, mint a harmadolt oldal hossza (hogy könnyebben lehessen a füleket kiképezni), megrajzolták a hátterek 

elé képzelt tárgyakat, illetve a mese szereplőit. A középtérbe rajzolt figurákat a lap felső szélénél körbevágták, 

hogy jobban látszódjon a háttér. Még mielőtt összeragasztanák az oldalfalakat tartó elemeket és a hátteret is 

bemutató lapokat, a tervezett felületeket ki kellett festeni. Az előteret csak egy keskeny szalag jelképezni min-

den helyiségben, szélessége kb. három centi, hosszúsága megegyezik a középtér hosszával. Az összeragasztásnál 

arra kell figyelni, hogy a ház falai derékszögben álljanak, mikor beragasztják a közép- és előteret, és amikor az 

egyes helyiségeket egymáshoz illesztik. Derékszögnél jobban sohasem lehet majd kihajtani az oldalakat, mert az 

előtér a lapok távtartójaként is szolgál. A könyv külsejére is nagy hangsúlyt fordítottunk, szépen bekötöttük, a 

felirat is ízléses lett. 

Összegzés: Ennél a feladatnál fordítva kell gondolkodni: először a hátteret kell megtervezni, majd ehhez kell 

hozzáalakítani az előtérben elhelyezkedő figurákat. Az első helyiség létrehozása után a többi helyiség kialakítá-

sához már szinte nem is volt szükség tanári segítségre. Nagyon sok fejlesztő tevékenységet rejt ez a precíz terve-

zést, gondos kivitelezést igénylő feladat. Több órát kell szánni az elkészítésére, hogy igazán szép legyen. 
 

A feladat készítője: Szabó Zsuzsanna tanár 
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Tárgyalkotás papírból 

Ház kerttel 
 

Korosztály: 12-14 éves korosztály 

Cél: a téralakítási képesség fejlesztése 

Feladat: összecsukható ház konstruálása, kerttel, belső berendezéssel 

Technika: tervezés, rajzolás, vágás, festés, az elemek összeállítása  

A feladat leírása: A tanulóknak az általuk tervezett kertbe olyan épület kellett tervezniük, melyeknek abla-

kán bekukucskálva, annak belső berendezése látható. A lap kinyitásával a kert elemei (pl.: a kerítés, fák, a 

kertben levő élőlények, tárgyak) térbeli formát képeznek, azok különböző mélységben helyezkednek el. A 

ház oldalfalai építészeti tömeget, testet alkotnak, a ház teteje kinyitható. A létrehozott produktum síkból 

térbe, térből síkba nyitható, csukható.  

A szokatlan feladat megoldásának elősegítése, a műveleti fázisok átlátása, megértése érdekében a tanulók 

először tanári irányítással egy mintadarabot készítettek. Az A/3-as kartont - amely egyébként a kert alapját 

képezi - félbehajtották. Az épület a hajtásvonal közepére kerül. A ház méretét úgy kellett meghatározni, 

hogy az ne lógjon ki az összehajtott lapból. Az oldalfalak hosszát 10-10 centiméterre, a magasságát 13 cen-

timéterre méreteztük. Fontos a felragasztáshoz segítséget nyújtó kis fülek berajzolása az egymás melletti 

két oldal aljára és ugyanezen oldalak tetejére, hogy a házikó alja a talajhoz, a tető a falhoz erősíthető le-

gyen. A ház tetejét két 17 x 15 x 14 centiméteres háromszög képezi, melynek közös oldala 14 centiméteres. 

A házat alkotó oldalfalak palástjának egyik felére az építmény külső homlokzatát, a másik oldalára a ház 

belső berendezését rajzolták fel. Figyelni kellett az ajtó és az ablakok megfelelő elhelyezésére, hogy azok 

nyithatók legyenek. A kert szabadon maradó részeit térbe kihajtható fákkal, bokrokkal, virágokkal, kerítés-

sel tagolták. 

A mintadarab tapasztalatainak birtokában mindenki kivitelezhette egyéni elképzelését, melyhez ötleteket 

építészettel, kertkultúrával, lakáskultúrával foglalkozó folyóiratokból is meríthettek. 

Összegzés: A feladat nagymértékben fejlesztette a tanulók tervező, előrelátó, téralakító, térkonstruáló ké-

pességet. 
 

 

 
 

A feladat készítője: Szabó Zsuzsanna tanár 
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Tárgyalkotás papírból 

Törzsi maszk 
 

Korosztály: 10-12 éves tanulók 

Cél: a különböző kultúrák maszkjainak, a tárgyak jelentéshordozó funkciójának megismerése 

Feladat: karakteres, plasztikus maszk készítése 

Technika: tervezés, vágás, papír-pép készítése, zsinórok felragasztása, festés 

Motiváció: A maszk emberi vagy állati arc stilizált plasztikai ábrázolása. A maszknak vagy álarcnak nemcsak a 

régmúlt korokban volt átváltozásra szolgáló funkciója. Farsang tájékán a kisgyerekek is szívesen bújnak más 

bőrébe. Saját maguk azonban többnyire csak szemüket takaró, vagy a homlokukon fejpántként viselhető kellé-

keket tudnak készíteni. A törzsi maszkok bemutatásával szeretettem volna elérni, hogy egész arcot fedő, igé-

nyes álarcot tudjanak készíteni.  

A feladat leírása: A feladatot több lépésben oldottuk meg. Először bemutattam a természeti népek által hasz-

nált maszkok funkcióját. A tanulók megismerhették a félelemkeltést szolgáló álarcok típusait, összegeztük, 

hogy mi mindenből készülhet átváltozásra alkalmas tárgy. A diákok kigondolták, hogy milyen is lesz saját álcá-

juk. A maszkok kialakításánál elhanyagolhatták a fej pontos arányait (így egy gátlás felszabadult), arra azonban 

ügyelniük kellett, hogy kilássanak, így a szem közötti távolság pontosan került meghatározásra. A két szem 

helyét egy arcuk elé helyezett újságpapír segítségével (a papírt a szemnél enyhén benyomva) bejelölhetik, ki-

vágva átmásolhatják. A maszk kivitelezéséhez egy nagyobb kartondoboz oldalát használtuk alapként. Erre a 

vastag falú anyagra tervezték meg a tanulók a tárgy formáját, jelölték be a szemek helyét. Ezt követően nyírás-

sal kialakították az álarc lemezét, a szemek helyét snitzerrel kivágták (többen a szájat is), majd az arc ívét kö-

vetve domborúra formálták a kartont. Újságpapír gombócokkal alátámasztották, hogy az ívesség a munka be-

fejezéséig megmaradjon, hogy a tárgy felülete ne essen be a rárakott vizes papírpép súlya alatt. A meghajlított 

formát nézegetve kigondolták a plasztikus tagoló elemek helyét (amelyet papírpéppel fognak megformálni). 

Elkészítették a pépet. Papírmasé készítésére kiválóan alkalmas a már használaton kívüli tojástartó, mert apró-

ra tépett darabjai rendkívül könnyen szétáznak. A masszához kevés tapétaragasztót is tettünk, így jobban for-

málható. Kialakították a plasztikus arcelemeket (orr, pofacsont, áll). A felületet kötél, vagy zsinegdarabokkal 

szép rajzosra varázsolták. Kiválasztották a színeket (igyekeztek csak olyan szín alkalmazni, amit a természeti 

népek is: fehér, okker, fekete). A még nedves munkát temperafestéssel tették dekoratívabbá.  

Összegzés: A tanulók a maszkok készítése során megvalósíthatták egyéni elképzeléseiket. A tervezett maszk 

lehetővé tette, hogy az álarc mögé bújva önfeledten játszanak. 
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Tárgyalkotás papírdobozokból 

Esőistenek 
 

Korosztály: 10-12 éves korosztály 

Cél: a téri gondolkodás, a tárgyalkotó képesség fejlesztése 

Feladat: dobozmaszk készítése 

Technika: tervezés, vágás, ragasztás, papírpépkészítés, festés 

Motiváció: Egy dobozmaszk megvalósítása komoly kihívást jelent. A síklapon megtervezett maszkot tömeggel 

rendelkező összetett térbeli formaként nehéz elképzelni, és még nehezebb megvalósítani. Ehhez a feladathoz 

minél több változatos alakú, a fej méretéhez, annak tagolásához igazodó nagyságú dobozt, és érdekes felületű 

kartont gyűjtsünk össze. A tárgy készítése során fel lehet használni egyéb anyagokat is. 

A feladat leírása: A feladat megoldása több, egymást követő munkafolyamatban valósult meg.  

Első lépésként a tanulók megismerhették a különböző kultúrák alakoskodásra alkalmas tárgyait. Mivel tömb-

szerű dobozmaszkokat kívántunk készíteni, bemutattam a prekolumbián építőművészet hasábokból kifaragott 

lényeit. Ezt követte az összegyűjtött dobozok, tojástartók, kartonok számbavétele; a tárgyak összeillesztési 

lehetőségeinek kipróbálása; egy játékos formaképzési gyakorlat. Felhívtam a tanulók figyelmét arra, hogy ez a 

tárgy minden oldalról látható (hátulról is), elvárás tehát, hogy a fejre illesztett maszk minden oldalról kidolgo-

zott legyen. Beszéltünk arról, hogy az alapforma a hozzáépített elemekkel tehető igazán egyedivé (hogy hab-

szivacsból könnyen tudnak hengeres, domború, íves formákat kialakítani, hogy a felület papírpéppel könnye-

dén rusztikussá formálható). Kértem, hogy egyediségre törekedjenek. A szemléltető anyag, a formaképzési 

gyakorlat és a megbeszélés alapján láttak hozzá a diákok a háromdimenziós maszk tervének kigondolásához. 

Az elképzelések alapján a tanulók kiválasztották a kartondobozok közül azokat, melyek méretüket tekintve 

fejre illeszthetők voltak. Ezekre építették rá kisebb dobozokból, ragasztással a különböző arcelemeket (szem, 

száj, orr, pofacsont, homlok), valamint a fejdíszt. Az alapformát papírmaséval tovább gazdagították. Mivel az 

előzetes szemléltetés során megismerték a természeti népek által készített maszkokon használt színeket és 

azok jelentését, a kifejezési szándék függvényében alakították ki az átváltozást elősegítő tárgy színvilágát.  

Összegzés: A térbeli maszk készítése sokkal érdekesebb feladat, mivel itt nemcsak a főnézetre kell koncentrál-

ni. A dobozok jó alapnak bizonyultak a térbeli álarc kialakításához, hiszen minden oldalról lehetett alakítani, 

díszíteni. Nagy hangsúlyt helyeztünk a tárgy stabilitására. Az egyes munkafolyamatok (az illesztés, ragasztás, a 

felületi plasztika kialakítása, a festés) során fontos szerepet kapott a precizitás, csak így lehetett igényes tár-

gyat létrehozni.  
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Tárgykészítés bőrből, papírból 

Kék kódex 
 

Korosztály: 8-16 éves gyerekek 

Cél: a papír és más anyagok kombinációja, a plasztikus felületalakítás és díszítési mód megismerése 

Feladat: könyvkötés és könyvborító-készítés  

Motiváció: Kézi eljárásokkal készíthető használati tárgyaink közül talán a könyv a legszemélyesebben alakít-

ható, legsokoldalúbban felhasználható, ezért minden gyerek örömét leli elkészítésében. 

A feladat leírása: Először félbehajtott lapokat összefogunk úgy, hogy a hajtások egy irányba álljanak, prése-

léssel a hajtásokat tömörítjük. A gerincet bekenjük rugalmas ragasztóval és hagyjuk megszáradni. Ezután 

veszünk még két lapot, és ezeket is félbehajtjuk, majd a hajtás felőli részen 7-8 milliméter vastagon meg-

kenjük ragasztóval, és az egyiket a könyvbelső első lapjához, a másikat pedig az utolsóhoz ragasztjuk, majd 

ismét préselünk. Használhatunk eltérő színű, vagy mintás papírt. Vászonból vágunk egy csíkot, amely körül-

belül három-négyszer szélesebb, mint a gerinc, de rövidebb, mint a könyvbelső magassága. Úgy ragasztjuk 

fel, hogy körbeölelje a gerincet, alul és felül ugyanannyi üres rész maradjon. Ide kerül az oromszegő, amit 

kresvászonból készítünk. Vágunk belőle két darabot, amelyeknek a szélessége megegyezik a könyvbelső 

vastagságával, a hosszuk pedig ennek kb. háromszorosa. Hosszában félbehajtjuk és összeragasztjuk őket, 

majd az egyiket alul, a másikat fölül hozzátapasztjuk a könyvbelsőhöz, úgy, hogy a hajtott rész nézzen kifelé 

(felül fel-, alul lefelé). A borító három részből áll: előlap, hátlap és gerinc. A gerinc szélessége egyezik a 

könyvbelső vastagságával, de hossza egy-két milliméterrel több, mint a könyvbelső magassága, míg az elő- 

és hátlap egy-két milliméterrel magasabb, mint a félbehajtott lapok, de keskenyebbek 5-7 mm-rel a könyv 

méretétől függően. Ha kivágtuk őket vastag kartonból, egy beragasztózott vászoncsíkkal fogjuk össze a bo-

rítót. A hátlap mellé fektetjük a gerincet, 5-7 mm rést hagyva, majd újabb rés, és az előlap következik. A 

vászoncsík ne lógjon túl alul és felül! Ezután bekötjük papírral, esetleg bőrrel, vászonnal a borítót úgy, hogy 

a vászoncsík belül legyen (a belső oldalon körülbelül egy-egy centinyit érdemes visszahajtani belőle). Egy 

vastag kötőtűvel egy kicsit benyomjuk elöl és hátul a gerinc, az előlap és a hátlap közti részt. Ezután bera-

gasztjuk az egyik előzéklapot, préselünk rajta, majd jöhet a másik is.  

Összegzés: A folyamat egészében nagyon fontos a pontosság, precizitás. A borító elkészítésénél határtalan 

lehetőségünk van mind a felhasznált anyagok, mind a felületkialakítás kapcsán. Domborítással, áttöréssel, 

rátétekkel egyedi, izgalmas eredményt érhetünk el. 
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Tárgyak átalakítása 

Mókás cipellők 
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: tervezői, tárgyalkotói készség, kreatív, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

Feladat: megunt, kopott cipők felújítása, átalakítása, egyedivé varázsolása 

Technika: festés, díszítés 

Motiváció: A tervezői, alkotói feladatok végig vitelét a kisgyermekkorban érdemes a már meglévő használa-

ti tárgyak átalakításával elkezdeni. A gyermekek sokszor képzelik magukat valamilyen állatfigura vagy mese-

hős szerepébe, különösen farsang tájékán. Nyuszi-füles sapkát hordanak, jelmezbe bújnak, de nem találnak 

megfelelő cipőt ehhez az öltözethez. A nagyobbak is szeretik egyéniségük szerint összeválogatni a ruháikat. 

Ebben az esetben is a megfelelő cipő megtalálása a legnehezebb feladat. Ha a lábbeli még használható, de 

már megkopott, nem szívesen viseli a gazdája. Ezek a problémák vetették fel a feladat ötletét.  

A feladat leírása: Először azt kellett eldönteni, hogy ki kinek tervez egyedi cipőt.  

A legtöbben a kistestvérüknek szerettek volna kedveskedni, és kiválasztották azt a lábbelit, amit mesés ci-

pővé akartak varázsolni. Így jött létre a 101 kiskutya egyikének cipője, illetve a szellők szárnyán tipegő.  

Voltak, akik maguknak terveztek, készítettek dekoratív darabot egy régi átalakításával. 

A feladat megvalósítása érdekében a diákok először megismerték azokat a bőrre, műanyagra is alkalmazha-

tó festékeket, melyekkel az átalakítás elvégezhető. A használati utasítás szerint letisztították a festendő fe-

lület. Selyempapírból elkészítették a cipő felső részének szabásrajzát, erre tervezték meg a mintázatot. Rá-

próbálták a formára, megnézték, hogy jól láthatók-e a díszítmények. Ezt követte a bőrfestés, és az egyéb 

átváltoztatási műveletek (pl.: lakkfilccel a minták felvitele, a cipőfűző színének megválasztása, esetleg hím-

zés, gyöngyözés) elvégzése. A feladatmegoldást egy olyan bemutató zárta, mely a megoldás eredetiségét, a 

kivitelezés igényességét értékelte.  

Összegzés: A feladat megoldása nemcsak a tervezőképességet fejlesztette, arra is példát mutatott, hogyan 

lehet takarékosan gazdálkodni, hogyan lehet meghosszabbítani egy-egy tárgy élettartamát. A tanulók meg-

tapasztalták, hogy milyen eszközökkel lehet egy kopott lábbeliből egyszerű eszközökkel és bátorsággal 

egyedi öltözék-kiegészítőt, vagy plasztikai tárgyat formálni.  

 
 

A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár 
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Tárgykészítés hulladékpapírból 

Körbeforgó 
 

Az országos döntő ismérvei: a továbbjutó tanulók két korcsoportban versenyezhettek. 

Az egyes korcsoportokban a számukra meghatározott felhasználói célcsoport részére kellett a verseny hely-

színén biztosított anyagokból lakberendezési tárgyat (pl.: képkeretet, világítótestet, faliórát) tervezni, a tár-

gyat elkészíteni és azt szóban is bemutatni.  

A feladat megoldására biztosított idő: 5 óra 

A feladat értékelésének szempontjai: A megadott funkciónak való megfelelés; gyakorlati alkalmazhatóság; 

a megadott anyag felhasználásának, alkalmazásának képessége; asszociációs készség; műszaki-technikai 

érzék; a tervdokumentáció érthetősége; a funkció, forma és anyag összhangja; eredetiség, kreativitás, talá-

lékonyság a tervezésben, kivitelezésben.   

A döntőbe jutó tanulók munkáit a versenybizottság elemezte. A nyilvános értékelés lehetőséget teremtett 

a tervezői, konstruálási és alkotói tudás, valamint a kommunikációs készségek bővítésére. 

A bemutató az egymástól való tanulás lehetőségét is elősegítette.  

Összegzés: A pályázat/verseny/bemutató célja egyrészt az országos tehetségfeltáró, tehetséggondozó lehe-

tőségek, hagyományok körének bővítése; másrészt a teremtő képzelet, a képzeletben megkonstruált tárgy 

gyakorlati kivitelezéséhez szükséges ismeretek, készségek, képességek, jártasságok előhívása vagy kialakítá-

sa; valamint a problémamegoldás kapcsán az akarati tulajdonságok fejlesztése. 

A feladatmegoldás során egészséges versenyszellem, a személyiséget, képességeket, tudást megmutatni 

kívánó attitűd alakult ki. Nagyon sok eredeti ötlet került a vázlatlapokra, nagyon sok egyedi tárgy készült.  

A feladat megoldása során a tanulók számára több olyan rejtett képességük tárult fel, amit addig még nem 

volt alkalmuk felfedezni, melynek létéről nem tudtak. 

A szemléltetésként bemutatott tárgy: Hulladék kartondobozokból kialakított falióraszekrény a festett pa-

raszti bútorok szépségét idézi, annak másolása nélkül. A tárgy az adott funkciónak megfelel, használható, 

mert a tanuló a kartonszekrénybe beépítette az egyedi számlappal ellátott óraszerkezetet, és az ingás rend-

szert is. 
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Tárgykészítés hulladékpapírból 

Festőpolc  
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: a technikai, műszaki érzék, tárgytervezői-, alkotói készség, problémaérzékenység kialakítása, a kreativi-

tás fejlesztése. A feladat sikeres megoldása érdekében a különböző műveltségterületek, tantárgyak (rajz, 

technika, matematika, fizika, kémia…) tanulása által megszerzett ismeretek (esztétikai, művészeti, műszaki 

technikai, logikai, anyagismereti, eszközhasználati, tárgyalkotói), tapasztalatok mozgósítása 

Feladat: hulladék anyagokból, kidobott tárgyakból egyedi, funkcionális tárgyak tervezése, létrehozása 

Technika: A tanuló által kiválasztott, a kivitelezési célnak legjobban megfelelő tárgyalkotási mód, lehetőség 

(pl.: összeillesztés, hajtogatás, ragasztás, kötözés, olvasztás…) alkalmazása.  

Motiváció: A legtöbb fiatal szeretne „trendi”, egyedi környezetben élni. Szeretné körülvenni magát a szá-

mára fontos, az egyéniségét legjobban tükröző tárgyakkal. Ennek megteremtésére kínált lehetőséget az 

alábbi pályamunka/versenyfeladat.  

A motiváltság kialakítása érdekében a Karton – Art Design munkáin keresztül szemléltettem, hogy pl.: hul-

lámkartonból milyen változatos bútorcsalád alakítható ki, bemutattam, hogy pizza-dobozokból milyen 

egyedi lakberendezési tárgyak készíthetők.  

Az országos verseny: Pályázatkészítő szakaszra, kétfordulós országos döntőre és helyszíni bemutató részek-

re tagolódott.   

A pályázati munka problémafelvetése: Hogyan lehet egyedi a környezetem? Hogyan csökkenthető a sze-

mét mennyisége? Mit tehetek az újrahasznosítás, a környezettudatos viselkedés érdekében? Az „Ezt én is 

meg tudom valósítani” szemlélet kialakítása, az önismeret fejlesztése, a sikerélmény erősítése. 

A pályázati feladat: Kész tárgyakból, hulladék anyagokból otthoni vagy iskolai munkaként bútor vagy bú-

torcsalád tervezése. A terv valós méretben vagy a pályázó által meghatározott kicsinyített méretben törté-

nő kivitelezése. A tárgytervezés és tárgyalkotás fázisainak (pl.: a használói célcsoport és funkció meghatáro-

zása, anyaggyűjtés, anyagkísérletek, formaképzési variációk, anyagalakítási módok) dokumentálása 

(szöveggel, fotóval, tervrajzokkal, szerelési vagy kivitelezési útmutatóval).  

Az országos versenybizottság a beküldött portfóliók alapján választotta ki a döntőbe kerülő tanulókat. 
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Tárgykészítés talált tárgyakból 

Lomi bárszék 
 

Részletek egy pályamunkából: 

„Tárgybemutatás: Ez a bútordarab egy nagyon olcsó, praktikus, hulladékból előállított 100%-ban újrahasz-

nosított anyagokból kialakított egyedi bárszék. 

Motiváció: Az egyik délután több osztálytársam jött fel hozzám, mint amire számítottam. Kiderült, hogy 

nincs elég szék. Az előző művészeti órán a tanárunk felvetette, hogy gondolkozzunk azon, milyen hulladék 

anyagokból tudnánk egyedi bútorokat tervezni egy pályázatra. A székhiány láttán rögtön ez a felvetés jutott 

eszünkbe. A barátaim vevők voltak a problémamegoldásra. Kimentünk a „majd még jó lesz valamire” funk-

ciójú sufniba. Ott évek óta egyre több felhasználatlan hulladék halmozódott fel. Itt ráleltünk azokra a gur-

gulára, amire régen a padlószőnyeg, illetve műpadló volt feltekerve, több kopott teflon serpenyőt is talál-

tunk, és már meg is született a bárszék terve. Fúrót, ragasztópisztolyt, csavarokat kerestünk, és nekiláttunk 

a munkának. 

A tárgyalkotás lépései: A szék lábát masszív kartonhengerekből hoztuk létre, azok megfelelő méretű dara-

bokra fűrészelésével. A talált szigetelt vezetékkel több hengert illesztettünk, szorítottunk egymáshoz úgy, 

hogy fúróval lyukakat fúrtunk a papírcsövek falába. Fúró hiányában ez a művelet megoldható ragasztópisz-

tollyal is. Egy olyan stabil vázat alakítottunk ki, ami akár egy száz kilós embert is elbír. A lábtartókat kisebb 

átmérőjű gurgulákból képeztük, így nemcsak stabil, de egységes hatású is lett a váz, a lábrész. Az ülőke lap-

ját egy nyelét vesztett serpenyőből alakítottuk ki, melyet a lábakhoz ragasztópisztollyal rögzítettünk. Mivel 

még egy kidobott nyeles serpenyőt is találtunk, adott volt, hogy abból lesz a bárszék háttámlája. A hátrészt 

csavarokkal rögzítettük.  

Használhatóság: Azt mondtam az egyik barátomnak: Állj elé háttal, majd finoman ülj rá, ha fázik az üleped 

a fémlapon, akkor jó a konstrukció, de ha a földre érkezel, akkor elrontottuk valahol, és akkor kezdhetjük 

elölről a tervezést. Mi jól csináltuk! 

Összegzés: Arra gondoltunk, hogy szabadalmaztatni kellene az ötletünket. Kidobott vascső akad bőven, a 

serpenyőket ki is lehetne suvickolni vagy lefújni ugyanolyanra, mint a vázat alkotó vascső. Az összeillesztést 

a stabilitás érdekében hegesztéssel is meg lehet oldani. Már magunk előtt láttuk, hogy milyen kis „trendi” 

bárszékeket terveztünk egy romkocsmába vagy kifőzdébe.” 

A bemutatott tárgy: Egy rendkívül kreatív gondolkodású, 14 éves tanuló pályamunkája. 
 

Az országos verseny feladatának bemutatója: Baranyai Zoltánné versenyszervező  
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Tárgykészítés hulladékból 

Kanáltól a kanapéig 
 

Részletek egy pályamunkából: 

„Motiváció: Csodálattal tölt el a régi kastélyok látványa, de ámulattal figyelem a modern építészetet, a csillo-

gó, forgó, alakváltoztató üveg- és fém felhőkarcolókat, épületmonstrumokat is. Elgondolkodtam azon, hogy-

ha én belsőépítész lennék, milyen bútorokat terveznék ezekbe a terekbe.  

A bútor bemutatása: Elsőként olyan bútor makettjét szerettem volna elkészíteni, amely egy üvegpalotába 

illik, mely szervesen illeszkedik annak ragyogásához, a fém szigorú szerkezetéhez, formavilágához. 

Az organikus építészeket a természet inspirálja. Henry Moore szobrászművészt a víz görgette kavicsok ihlet-

ték meg, Samu Gézát a régi paraszti használati tárgyak, a cigányteknők, Haraszti Jenőt a különböző fémszer-

kezetek. Én is megtervezhettem volna fémből és üvegből a szófát, de úgy gondoltam, hogy korunk leggyak-

rabban használt anyagából, műanyagból készítem el a tárgy makettjét.  

A bútor kivitelezése: A háztartásban használt törékeny eszközök mindegyikének (televízió, mosógép, hűtő-

szekrény vagy számítógép) csomagolásához műanyag rögzítő elemeket használnak. Tehát ezen anyagok kö-

zött néztem körül. Nagyon könnyű volt a tervezés, mert sok változatos formájú, tagolású rögzítő anyagot rej-

tett a pincénk. A meglevő elemek rakosgatásával hamarosan összeállt a kerevet fekvőrésze, háttámlája, kö-

nyöklő része. Most már csak össze kellett építeni az egyes részeket. A forma megalkotása után következett a 

bútor színének kiválasztása. Olyan színvilág megalkotására törekedtem, amely szervesen illeszkedik egy nap-

fényes szobabelsőbe. A kialakított szín az acél és a réz anyagát, színét, csillogását idézi. Szerettem volna kap-

csolatot teremteni a régi és a modern lakberendezési tárgyak között. Ezért a forma és szín szigorúságát a régi 

enteriőrökben megjelenő csipkék, selyemkárpitok mintázatával, ragyogásával oldottam fel. 

A feladat továbbgondolása: Az ülőalkalmatosság megtervezése után azon gondolkodtam, hogy milyen világí-

tótest illene ebbe az enteriőrbe, ehhez a bútorhoz. Ismét a műanyagnál maradtam. 

 A lámpabúra kialakításához műanyag kanalakat használtam. Egy félgömb-formára hő segítségével ráolvasz-

tottam az evőeszközöket. Két félgömb szerű formát alakítottam ki ezzel a módszerrel. A félgömböket összeil-

lesztettem. A lámpabúra színét a már kész bútor-makett színéhez hangoltam. A lámpán is meg tudtam volna 

jeleníteni ugyanazokat a díszítő motívumokat, amit az ülőalkalmasságon alkalmaztam, de nekem így díszítet-

lenül jobban tetszett.” 

A szemléltetésként bemutatott tárgy: Egy 10 éves tanuló pályamunkája. 
 

Az országos verseny feladatának bemutatója: Szöllős Enikő Kitti és Gurobi Bernadett tanár  
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Tárgykészítés papírból 

Tündérliliom 
 

Részletek egy pályamunkából: 

„Motiváció: Nemrég született meg a kishúgom. A mi családunkban, szerencsére, nagyobb becsülete van a 

saját magunk készítette tárgynak, mint a boltban vásárolt holminak. A rokonságban mindenki „horgolva-

kötve” várta a kis jövevényt. Én a testvérem kiságya fölé szerettem volna egy olyan játékot, egy olyan kis 

mobilt készíteni, ami minden kis fuvallatra megmozdul, melynek szép a formája, kellemes a színe, sok fi-

nom, kedves kis részlet található rajta, amit jó az elalvás előtt nézegetni, ami szép álmot ígér. Ami majd úgy 

rögződik az emlékezetében, hogy azt az ő testvére készítette. Tárgykészítési ötletem megvalósulását kíván-

tam bemutatni a versenyen.   

Előzmények: Az előző hetekben a művészeti órán könyvkötéssel foglalkoztunk. A könyvtábla belső borításá-

hoz nagyon sok szép lapot készítettem festékfröcsköléssel, felszívatással, papírmerítéssel, batikolással, imp-

regnálással. A feladatmegoldáshoz ezekből válogattam ki azokat, melyeken átszűrődik a fény, színben egy-

máshoz illenek, s kiválóan alkalmasak arra, hogy belőlük egy könnyed mobil készüljön.  

A feladat megoldása: Először rajzban megterveztem a kiságy fölé illeszthető tárgy formáját, majd újságpa-

pírból modelleztem azt. Erre azért volt szükségem, hogy el tudjam dönteni a tárgy méretét.  

Az újságpapírból kialakított sablonok segítségével kivágtam az impregnált papírlapokból a virág kialakításá-

hoz szükséges sziromformákat. Ezt követően a papírból gyúrt golyócskákat bevontam alufólia darabokkal. 

Az így készült bibékhez átfúrással olyan anyagot illesztettem, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén meg-

mozdulhassanak a csillogó golyók, hogy ezüstös táncukkal felhívják magukra a húgom figyelmét.  

Az alufólia tartó hengeréből levágtam egy 15 centiméteres darabot, mert arra gondoltam, hogy ebből alakí-

tom ki a virágszirmokat rögzítő tölcsért. A hengert is befedtem ugyanazzal az anyaggal, amiből a szirmokat 

képeztem. Az így kialakított tölcsér segítségével rögzítettem a szirmokat, a bibéket, és ennek segítségével 

oldottam meg a babajáték felfüggesztését is.  

Összegzés: A fotókon látszik, hogy egy nagyon szép, kecses kis tárgy készült. Olyan forma jött létre, mely 

könnyed, melynek a színvilága kellemes, visszafogott, ünnepélyes. Örömmel tapasztaltam, hogy alkotásom 

nemcsak a tesóm tetszését nyerte el, hanem a versenybizottság tagjainak elismerését is.” 

A szemléltetésként bemutatott tárgy: Egy 10 éves tanuló pályamunkája. 

 
 

 Az országos verseny feladatának bemutatója: Baranyai Zoltánné versenyszervező, Gurobi Bernadett tanár  
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Öltözék hulladékpapírból 

Újságolunk 
 

Korosztály: 8-14 éves tanulók 

Cél: a tanulók tervezői, tárgyalkotói készségének, kreativitásának fejlesztése 

Feladat: újságpapírból és egyéb papírhulladékokból egyedi, felvehető ruhák készítése 

Technika: hajtogatás, fűzés, fonás, szövés, ragasztás, tűzés alkalmazása  

Motiváció: Egy környezetvédelemmel kapcsolatos kiállításunk megnyitójára készülve, azon gondolkoztunk, 

hogyan tehetnénk még hangsúlyosabbá a rajzokkal megfogalmazott, kifejezett mondanivalót. Arra gondol-

tunk, hogy ha tanulóinkat, az alkotókat a környezettudatos magatartás jegyében hulladék anyagokba öltöz-

tetjük, biztos, hogy jobban sikerül a figyelmet a téma fontosságára irányítani. 

A feladat leírása: Az ötlet rendkívüli módon tetszett a gyerekeknek. Az volt a kérésünk, hogy minél egye-

dibb megoldásban gondolkodjanak. Segíthetnek egymásnak, hisz a megtervezett öltözéket a ruhapróbák 

által lehet csak a végleges formára alakítani, és ezt nem lehet egyedül csinálni.  

A munka megkezdése előtt megnéztünk egy-két újrahasznosított anyagból készített ruhát. Felhívtuk a diá-

kok figyelmét, hogy az internet segítségével ők is gyűjthetnek ötleteket. Ezt követően anyagkísérleteket vé-

geztünk. Kipróbáltuk az újságpapír és nyomdai hulladék „tűrőképességét”(rugalmasságát, alakíthatóságát, 

szilárdságát). A tanulókkal felidéztük mindazokat az ismereteket, technikai jártasságokat, amiket a különbö-

ző matériákkal (papírral, textillel, bőrrel) történő alakítás (pl.: fűzés, fonás, szövés, hajtogatás) során elsajá-

títottak. A felelevenített anyagismereti és az anyagformálási technikai tudás birtokában tanítványaink meg-

tervezték az egyéniségükhöz illő ruhát. A tervnek megfelelően nekiláttak a kivitelezésnek. Amennyiben a 

hordhatóság, viselhetőség azt megkövetelte, módosítottak az elképzelésen. Amint az a fotón is látszik, diák-

jaik (kicsik és nagyok egyaránt) büszkén mutatták be a kiállításnyitón az általuk kreált és kivitelezett öltözé-

keket. A tánctanárunk zenés koreográfiát is készített a divatbemutatóhoz.  

Összegzés: A közel százdarabos bemutató anyag a hulladékpapír kreatív felhasználási lehetőségét mutatta 

be, egyedi, személyiséghez illő darabok által. Azóta a kollekció száma csak egyre nő. Mára az újságpapír és 

a nyomdai hulladék mellett a legkülönbözőbb csomagoló tasakok és dobozkák is felhasználásra kerültek. 

 

 
 

 A feladat bemutatója: Baranyai Zoltánné versenyszervező, Czintula Anita tanár   
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Öltözék hulladékból 

Fóliaszövet 
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: a tanulók tervezői, tárgyalkotói tudásának, kreativitásának fejlesztése 

Feladat: műanyag fóliákból, csomagoló anyagokból egyedi, felvehető ruhák készítése 

Technika: hajtogatás, fűzés, fonás, szövés, ragasztás, tűzés, olvasztás alkalmazása a terv kivitelezése során.  

Motiváció: Rendkívül sok szemét képződik naponta. Ezek egy részét a természet le sem tudja bontani.  

A hulladék papírból készített ruhák kivitelezése során merült fel az ötlet a környezetet legjobban szennyező 

anyag, a műanyag újrahasznosítása.  

A feladat leírása: Ennél a feladatnál az volt a kérésünk, hogy próbálják felfedezni minden kidobott mű-

anyag tárgyban az újrahasznosítás lehetőségét, hogy minél szokatlanabb anyagokban gondolkozzanak, 

hogy minél egyedibb megoldásokat, ruhaterveket készítsenek. Természetesen ennél a feladatnál is lehetett 

párokban dolgozni.   

A munka megkezdése előtt megnéztünk egy-két műanyag tárgyból készített, kiállításra tervezett ruhát.  

Mindenki kitalálta, hogy miből szeretné megvalósítani a tervét (pl.: nagyméretű kutyaeledel zsákokból, mo-

sószer tasakokból, régi magnószalagokból, tükörfóliából). Miközben készültek a vázlatok, megkezdődött az 

anyaggyűjtés is. Segítve egymást, mindenki, minden használaton kívüli műanyagot összegyűjtött, behozott 

az iskolába. A kellő anyagmennyiség birtokában elkezdődött a kivitelezés. A szövőkereten a magnószalag 

tekercsek szalagjaiból gyönyörű alkalmi szövet készült. A gyékényszövés technikáját felhasználva, a csíkokra 

felvágott műanyag zsákokból érdekes, geometrikus mintázatú anyagok formálódtak. Az áttetsző nylonok-

ból, tükörfóliákból szépséges menyasszonyi ruhák készültek. Voltak, akik egynemű anyagból terveztek, má-

sok az anyagtársításokat részesítették előnyben (pl.: az étterem díszítésére használt megunt művirágok ösz-

szehorgolásával rusztikus hatású topp készült, melyet egy zöld műanyag utcai transzparensből kialakított 

rövid loknis szoknya egészített ki. Többen öltözék-kiegészítőket (táska, kalap, cipő) is készítettek. A kivitele-

zést divatbemutató követte. 

Összegzés: Ennek a feladatnak a rendkívül eredményes megvalósítása, sikere adta az ötletet az országos 

hulladékruha készítő verseny meghirdetésére. 

 
 

A feladat bemutatója: Baranyai Zoltánné versenyszervező, Holczbauerné Nemes Etelka tanár   
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Öltözék hulladékból 

Átváltozás 
 

Ruhatervező és készítő verseny 

Korosztály: 10-20 éves fiatalok 

Korcsoport: 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20 éves tanulók  

A verseny célja: A környezetben található hulladék hasznosítása. A tanulók tervező, alkotóképességének 

megismerése a beküldött pályamunka, illetve a döntőben készített alkotás bemutatása kapcsán. A tervezői 

tapasztalatok átadása.  

A verseny jellege: Az elődöntő pályázati, az országos döntő helyszíni gyakorlati verseny 

Az elődöntő címe: „Hogyan lesz a hulladékból szemet gyönyörködtető ruha?” 

Az elődöntő feladata: Szemétből, hulladék-anyagból felvehető, kifutón, vagy valós életben viselhető ruha 

tervezése, elkészítése. 

Elődöntőbe beküldött pályamunkák tartalmi és formai követelményei: A feladatmegoldás dokumentuma-

inak (portfóliójának) beküldése, mely tartalmazza: az alkotás célcsoportját; a feladat megoldásának inspirá-

ciós forrásait (anyag és információgyűjtés); a problémamegoldással kapcsolatos kísérletek leírását; a fel-

használt anyagok bemutatását; a tervezési, tárgykészítési mód, az anyagformálási és eszközhasználati tevé-

kenység leírását; a megoldási fázisok dokumentációját (rajz vagy fotó); a végső produkció bemutatását 

(különböző nézetekből készített fotóval); az elkészült alkotás értékelését.  

Kívánalomként határozta meg a versenybizottság azt is, hogy a portfólió tükrözze a tanuló vizuális ismere-

teit, technikai felkészültségét, egyéni hangvételét.  

A pályamunkák értékelésének szempontjai: Az öltözék célcsoportjának helyes megválasztása; tervezői cél 

eredetisége, fontossága, hitelessége; a gyűjtőmunka önállósága, hasznossága; az anyag vagy formakísérle-

tek szintje, a szükséges információk megszerzésének képessége; a részmegoldások, a munkafolyamatok 

dokumentációjának információgazdagsága; a kivitelezett terv igényes megoldása, tetszési indexe; a portfó-

lió külső-, belső megjelenése, értelmezhetősége, esztétikuma; a tapasztalatok, tanulságok levonásának, 

közreadásának hasznosíthatósága.  

Az országos versenybizottság a beküldött portfóliók alapján választotta ki a döntőbe kerülő tanulókat. A 

képen látható, felnyitható pávatollas ruha műanyag rudakból, girlandokból, hálóból és fóliából készült. 
 

 A feladat bemutatója: Baranyai Zoltánné versenyszervező, Szabó Zsuzsanna tanár   
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Tárgykészítés papírból 

Szerep-kalap 
 

Öltözékkiegészítő-tervező és -készítő verseny 

Korosztály: 10-20 éves fiatalok 

Korcsoport: 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20 éves tanulók  

Az országos döntő ismérvei: A továbbjutók öt korcsoportban versenyeztek. 

Motiváció: A ruhatervező, -készítő verseny sikere újabb feladat megfogalmazására, kiírására inspirált. 

A döntő feladata: Hulladék anyagból a tanuló által készített ruhához kalap, táska vagy egyéb öltözék-

kiegészítő tervezése, készítése. 

A feladat megoldására fordítható idő: 4 óra 

A feladat célja: A fiatalok számára fontos kihívás a divat segítségével, a kortárs trendeknek való megfelelési 

szándékon keresztül, olyan tervező és alkotó készségeket, akarati tulajdonságokat előhívó, műveltséget, 

művészeti érzékenységet, ízlést, esztétikumot igénylő megmérettetés, közösségi rendezvény megvalósítá-

sa, amely egészséges versengést eredményez.  

A feladat megoldásának értékelési szempontjai: A feladat értelmezése; ismeretalkalmazási, élményhasz-

nosítási képesség; eredetiség, jó asszociációs készség; kockázatvállalás, helyes döntés; vizuális megjelení-

tés, vizuális közlés; harmonizáció az öltözék és az öltözék-kiegészítő között, használhatóság, alkalmazható-

ság; meggyőző erő az elkészült termék bemutatása, elfogadtatása kapcsán. 

A tehetségazonosítás a kognitív, a művészeti és szakmai képességek megfigyelésével történik. 

A döntőbe jutó tanulók munkáit a versenybizottság elemezte. A verseny lényeges eleme volt a tanácsadás, 

amely a tanulók fejlődése szempontjából meghatározó. Az értékelés lehetőséget teremtett a tervezői és 

alkotói tudás, valamint a kommunikációs készség bővítésére. 

A bemutató az egymástól való tanulás lehetőségét is elősegítette.  

Összegzés: A verseny a fiatalok motiválhatóságának megismerésére, gondolati gazdagságuk, forma-, szín- 

és anyagismereti készségeik, anyagalakító, eszközhasználó képességeik, az ismeretlenhez és szokatlanhoz 

való viszonyulásuk, alkotó attitűdjük, kreativitásuk, a vizualitás nyelvén keresztül megvalósuló kommuniká-

ciójuk megfigyelésére nyújtott lehetőséget.  

A verseny elősegítette az önismereti képességek fejlődését.  
 

 A feladat bemutatója: Baranyai Zoltánné versenyszervező, Szöllős Enikő Kitti tanár   

SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola - Badacsonytomaj  
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Makettkészítés 

Kinek a bútora? 
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: a diákok anyagalakító, modellező képességének, tárgyalkotó készségének fejlesztése 

Feladat: hagyományos bútorok makettjének elkészítése 

Technika: papírvágás, ragasztás 

Motiváció: A tanulók számára kihívást jelent egy-egy tárgy kicsinyített modelljének elkészítése. A tárgyalko-

tás, a makett-készítés sokrétű műszaki ismeretet (pl.: kicsinyítés, szerkesztés, vetületi-rajz készítés, nézeti-

rajz olvasás, egyméretű izommetrikus szerkesztés, szabásrajz vagy terítékrajz készítés), komoly technikai 

jártasságot, tárgyalkotói készséget igényel (a különböző részelemek összeállítása, egybeillesztése). Ezeket 

az ismereteket, készségeket célszerű egy valós tárgy modellezése kapcsán elsajátíttatni vagy felidézni. 

A feladat leírása: A makett-készítést több lépésben valósítottuk meg. 

 Meghatároztuk az egymást követő feladatokat. Először otthoni munkaként két-iránypontos szerkesztett 

perspektivikus rajzot kellett készíteni a tárgyról. Voltak, akik több nézőpontból is megoldották a feladatot. 

Majd, méretet kellett venni a makett-készítésre kiszemelt bútorról (ágyról, asztalról, székről, szekrényről, 

fotelról vagy kanapéról). Annak biztosítékaként, hogy egy méret se maradjon le, magyarázó-közlő rajzot is 

készítettek. A tárgy valós nagysága és a makett méretének ismeretében (a bútor-makett méretét 10-30 

centiméter között határoztuk meg) kiszámolták a kicsinyítés mértékét (ami pl.: egy ágy esetében tízszeres, 

az asztal esetében ötszörös volt). A kicsinyítés mértékének megfelelően a tárgyról három-képsíkos vetületi 

rajzot készítettek a méretek jelölésével. A vetületi rajz tapasztalataira építve elkészítették a tárgy térbeli 

formáját érzékeltető izommetrikus ábrát is. Ezt követően, a vetületi és térbeli rajzok segítségével megszer-

kesztették a tárgy kicsinyített makettjének szabásrajzát, gondoskodva a lapok összekapcsolásáról. Használ-

hattak színes papírt is. A szabásrajz alapján kialakították az egyes részelemeket, majd azok összeillesztésé-

vel a teljes tárgy-makettet. 

Összegzés: Az elkövetkező időben szeretnénk egyedi bútorokat terveztetni a tanulókkal. Ehhez szükség lesz 

mindarra a műszaki jellegű ismeretre, amit most különböző okokból felelevenítettünk, melyet a valós tár-

gyak modellezése során használtunk. 

 
 

A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  

A szemléltető anyag a Vizuális Pedagógiai Műhelyben készült  
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Makettkészítés 

Az én cipőm 
 

Korosztály: 12-16 éves tanulók 

Cél: a tárgytervezői, modellezői tudás bővítése 

Feladat: cipő tervezése személyes használatra 

Technika: vázlat vagy látványterv. Modellezés. A papír vágással, ragasztással történő alakítása. 

A tárgy felületének, színének, díszítményének kialakítása. 

Motiváció: Korábban sokat foglalkoztunk az öltözék és az öltözék-kiegészítők funkciójával, a különböző tör-

téneti korok, azon belül is a szegény és a főúri társadalmi rétegek ruháival, cipőivel, azok jelentéshordozó 

szerepével (pl.: életkor, nemi szerep, kultúra, egyéniség, gazdagság, alkalom, divat). Ma is szinte mindenki 

nyomon követi a divat változását. Magazinok, művészeti folyóiratok segítségével elemeztük a modern öl-

tözködéskultúrát. A csoportból többen is szeretnének divattervezéssel foglalkozni. A tervezői, modellalko-

tói igény, képesség megismerésére fogalmazódott meg ez a feladat. 

A feladat leírása: A tanulóknak hordható cipőt kellett tervezniük. Először mindenki a saját lábbelijének ki-

választását indokolta: Azért választottam, mert kényelmes, divatos, illik a nadrágomhoz… Ezt követően az 

alábbi használhatósági szempontok szerint elemezték a saját cipőjüket: Mennyire biztosítja a láb védelmét, 

az egészséges járást, a testtartást, a séta, gyaloglás, futás könnyedségét, a lábfej tartását. Megfigyelték a 

tárgy formáját (nyújtott vagy tompított fazon); a tárgy részformáit (hegyes vagy lapos orr, alacsony vagy 

magasított talp). Vizsgálták a funkció, forma, szín és díszítmény egységét, az alkalmazott anyagok szerepét. 

A saját maguk által meghatározott funkció (pl.: alkalmi viselet, hétköznapi kényelmes, de ugyanakkor diva-

tos cipő, hegymászó bakancs, futó cipő, otthoni papucs) ismeretében álltak neki a forma megtervezésének. 

Először, egy lapra állva körberajzolták a talpukat. Megnézték, hogy ez a talpnyom hogyan illeszkedik a mos-

tani cipőjükhöz. Megállapították, hogy a lábfej hossza, ha csak nem nagyon nyújtott, hegyes orrú a cipő 

megegyezik a cipő hosszával, de a talp szélességbeli kiterjedése, alakja a lábfej védelme, megtámasztása 

miatt korrigálásra szorul. Ennek ismeretében készítették el a lábuk méretének megfelelő cipő makettet.  

Összegzés: Ez nem csak egyszerű tervezői feladat volt. Sokat tettünk az egészség védelméért azáltal, hogy 

tudatosítottuk a helyes lábbeli-választás fontosságát. 

 
 

A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  
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Tárgytervezés, makettkészítés 

Épületes lábbelik 
 

Korosztály: 10-16 éves tanulók 

Cél: a diákok asszociációs, formaképző képességének, rajzi tudásának, téri, plasztikai érzékenységének fej-

lesztése 

Feladat: építészeti tér tervezése egy hétköznapi tárgy funkciójából, formavilágából kiindulva 

Technika: ceruza- vagy tollrajz 

Motiváció: Egy épület külső megjelenési formáját sok tényező (pl.: a funkció, a megrendelői igény, a terve-

zői elképzelés, az anyagi háttér, a technikai tudás, a felhasználható, alkalmazható anyagok milyensége, a 

természeti vagy épített környezet) is befolyásolja. A mai építészetben az építmény sok esetben szoborként, 

jelképként, cégérként is funkcionál. 

A feladatmegoldás lépései: Először szemléltető eszközök segítségével bemutattam néhány olyan épületet, 

melyeknél világosan nyomon követhető, milyen élőlény vagy tárgy (vitorla, bárka, bálna…), illetve szerkezet 

(pl.: a csiga spirális felépítése) inspirálta a tervezőt. A tanulók megismerhették a kortárs építőművészet leg-

nevesebb tervezőit és alkotásait (pl.: Mario Botta templomait, Branson Coates emberi alakot mintázó pavi-

lonját, Frank o. Gehry: Kísérleti zene projektjeit, Nicholas Grimshaw: Éden projektjét). Mi, egy mindennapi 

használati tárgyból kiindulva kívántunk épített teret, építészeti formát tervezni. A divattervezők sok eset-

ben terveznek olyan lábbelit, ami csak kiállítási tárgyként tud funkcionálni, és inkább építményként, szobor-

ként, plasztikaként vagy konstrukcióként minősíthető. A fentiekre építve a diákok eljátszottak azzal a gon-

dolattal, hogy pl.: a cipőjükből vagy papucsunkból kiindulva, milyen funkciójú és formavilágú építményt, 

teret tudnának létrehozni. Természetesen, fordítva is meghatározhatjuk a feladatot. Előre megmondhatjuk, 

hogy miből, mit kell tervezni. A tárgy kiválasztása, a funkció meghatározása után következett a tervezői 

munka. A feladatmegoldást nagymértékben segítette az, hogy a tanulók már készítettek cipő makettet. A 

tervezéskor ezekre a már megszerzett ismeretekre nagymértékben építettek. A látványtervekhez mellékel-

ni kellett a tervezői szándék bemutatását, indoklását is (milyen funkcióra készül, hová, kiknek, milyen mé-

retben, milyen anyagokból…). 

Összegzés: A tanulók kipróbálhatták, hogyan hat, hogyan nemesíthető át a léptékváltás vagy formaalakítás 

eszközével a leghétköznapibb forma is. 
 

A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  
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Tárgytervezés 

Formák laza kapcsolatban  
 

Korosztály: 10-16 éves tanulók 

Cél: az asszociációs készség, az elvont gondolkodás, a tervezői tudás, a megjelenítő képesség, valamint a 

kreativitás fejlesztése 

Feladat: formateremtés vagy érzelmet kifejező figura alkotása egy létező tárgyból kiindulva 

Technika: ceruza vagy tollrajz  

Motiváció: Tudjuk, hogy nagyon sok találmány, gép megalkotása az élőlények tanulmányozása révén szüle-

tett meg. Pl.: a különböző repülő szerkezetek tervezésénél a madarak testfelépítésének ismereteit is fel-

használták a tervezők. Az élőlényeken kívül, akár egy hétköznapi tárgy is beindíthatja az asszociációs képes-

séget. A játékfilmekben, rajzfilmekben, virtuális játékokban, reklámokban többször láthatnak példát arra a 

tanulók, hogy egy tárgy hogyan alakul át valami teljesen mássá, egy adott személy hogyan lesz teljesen más 

karakterű figura. Ezen példákból kiindulva fogalmazódott meg ez a feladat.  

A feladat leírása: Az óra elején részleteket mutattam be olyan korábban felvett filmrészletekből, melyek 

elősegítették a képzelet szárnyalását és pontosították, hogy mi is a feladat.  

A kiinduló forma ismét a cipő volt. Mindenki levette az egyik lábbelijét, és azokat felsorakoztattuk.  

A tanulók elmondták, hogy egy-egy cipő kapcsán mire tudnak asszociálni. Rengeteg jó meglátás, eredeti 

ötlet fogalmazódott meg. Ezt követte a tervezői tudás, a megjelenítő képesség próbára tétele. A tárgyba 

belelátott, szóban megfogalmazott leírást úgy kellett rajzban, tervvázlatokban, látványrajzban mindenki 

számára világossá tenni, hogy jól érzékelhető legyen a formai összefüggés a valós és tervezett tárgy között, 

hogy összevethető legyen a létrehozott forma a kiindulási formával.  

A feladat második részeként már nem az egész tárgyat tanulmányoztuk, csak annak egy-egy olyan részletét 

(pl.: a tépőzáras rögzítés, a cipőfűző útja, a cipőn levő kapcsok, csatok formája) melyből kiindulva valami-

lyen gondolat, érzés kifejezhető, melyből akár egy lény, pl.: egy gonosz kis figura teremthető.  

Összegzés: Egy-egy ilyen feladat a formaképző képességek fejlesztésére, az egyéniség, a képesség megmu-

tatkozására, kibontakoztatására, az önállóság fejlesztésére kiváló lehetőséget teremt.    

A feladat továbbfejlesztése: A következő órákon a kidobásra ítélt cipőkből készítettünk gondolati tartalmat 

kifejező plasztikai alkotásokat.  
 

A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  
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Tárgytervezés 

Sisakmaszkok  
 

Korosztály: 14-18 éves tanulók 

Cél: a tanulók tárgytervező, formaképző készségének fejlesztése 

Feladat: egy adott kor szereplői (pl.: hősei, istenei) számára lemezből kialakítható, geometrikus rendszerű 

sisakmaszkok tervezése 

Technika: tervvázlat készítése  

Motiváció: A bemutatott példa egy régebbi feladatom, melyet eredményessége folytán ma is alkalmazok.  

A feladatmegoldást megelőzően sík papírlapokból, hajlítással alakítottunk ki egyszerű, egyedi maszkokat.  

A művészettörténeti órákon sokat foglalkoztunk az afrikai, óceániai koponyamaszkok, szelleműző bábok, 

bálványok megismerésével, a színházi maszkokkal, a különböző korokból származó szobrok, bronz portrék, 

fej-ereklyetartók, harci-lovagi vértek, sisakok elemzésével. A tárgyformálói és művészettörténeti tudás 

együttes alkalmazására fogalmazódott meg ez a tervezői feladat.    

A feladat leírása: A feladatmegoldást a tárgytervezői, tárgyalkotói, valamint a művészettörténeti, kultúr-

történeti ismeretek felidézésével kezdtük. Ezt követően mindenki kiválaszthatta az a kort, melybe időuta-

zással el szeretett volna jutni, meghatározhatta, hogy kinek, kiknek tervez. A tanulók otthon utánanézhet-

tek a tervezéshez szükséges ismereteknek (pl.: a választott kor stílusjegyei, a kiválasztott szereplők megkü-

lönböztető jegyei, a lemez viselkedésének módja). Ezen ismeretek birtokában kezdődhetett meg a rajzi ter-

vezés. A tervezés során figyelembe kellett venni, hogy a sisakmaszk tulajdonosa a formajegyek alapján be-

azonosítható legyen, hogy a tárgy védelmi funkcióra készül, hogy a terv lemezből kivitelezhető legyen. 

Összegzés: Nagyon sok eredeti megoldás készült. A felső ábrán megjelenő tárgyak egy színpadi darab sze-

replőinek álarcai. Érdemes megfigyelni, hogy a tanuló a maszkok alá helyezett rajzzal a tárgy méretét, és 

nézeteit is pontosan jelzi. Az alsó sisakmaszkok az ókori egyiptomi istenek számára készültek, az ő védelmü-

ket szolgálják. Egy ilyen munka elkészítéséhez jól kellett ismerni az egyiptomi hitvilágot, kiváló stilizálási, 

tervezési, anyagalakítási ismeretekkel, jártasságokkal kellett rendelkezni. Tanítványom más időkben élt 

ősök számára is tervezett maszkokat, majd a tervek modelljeit is megalkotta. Ezen tervezői tapasztalatok 

indították el azon az úton, hogy most kiváló művésztanárként járműveket is tervez. 

 
 

A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  
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Térkonstrukciók 

Bordák 
 

Korosztály: 12-16 éves tanulók 

Cél: a fantázia és a tervező képességek fejlesztése. A makettező, konstruáló, látványmegjelenítő készségek 

gazdagítása. A műszaki jellegű ismeretek alkalmazása.   

Feladat: sík papírlapból terek képzése, ezekből kiindulva építészeti szerkezetek kialakítása, építészeti ma-

kettek készítése. A makett egészének, illetve részformáinak rajzi megjelenítése, látvány és magyarázó rajza, 

tervezői leírása.  

Technika: papírvágás, fűzés, ragasztás. Ceruza tervrajz, látványrajz  

Motiváció: Különböző nagy jelentőségű eseményekhez, tevékenységekhez kapcsolódóan (pl.: nyári vagy téli 

olimpia rendezése), a rendezés jogát elnyerők egyre különlegesebb, ugyanakkor nagyon jól funkcionáló repre-

zentatív épületeket, tereket, csarnokokat, stadionokat terveztetnek, építenek. Gondoljunk csak a pekingi, 

vagy londoni sportcsarnokra. Ezeknek az építményeknek, arénáknak a formája többnyire annyira egyedi, hogy 

az később az adott ország jelképévé válik, illetve a tervezés során már tudatosan jelenik meg ez a szándék. 

Ezek az épületek többnyire nemcsak formai, de szerkezeti, technológiai újításokat is felvonultatnak.  

A váz- vagy bordás szerkezet könnyen modellezhető drótból, papírból. A felsorolt anyagokkal a tanulók ma-

guk is megpróbálhatnak különleges formájú szerkezeteket, tereket létrehozni.  

A feladat leírása: Szemléltetésként bemutattam Santiago Calatrava: Oriente pályaudvar, és a Művészetek 

és tudományok városa című alkotásait, Josef Paul Kleihues Hamburg pályaudvarát.  

A diákok egy géppapírt kaptak, melyet azonos szélességű csíkokra tagoltak úgy, hogy legalább az egyik olda-

lán egy összefogó pánt maradjon. Ezek a bevagdalással képzett papírcsíkok lettek a bordák. Ebből a köny-

nyen alakítható anyagból képeztek plasztikus formát, teret, hajlítással, formára alakítással, fűzéssel, ragasz-

tással. A tapasztalatok birtokában és az előre elképzelt építészeti funkció alapján formálták meg a tartó- és 

héjszerkezetet, az építészeti teret. A formailag érdekesnek talált vázról fotókat vagy magyarázó rajzokat, 

látványterveket készítettek tervezői leírással, útmutatással. 

Összegzés: Ezzel a módszerrel rendkívül egyszerű eszközökkel, nagyon különleges formák alakíthatók ki.  

A tanulók szívesebben sajátítanak el olyan ismereteket, oldanak meg olyan feladatokat (látványrajz, magya-

rázó rajz), melyben jobban megnyilvánulhat egyéni elképzelésük, személyiségük. 
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Tárgytervezés 

Valaminek a nyitja  
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: a kreativitás, jel- és szimbólumalkotó készség, forma- és tárgytervező tudás fejlesztése 

Feladat: egy-egy mesterég jelképes kulcsának megtervezése 

Technika: terv-vázlatok, látványtervek készítése  

Motiváció: A cégér valamilyen mesterség jelképeként használt, a műhely vagy üzlet fölé kifüggesztett cí-

merszerű tárgya. Cégért is tudnánk készíttetni, de arra gondoltunk, hogy elsőként tervezünk egy olyan kul-

csot, aminek a formája az adott mesterségre utal, azaz már ránézésre is tudható, hogy az pl.: egy fodrászüz-

let, pékség vagy autószalon kulcsa.  

A feladat leírása: A tervezés munkafolyamata több részből tevődött össze.   

Először megbeszéltük a hagyományos zárak feladatát. Elemeztük a kulcs funkcióból eredő felépítését (fej, 

szár, toll), formáját. Megbeszéltük az attribútum fogalmát (attribútum: a képzőművészetben a műveken 

ábrázolt személyek (szentek, allegorikus alakok) kilétére utaló és az ábrázolásokon ismételten előforduló 

tárgy, eszköz, jel vagy állatalak. Pl. Szent Péter. Lásd: Zombori Béla: Művészeti és építészettörténeti kifeje-

zések gyűjteménye szómagyarázatát 29. oldal) A bevezető után azon legismertebb mesterségek üzletének 

ajtajához terveztek kulcsot a tanulók, melyek jól beazonosítható tárgyakkal, eszközökkel, szerszámokkal 

rendelkeznek. Így készült el pl.: az órásmester és a motoros szaküzlet kulcsa. 

Összegzés: A tanulók a valós tárgytervezési feladat során megértették a jelkép fogalmát, jelentőségét, ké-

pessé váltak egy-egy mesterséget kifejező tárgy megtervezésére.   

A továbblépés lehetősége: A következő feladat az alábbi címet viselte: „Valakinek, valaminek a kulcsa, nyit-

ja”. Ennél a feladatnál a zár és kulcs jelképes jelentéséből indítunk ki, mert a kulcsot értelmezhetjük úgy is, 

mint ami valamit (pl.: szívet, lelket) nyit, feltár. Ebben a feladatmegoldásban mindenki maga választhatta 

meg azt, amit ki szeretne vele nyitni. Nem ragaszkodunk a hagyományos kulcsformához sem, már csak 

azért sem, mert a mai biztonsági berendezések (pl.: mágneskártya) a legkülönbözőbb formát öltik. Ezekkel 

a könnyítésekkel a tanulókkal mondanivalójukat szabadabban, kreatívabban tudták megfogalmazni. Sokféle 

személyes érzés, gondolat került a feldolgozásra. 
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Tárgytervezés 

A stílus kulcsa 
 

Korosztály: 10-16 éves tanulók 

Cél: a diákok művészettörténeti, stílustörténeti ismeretének, formatervező, formaképző képességének, raj-

zi tudásának, plasztikai érzékenységének, kreativitásának fejlesztése 

Feladat: tárgy tervezése egy-egy művészettörténeti korszak stílus- és formajegyeivel 

Technika: ceruza- vagy tollrajz  

Motiváció: Abból kiindulva, hogy a különböző művészettörténeti korszakokat az arra az időszakra jellemző 

formajegyek alapján tudjuk megkülönböztetni, merült fel egy olyan tudásfejlesztő, tudásmérő feladat meg-

fogalmazása, amely segítségével a művészeti ismeretek szintje tovább gazdagítható, amely által a meglévő 

tudásról visszajelzést kaphatunk.       

A feladatmegoldás lépései: A tárgytervezés több egymásra épülő tevékenység folyamatában valósult meg.   

Először, szemléltető eszközök segítségével míves gótikus kovácsoltvas kulcsokat mutattam be. Elemeztük a 

formát. A tanulók felfedezték, hogy a bemutatott tárgyak minden eleme (formája, díszítő motívumai) ma-

gán viseli az adott kor stílusjegyeit. Eljátszottunk azzal a gondolattal, hogy milyen kulcs illene egy ókori gö-

rög vagy római templomhoz, hogyan lehetne pl.: egy reneszánsz templom kulcsát megalkotni az épület 

alaprajzának vagy hosszmetszetének felhasználásával, milyen magyarázó- vagy szerkezeti rajzokat (alaprajz, 

homlokzat, keresztmetszet) lehetne úgy felhasználni, méretben összehangolni, hogy abból egy adott művé-

szettörténeti kor, egy meghatározott épület stílusjegyeit magánviselő kulcs jöjjön létre.  

A diákok megbeszélték, hogy ki, melyik stíluskorszak kulcsát készíti el. Átgondolták, hogy mire vonatkozóan 

kell az ismeretüket kibővíteni. A stílusjegyekre építve gondolatban megtervezték a kiválasztott időszak vagy 

építmény kulcsát (befoglaló formáját, annak részeit, a részek összeillesztésének módját).  

Tankönyvekből, építészeti albumokból a választott feladatmegoldáshoz szükséges magyarázó-közlő rajzo-

kat a szükséges méretre felnagyították vagy lekicsinyítették, miközben még pontosabban elsajátították a 

különböző stíluskorszakok formajegyeit.  

Összegzés: Érdemes kipróbálni a feladatot. Nagyon jól visszaigazolja a tanulók egy-egy stíluskorszakról 

megszerzett ismeretét, formaképző tudását. 
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FELADATMOZAIK 

 

 
 

 

 

Az ötletek sora kifogyhatatlan. Az ország számos pontján találhatunk olyan iskolákat, ahol a 

diákok izgalmas alkotómunkával töltik az idejüket.  

Egymástól tanulhatunk a legtöbbet. Az itt következő feladatok bemutatásával szeretnénk mi-

nél több kiváló gyakorlat tapasztalatait átadni. E fejezeten belül is hangsúlyosan szerepel a 

diákok érdeklődésére, belső világára és a környezeti tényezőkre épített témák, kifejezési esz-

közök, munkafolyamatok, projektek bemutatása.  

Ezúton köszönjük kollégáink segítségét, akik a beküldött feladat-leírásukkal gazdagították az 

összeállított módszertani anyagot. 

Bízunk abban, hogy kiadványunkkal el tudunk indítani egy olyan kísérletező folyamatot, 

amely az egymást segítő magatartással, rövid idő alatt meg tudja valósítani a módszertani 

megújulást. A magas szintű vizuális neveléssel nemcsak a tevékenység presztízse emelkedik, 

de az alkotómunka sokkal inkább betöltheti fő funkcióját, a teljes személyiségen keresztül 

ható fejlesztést. 
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Fantázia-fejlesztő feladatok 

Tenyérállatkák 
 

Korosztály: nagycsoportos óvodások 

Cél: a körvonal fogalmának bevezetése, a tenyér formájának, funkciójának vizsgálata 

Feladat: saját tenyerük körvonalrajzának kiegészítése mesebeli állatokká 

Technika: vegyes technika: (filctoll, színes-ceruza, zsírkréta, esetleg vízfesték egyaránt használható) 

Ötlet: Az ősi kultúrák művészete és a kisgyermek vizuális kifejezésmódjának fejlődése között szoros párhu-

zam húzódik. Ahogy a „pálcikaemberkék” megjelennek az ausztráliai barlangrajzokon és a 3-4 éves gyermek 

papírján egyaránt, úgy igaz ez a tenyérlenyomatokra is. Valamiféle mélyről jövő ösztön hajtja az embert, 

hogy nyomot hagyjon magáról, s megmutassa: „Ez vagyok én!”, „Ez az enyém!”. Ezek a gondolatok vezet-

nek ahhoz, hogy a kisgyermek tenyerének nyomatát tudatosan felhasználjuk vizuális kultúrájuk fejlesztésé-

re. Tudjuk, látjuk, hogy az óvodás szívesen hagy nyomot tenyerével agyagban, homokban, nyomtat masza-

tos festékes tenyérrel. Jelen feladat a tenyér rajzolt körvonalára épül. 

A feladat leírása:  

• Először készítse el minden kisgyermek saját tenyerének körvonalrajzát grafit ceruzával. Tudatosítjuk a 

körvonal fogalmát, és azt, hogy egy adott dolog körülrajzolásánál mire kell ügyelni. (Ne mozduljon el a 

forma, fontos a ceruza merőleges tartása…). Érdekességként bemutathatunk olyan barlangfestményt, 

amely az ősember keze nyomát jelzi.  

• A feladat kiadása: „Készítsetek saját mesebeli állatfigurát a tenyérkörvonalatok kiegészítésével!” 

Ügyeljünk arra, hogy ne mondjunk konkrét példákat, csak arra térjünk ki, hogy az állatnak melyik test-

része alakítható ki a meglévő alakzatból! Pl.: tüskéje, szarva, szárnya, feje, lábai… . Hagyjuk meg a gyer-

mekeknek az önálló felfedezés örömét!  

• Felvázolás, kiegészítés grafit ceruzával.  

• Differenciált - egyénhez és munkához igazodó - technika kiválasztása. Látványos színes kivitelezés. 

Variációs lehetőség a feladatra: „Jelenítsük meg Manófalvát a tenyérkörvonal felhasználásával!” Csoport-

munka: 4-5 fő.) Méret: A2. Ebben a feladatban a tenyér körvonala egy-egy manó arcát, sapkáját jelképezi. A 

kép szereplőit egyénileg valósítja meg mindenki a nagy lapot körbeállva. A kis falut, hátteret, házakat, 

egyéb képelemeket közösen találják ki. 
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Fantázia-fejlesztő feladatok 

Házi kedvenc  
 

Korosztály: nagycsoportos óvodások 

Cél: a felfedezés örömének megélése, a fantázia fejlesztése 

Feladat: egy véletlenszerű „vonalfirka” képpé való kiegészítése 

Technika: Zsírkrétás kontúrozás és vízfestékkel történő ráfestés 

Ötlet: A gyermek előszeretettel firkálgat, élvezi a vonalvezetést, hogy az eszköz nyomot hagy a papíron. 

Már nagyon kicsi korában meg is nevezi a formákat, még ha az nem is igazán hasonlít az adott dologra. Eb-

ben a feladatban tudatosan tereljük az óvodások figyelmét arra, hogy egy véletlenszerű firka kiegészíthető 

egy valóságos figurává vagy képzeletbeli lénnyé. 

A feladat leírása: 

• Először készítsenek a gyerekek zsírkrétával vonalfirkákat a lapra. (Akár becsukott szemmel is végezhe-

tik, így ez egy jó játékká válik). Ezeket a firkákat el is csereberélhetik egymás között. 

• Most következik a firkába való belelátás – az ötletgyűjtés. A lapot elforgatva együtt nézegetjük, hogy 

mit látunk bele, mivé egészíthető ki. 

• A forma megrajzolása következik. Ebben a munkafázisban ugyanazzal a zsírkrétával folytatják a vonal-

firkát, most már tudatosan, az ábrázolás igényével. 

• Háttérkészítés: kedvük szerint kiegészíthetik a képet egyéb elemekkel, motívumokkal.  

• A befejező lépés a festés. Miközben különböző célokat valósíthatunk meg, sok hasznos tapasztalatot is 

szerezhetnek a gyerekek, megismerhetik a színek összefuttatásának, színek keveredésének lehetősége-

it, vagy azt, hogy a zsíros anyag taszítja a vízfestéket.  

Összegzés: Ez a játékos alkotás érdekes találkozását és feloldását valósítja meg a még „rajzolni nem tudó” 

gyermek és az „Anyu! Mégis tudtam rajzolni egy macskát!” örömteli felkiáltás látszólagos ellentétének.  

Ennek a vegyes technikának az előnye, hogy nem kell attól félnünk, hogy a bátor ecsetkezelés során elmo-

sódnak a formák. Könnyebb a vonalakon belül maradni, hiszen a zsírkrétás vonal tereli a festéket, ezért ja-

vaslom kisebb gyerekeknek is a kipróbálását. 
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Fantázia-fejlesztő feladatok 

Felhőmesék  
 

Korosztály: 3.-4. osztályosok 

Cél: a képzelet fejlesztése, a lazúros festésmód, a bátor festékfuttatás, a színek keveredésének megfigyelése 

Feladat: véletlenszerű festékfuttatással létrehozott foltok kiemelése, érdekes kiegészítése 

Technika: vízfestékkel készített háttérre tűfilccel figurák, formák, motívumok rajzolása 

Ötlet: Bizonyára minden gyermeknek érdekes játék az égbolton gomolygó felhők megfigyelése, ahogy a pama-

csok mindig más-más formát öltenek. Szánjunk egy kis időt arra, hogy kimenjünk a szabadba és együtt gyö-

nyörködjünk ebben a látványban! Egész mesék kerekedhetnek a beszélgetésünk során. Láthatjuk, ahogy a fel-

hősárkány átalakul vízilóvá, vagy, ahogy a fagyi gombócból előbújik egy királylány. Ezt a természeti látványt 

továbbszőve a gyerekek bármely technikával készíthetnek saját „felhőmese” illusztrációkat. Lazúros foltfestés-

sel önmaguk is festhetnek színes „égboltot”, amibe szintén beleképzelhetik saját fantáziavilágukat. Ennek az 

utóbbi ötletnek mutatom be az alkotási folyamatát. 

A feladat leírása: 

• Először elkészítjük vízfestékkel a színes tarka-barka hátteret. Közben megismerkedünk a lazúros festés-

móddal. Bemutatjuk, hogy előre nedvesített felületen jobban fut a festék. Tudatosan irányítva el is csor-

gathatunk bizonyos foltokat. Közben egy kis színtani ismeret bővítésére is lehetőségünk nyílik, ha megfi-

gyeljük, hogy az egymásra kerülő színekből hogyan jönnek létre új árnyalatok. 

• A munka a következő órán folytatható a teljesen megszáradt alapon. Az égbolt megfigyelésének analógiá-

jára, képzeljenek a tanulók különböző formákat a festékfoltokba. Címet is adhatnak képüknek, így ennek 

megfelelően válogathatják ki, hogy mit emelnek ki a fekete tűfilccel. 

• A díszítő fázisban apróbb kiegészítéseket is rajzolhatnak az alakzatokhoz. Érdekes mintákkal tölthetnek ki 

egy-egy részletet, ügyelve arra, hogy a vonalak ne nyomják el a színfoltok üdeségét. 

Variációs lehetőség: A festett háttérre fekete tussal is rárajzolhatnak, esetleg csurgathatnak is rá tusfoltokat, 

így a véletlenszerűség dupla játékát folytathatják majd, tudatos kiegészítéssel. 

Összegzés: Ennek a vegyes technikának az előnye, hogy nem kell attól félnünk, hogy a bátor ecsetkezelés so-

rán elmosódnak a formák. Az egymásba futó festékfoltok „megszemélyesítését” már a száraz lapon, a köny-

nyebben kezelhető filctollakkal hozhatjuk létre. 
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Fantázia-fejlesztő feladatok 

Irányított véletlen 
 

Korosztály: 10 - 14 éves tanulók 

Cél: A tanulói kreatív képességek fejlesztése, a dekoratív hatások kipróbálása 

Feladat: tus és tinta szétfújásával minta kialakítása, megfigyelése, kiegészítése 

Technika: tusból, tintából szívószállal fújt pacák és vízfestés 

Ötlet: Bár a technika széles körben ismert, már az óvodában is találkozhatunk vele, egyszer-egyszer a na-

gyobbakkal is érdemes kihasználni a többrétegű ábrázolásban rejlő lehetőségeket. 

A feladat leírása: 

• Előre látva a fújás technikájával keletkező ágas-bogas mintázatot, arra teszünk kísérletet, hogy a papír-

lap alapszínének és mintázatának kialakításával mi adjuk meg a keletkező kép hangulatát. 

• A vékony szálas, vonalas motívumoktól eltérő tónusú, színű, formátumú alakzatokat kell előre megfes-

tenünk, ha azt akarjuk, hogy a rétegek ne olvadjanak egybe. A nagyobb foltok inkább összefogják a ke-

letkező mintázatot, míg a kis pöttyözés érdekes kavalkádot eredményez. Meghatározhatjuk a színkont-

rasztok erősségét, és eldönthetjük, újabb apró motívumokkal kiegészítjük-e a festékfújás után a kép 

mintázatát. 

• Ha kicsinyített fénymásolatokat készítünk a képekről, további mintaképzési lehetőségeket próbálha-

tunk ki az ismétlődés és elforgatás hatásának vizsgálatával. 

Összegzés: A gyerekek bátorságát növeli, ha időnként a véletlen hatásokra építheti munkáját. A kísérletezés 

sok, előre nem tervezhető eredményt ad. 
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Fantázia-fejlesztő feladatok 

Foltkergető 
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: véletlenszerű alakzatok tudatos átalakítása, kiegészítése 

Feladat: cseppentett, majd szívószállal szétfújt tus-pacákból különféle lények, kompozíciók kialakítása 

Technika: foltok képzése, rajzolás, festés 

Ötlet: A kreativitás, a képzelőerő kibontakoztatására kiválóan alkalmas ez a feladat. A szétfújt tus egyedi, 

faág-szerű nyúlványai absztrakt és figuratív ábrává, képpé alakíthatók. 

A feladat leírása: 

• Színes papírra kis tust cseppentünk, majd szívószállal szétfújjuk. Ha távolabbról fújunk, szétterül, míg 

ha közelről és nagy erővel, szerteágazik. Sok kisebb foltból, vagy egy nagyobból is állhat a kép. Többféle 

színű tussal, esetleg festékkel még dekoratívabbá tehető a felület. Tudni kell, hogy az erőteljes fújástól 

megfájdulhat a gyerekek feje. Ezért ne engedjük, hogy nagyon elmerüljenek, beleszeressenek ebbe a 

tevékenységbe. 

• A rajz további alakítása előtt meg kell várni, amíg a tus teljesen megszárad, ezért célszerű egyszerre 

többet is készíteni a paca-alapból. 

• A foltos papírt forgatva az absztrakt ábrákba többféle alakzatot, lényt láthatunk bele. További tus, toll, 

színes festék, esetleg ceruzarajz-kiegészítéssel kiemeljük a figurát, megrajzolhatjuk a kontúrját, megfe-

lelő színűre festhetjük úgy, hogy az eredeti tuspaca kilátszódjék a rajz alól. 

• A tuspaca alap mintákkal absztrakt képpé is kiegészíthető. Mi eltérő színű zselés tollat, illetve filctollat 

használtunk kiegészítésként. A mintákkal, a kontúrok kiemeléssel expresszív, dekoratív eredményt ka-

punk. 

Összegzés: Kis gyakorlással tudatosan alakítható a tusfoltok szétfolyása. Az elkészített alapok később is fel-

használhatók, így mindig lesz mihez nyúlni, ha valaki hamarabb végez az aznapi feladatával. 
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Fantázia-fejlesztő feladatok 

Ebadta lények 
 

Korosztály: 6-18 éves tanulók 

Cél: a tanulók, asszociációs képességének, alkotó fantáziájának fejlesztése, megismerése - a formai kötött-

ségek, a valós formákhoz történő ragaszkodás igényének feloldása 

Feladat: a véletlenszerű grafikai nyomba valamilyen lény, történet beleképzelése – a forma egyéni értelme-

zése, kiemeléssel a fonalnyomba belelátottak láthatóvá tétele 

Technika: cérnaszállal, festékkel fonalgrafika készítése 

Ötlet: A kisgyermek szívesen ad nevet egy-egy számunkra firkának tűnő vonal- vagy foltképződménynek. 

Ezt a beleképzelő, megszemélyesítő képességet folyamatosan a felszínen kell tartani, mert ez elősegíti a 

később megjelenő túlzott „realizmus igény” oldását.   

A feladat ismertetése: A feladat többféleképen is megoldható.  

• Amennyiben mérni akarjuk a gyerekek belelátó képességét, fantáziáját, akkor mi készítünk egy fonal-

nyomot, és annak sokszorosított változatát adjuk a tanulóknak. Ebben az esetben azt tudjuk megfigyel-

ni, hogy ugyanaz a képződmény kinek, hogyan indította meg a képzeletét, hogy a belelátott dolgokat 

milyen képi eszközrendszerrel, kifejezési céllal, igénnyel tudja mások számára is láthatóvá tenni. Jelen 

feladatlap erre mutat példát.  

• Meg lehet úgy is oldatni a feladatot, hogy a gyerekek maguk készítik el a cérna nyomatát, egy kettéhaj-

tott lap közé helyezett, festékbe vagy tusba mártott szál, mozgatással történő kihúzásával.  

• Ezzel maguk tapasztalhatják meg, hogy a méret, a papír minősége, a fonal vastagsága, a különböző fes-

tékek, a festékes cérna vagy spárga elhelyezése, a kihúzáskor alkalmazott mozgatás milyen nyomot, 

hatást eredményez.  

• Ezt követően az általuk legérdekesebbnek ítélt nyomot egészíthetik ki azzá, amivé szeretnék, pl.: lehe-

letfinom tollrajzzá, óriás festménnyé, térgrafikává. 

Összegzés: Nagyon sok rejtett képesség tárul fel a feladat megoldása során. Sok irányban, sokféleképpen 

oldható meg, folytatható a feladat. 

 

 
 

 A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  
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Fantázia-fejlesztő feladatok 

Foltfigurák 1. 
 

Korosztály: 11-13 évesek 

Cél: a feladat célja a tanuló kreativitásának fejlesztése, újszerű utak keresésével 

Feladat: a gyerekek képzeletét megmozgatva, érdekes kompozíció kialakítása a folt és a kollázs technika 

használatával 

Technika: festés, rajz-grafika, kollázs 

Ötlet: A megszáradt foltokba belső asszociáció révén különféle lényeket, illetve formákat látnak bele a gye-

rekek.  

A feladat leírása: 

Anyagszükséglet: Akvarellpapír, spriccelős vizes flakon, vizes bázisú festékek híg keveréke (néhány szín), 

fekete filctollak, színes ceruza. 

• Az akvarellpapírra felspriccelt vizes foltokba különféle színeket csöpögtettek. A papírt forgatva összefo-

lyatták a színeket, majd hagyták megszáradni.  

A megszáradt foltokba belső asszociáció révén különféle lényeket, illetve formákat rajzoltak a gyerekek. 

A megtalált formákat, figurákat fekete filctollal, grafikusan dolgozták ki. 

• Az akvarell papírra felspriccelt vizes foltokba különféle színeket csöpögtettek. A papírt forgatva össze-

folyatták a színeket, majd hagyták megszáradni.  

• A megtalált formákat színes ceruzával és fekete filccel fejlesztették tovább. 

Összegzés: A foltba-látás segíti a gyerekek kreatív látásmódjának fejlesztését. Segít a szokványostól való 

elszakadásban, ami az életkor előre haladtával, a tapasztalat szerint, egyre nehezebbnek tűnik. Egy-egy 

foltban meglátott lény lehet töredékes, eltúlzott, valószerűtlen, mozgásban lévő, stb. Ezeket a belelátott 

lényeket a gyerekek könnyebben elfogadják, mert a játék által találtak rá. Később, a gyereket minden to-

vábbi alkotásukban is merik használni ezt a módszert, ami újszerű látásmódhoz vezet. 

 

 

 

 
 

A feladat készítője: Gyantár Berta 
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Fantázia-fejlesztő feladatok 

Foltfigurák 2. 
 

Foltba-látás kollázzsal 

Anyagszükséglet: akvarellpapír, spriccelős vizes flakon, vizes bázisú festékek híg keveréke (néhány szín), fe-

kete filctollak, színes ceruza, kollázs papír (saját festésű, vagy bármilyen más a célnak megfelelő papír) ra-

gasztó, olló 

Az akvarellpapírra felspricceltek vizes foltokat, amikbe különféle színeket csöpögtettek. A papírt forgatva 

összefolyatták a színeket, majd hagyták megszáradni. 

Ez után a gyerekek vázlatokat készítettek arra törekedve, hogy minél érdekesebb, eltúlzott, vicces kis lé-

nyek szülessenek. Ezeket vágták ki kollázs papírból, majd felhelyezték, felragasztották a már előzőleg foltos-

ra festett papírra. A kép továbbfejlesztése céljából, a foltokba beleláttak a jelenethez illő kiegészítéseket is, 

amelyeket megrajzoltak és kiszíneztek a ragasztás után. 

A tanulók a munka során a kollázs technikát alkalmazták. Az ehhez szükséges papírt is maguk festették akril 

festékkel, arra törekedve, hogy különféle textúrákat hozzanak létre a papíron. Ebben az alkotói munkában 

nagyon lényeges volt, hogy a foltokat is felhasználják, azok a kép szerves részeként gazdagítsák az alkotást.  

Összegzés: A gyerekek a képzeletük és a foltba-látás technikájának segítségével egyre jobban el tudtak ru-

gaszkodni a valóságtól, és megtanulták az ötleteik ábrázolását, a különféle technikák alkalmazásával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A feladat készítője: Gyantár Berta 
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Fantázia-fejlesztő feladatok 

Képzelt és létező állatok 1. 
 

Korosztály: 11-13 évesek 

Cél: a tanulók kreativitásának fejlesztése 

Feladat: a gyerekek képzeletében megszületett fantázia állatok ábrázolása 

Technika: rajz, festés, papírmasé 

Ötlet: Létező állatok megfigyelése után, azok leképezésével, továbbgondolásával új, meghökkentő figurák 

kitalálása.  

A feladat leírása: 

Anyagszükséglet: rajzlap, színes ceruzák, kartonpapír, újságpapír, tapétaragasztó, tempera, különféle 

anyagok (textil, batikpapír, drót, gomb, stb.) 

• Tervek készítése: létező, ma élő állatok megrajzolása megfigyelés alapján, akár állatos könyvek segít-

ségével is. Majd a vázlatok továbbfejlesztésével kitalálták és megrajzolták az ő képzeletükben meg-

születő „fantáziaállatot”. 

• A fantáziaállatok ábrázolása különleges nézőpontból, grafikusan. 

• A fantáziaállatok papírmasé figuráinak elkészítése: a legjobb terveket kiválasztva, csoportmunkában 

elkészítettük a papírmasé figurákat. Ezek nem teljes egészében lettek térbeli figurák, hanem a játé-

kosság kedvéért, bizonyos részek teljes térbeliséget nyertek, míg bizonyos részletek síkban maradtak.  

A legkülönbözőbb féle anyagokat fel lehetett használni a lények megalkotásához.  

A papírmasé figurák mérete 70x100 centiméter körüli. A nagy méret lehetővé tette, hogy egy figurán há-

rom tanuló is dolgozhasson. A részmunkákat egymás között felosztották, ami feltétele volt a hatékony 

munkának és az eredményes produktum elkészülésének.  

A feladat végcélja egyben verseny is volt, ami különösen motiválta a tanulókat. A közös cél érdekében 

mindenki a legjobb tudását nyújtotta, érezve az összmunka felelősségét. A lelkesedés és a befektetett 

munka nagyon izgalmas és látványos fantázia figurákat eredményezett. 

Összegzés: A gyerekek a feladat kapcsán, a képzeletük szabadon engedésével, új mesebeli figurák ábrázo-

lását tanulták meg. Felhasználták a papírmasé alakíthatóságát, közben megismerkedtek a különböző 

anyagok használatával, illetve a kompozíciós megoldások térbeli kísérleteivel.  
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Dekorativitás 

Képzelt és létező állatok 2. 
 

Falfestés elkészítése kültéri falfestékkel. A megtervezett fantáziaállatok környezetbe helyezésével készültek 

el azok a színes tervek, amelyeket végül, a megfelelő méretre felnagyítva, az iskolánk udvarát körbevevő 

betonkerítésre festettük fel. 

Feladat: az előző feladat folytatásaként, a fantázia figurák környezetbe helyezésével, az iskolánk udvarát 

körbevevő beton kerítésfal dekorálása 

Technika: rajz, kültéri falfestés 

Anyagszükséglet: rajzlap, színes ceruzák, szeszes fekete filctoll, átlátszó fólia, írásvetítő, kültéri falfesték, 

ecsetek 

Ötlet: Az iskolai betonkerítés díszítése 

A feladat leírása:  

• Tervek készítése: a már elképzelt fantáziaállatok környezetbe helyezésének megtervezése A/4 méretű 

papíron színes ceruzával. 

• Az A/4 papíron elkészült munkákat átrajzoltuk átlátszó fóliára szeszes fekete filctollal, majd egy írásve-

títő segítségével felnagyítottuk és felfestettük a kontúrokat az előkészített fehér kerítés falára. A fal két 

méter magas, ami meghatározta a méretarányos kép méretét. A falra felvázolt műveket megfelelő kül-

téri festékkel festették ki a tanulók, szintén csoportos munkában. Itt is komoly kihívás volt a tanulókö-

zösségnek az egymásra figyelés és az összehangolt munka. A végeredmény az egész iskola büszkesége 

azóta is. 

Összegzés: A gyerekek a feladat kapcsán megtapasztalták, hogy saját alkotásukból, hogyan tud megszületni 

egy látványos, nagyszabású munka. Egy egyszerű rajzból, hogyan lesz nagyméretű, hosszú ideig maradan-

dó, a saját iskolai közösségük számára is élvezhető alkotás. A feladat eredményessége és a közös látványos 

produktum érdekében a gyerekek megtanultak együtt, csoportban dolgozni.  

 

 
 

 

 

A feladat készítője: Boros Gitta, Gyantár Berta 
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Fantáziát-fejlesztő feladatok 

Szójáték - formajáték  
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: a tanulók képzelőerejének, rajzi kifejezési készségének fejlesztése 

Feladat: a jelzős szóösszetételek valós jelentésének humoros megjelenítése 

Technika: rajz  

Ötlet: Nagyon sok olyan szavunk, elnevezésünk van, amely valamilyen formai vagy személyes jellemzőre 

(pl.: holdképű, izomagyú), utal. Eljátszottunk azzal a gondolattal, hogy mi lenne, ha ezekből az összetett 

szavakból kialakított fogalmakat, személy vagy tárgyneveket, a bennük levő szóösszetételek valódi jelenté-

se alapján rajzolnánk meg.  

A feladat leírása:  

A feladatot először egy játékkal kezdtünk. Minél több olyan szót kerestünk, amely valamilyen megkülön-

böztető vagy asszociációra késztető előtaggal jelölt valamit vagy valakit. Egész rövid idő alatt jobbnál-jobb 

példákat soroltak a gyerekek. 

Ezt követően meg kellett fogalmazniuk, hogyan rajzolnák le a fogalmat, tárgyat vagy élőlényt, ha csak a sza-

vak eredeti tartalmát vennék figyelembe.  

Egyre jobban beindult a képzelőerő, szinte egymást akarták túllicitálni az eredetinél-eredetibb ötletekkel. 

Ezt követte a rajzi megfogalmazás. Itt fontos szerepet kapott a képi megjelenítő tudás és a humor. 

Összegzés: A játékos feladat segítségével megint sikerült egy lépést tenni a „röghöz kötött gondolkodás” 

feloldása terén. A szokatlan feladattal, a bevonással, az élménnyel felszabadult a képzelőerő.  

A problémamegoldás folyamatában minden rendhagyó kihívás újabb és újabb oldalukról mutatja meg a di-

ákokat, újabb és újabb területeket, lappangó képességeket, fejlesztendő tulajdonságokat és készségeket tár 

fel.  

A tanulói munkák itt azt mutatják be, hogy a szó szerinti értelmezés szerint, milyen is lenne a vitorláshal, 

illetve a körte-papagáj. 
 

 

 

 

A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  

Kovács Margit ÁMK - Győr  
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Fantázia-fejlesztő feladatok 

Átalakulás 1. 
 

Korosztály: 8-14 éves tanulók 

Cél: a tanulók képzeletvilágának, formaképző, formaalkotó képességének, rajzi tudásának, plasztikai érzé-

kenységének fejlesztése 

Feladat: kézmozdulatok rajzából kiindulva, különféle lények alkotása 

Technika: ceruzarajz 

Ötlet: Remélhetőleg minden kisgyermek átélte a lefekvés előtti árnyjáték élményét, amikor az anya vagy 

apa, kézmozdulataik árnyával, érdekes ember vagy állatfigurákat, meseszereplőket, történeteket jelenítet-

tek meg a szoba falán vagy egy vetítővásznon. Ha a gyerekek a kéz falra vetődő foltjába bele tudnak képzel-

ni különböző lényeket, akkor érdemes erre építve formaképző, formaalkotó foglalkozásokat tartani. 

A feladat lépései: 

• Besötétített teremben a kisgyermekkori árnybáb élményének felidézése, fényforrás segítségével.  

• A tanár által előadott mese után annak kipróbálása, hogy - csupán kézmozdulatokkal, a kézfej és az uj-

jak különböző módon történő behajlításával - ki, milyen figurának tudja a falra, vagy a vászonra vetíteni 

a formáját, karakterét, mozgását.  

• A játék által előidézett varázslás továbbfolytatása.  

• Arra kérjük a gyerekeket, hogy most formálják úgy az ujjaikat, hogy pl.: a feltartott mutatóujj jelképez-

ze az állat nyakát, a másik négy pedig a lábakat, és a kézfejükből formált képzeletbeli lénnyel vágtázza-

nak egy kicsit.  

• Amikor azonosultak a feladattal, és látszik az önfeledt játék, fogalmazzuk meg számukra a következő 

feladatot: három-négy fázisrajz segítségével mutassák be, hogy egy adott kéztartásból (annak apró vál-

toztatásából) hogyan jött létre az elképzelt lény. Ennek megoldása komoly kihívást jelent.  

Összegzés: A megoldást különböző korú gyermekek munkáival szemléltetem.  

A felsőt 9 éves tanuló készítette, öt lépésben alakította ki az elképzelt figurát. Az alsó munkát egy 14 éves 

diák rajzolta. 
 

 

 
 

A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  
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Fantázia-fejlesztő feladatok 

Átalakulás 2.  
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: a tanulók kreativitásának, asszociációs készségének, formaképző, formateremtő képességének, rajzi, 

plasztikai érzékenységének fejlesztése 

Feladat: egy meghatározott kéztartásból kiindulva, két-három egymásra épülő fázisrajz segítségével, a kéz-

ből új forma teremtése 

Technika: ceruzarajz  

Ötlet: A kéz falra vetődő árnyékából kiinduló játékos formaképzési gyakorlatra építve, a feladatban rejlő 

lehetőségek további kiaknázása. 

A feladat lépései:  

A feladatot - a diákok képzelőerejének függvényében - többféleképpen indíthatjuk, fogalmazhatjuk meg.  

A kisebb képzelőerővel rendelkezőktől az alábbit kérjük: Vegyenek fel egy kéztartást, majd lassan, mindig 

csak egy kicsit módosítsák azt. Találják ki, hogy a kéz, az ujjak megváltozott formája, milyen történés (pl.: 

nyit, zár) vagy fogalom (pl.: befogad, elutasít), milyen természetes vagy mesterséges forma, illetve lény 

megteremtésére ad inspirációt.  

A feladat meghatározás történhet úgy is, hogy először lerajzoltatunk egy kézmozdulatot (pl.: a behajtott, 

összecsukott vagy ökölbe szorított kezet), és azt kérjük, hogy ezt a formát két-vagy három fázisban alakítsák 

át valami mássá.  

A legnehezebb úgy megoldani a feladatot, ha mindenki ugyanannak a kézmozdulatnak a fénymásolt tanul-

mányrajzát kapja kézhez, és ezt folytatva kell, azonos számú átalakítási fázis alkalmazásával új formát te-

remteni.  

Összegzés: A különböző módon indított, meghatározott feladatmegoldás más-más képességek összehason-

lítására (pl.: a lehető legkisebb erőfeszítési szándék, furfang, egyediségre törekvés, kiváló képzelőerő, jó 

asszociációs készség, igényesség, megmutatni akarás) nyújt lehetőséget. 
 

 

 

 

 
 

A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  
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Dekorativitás 

Ünnepi hangulat 
 

Korosztály: 6-8 éves tanulók  

Cél: az esztétikai érzékenység, a precizitás és a megfigyelőképesség fejlesztése 

Feladat: mintatervezés, mintaszervezés - gyűjtött motívumok egyszerűsítésével csomagolóanyag minták 

tervezése, dekoratív lapok alkotása 

Technika: rajzolás, színezés 

Ötlet: Kisgyermek korban a színes ceruzával való rajzolás nagyon sok gyakorlást igényel. Az iskolába kerülő 

gyermekek egy része nem tudja, hogyan kell helyesen fogni a ceruzát, hogyan lehet apró részleteket szé-

pen, türelmesen megrajzolni, hogyan lehet a formákat kiszínezni. 

A csomagolóanyag tervezéssel - a minket körülvevő világ mintakincséből vagy a tanár által gyűjtött formák-

ból ihletet merítve - motívumrendszert hozunk létre, fejlesztve a tervező készséget, a kézügyességet, a szín-

érzékenységet, valamint a kitartó munka végzésének képességét. 

A feladat leírása: 

• Grafitceruzával aprólékosan megtervezzük a mintát, ügyelve a megfelelő lépték használatára és a rész-

letgazdagságra. Minta szervezhető a legegyszerűbb alapformákból (háromszög, kör, négyzet) is. 

• A rajzolás során figyelni kell arra, hogy az utolsónak megrajzolt elem is ugyanolyan gondos legyen, mint 

az első. 

• A felhasznált színeket tudatosan előre kiválogattuk a ceruza készletünkből, arra törekedve, hogy egy-

egy szín minél több árnyalatát használjuk. Ugyanakkor csak a három alapszín (sárga, kék piros) haszná-

latával is nagyon dekoratív és szín-gazdag alkotás hozható létre. 

• A formák kitöltését lassan, óvatosan, precízen, apró vonalakkal kell végezni, hogy ne maradjon be nem 

színezett felület a papíron. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A feladat készítője: Széplaki Nóra tanár 
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Dekorativitás 

Varázshegyek 
 

Korosztály: 6-10 éves tanulók  

Cél: az esztétikai érzékegység, a precizitás, és a megfigyelőképesség fejlesztése 

Feladat: képalkotás egyszerű mintaelemek ritmusával, a szín- és léptékvariációk felhasználásával 

Technika: színes ceruza  

Ötlet: A 6-10 éves korosztályban a képalkotás során gyakran felmerülő probléma a nagyobb felületek izgal-

massá tétele, a színezés minőségének javítása. Egyszerű minták alkalmazásával célszerű ezeket a felülete-

ket kisebb részletekre bontani. Az így kialakított apró részeket, egy-egy szín több árnyalatának használatá-

val, vagy a különböző színű vonalak más színnel történő fölé színezésével, illetve ellentétes színekkel lehet 

kiemelni. E feladat megoldása során fejlődik a színérzékenység, a mintakincs, a precizitás, a természet ala-

posabb megfigyelésének, átírásának képessége, miközben igényesebb, izgalmasabb képi világ „születik”. 

A feladat leírása: 

• Grafitceruzával felvázolunk egy ábrázolni kívánt egyszerű témát, amit - a néhány apró részlet mellett - 

nagy, üres felületek alkotnak. 

• Továbbra is grafitceruzával dolgozva a nagy felületeket apró mintákkal töltjük ki. Mintákat gyűjthetnek 

a tárgyaikról, egymás ruháiról, az őket körülvevő világ bármely eleméről.  

• A felhasználni kívánt színeket tudatosan előre kiválogatjuk a ceruzakészletünkből, arra törekedve, hogy 

egy-egy szín minél több árnyalatát alkalmazzuk.  

• A színezést lassan, óvatosan, precízen, apró vonalakkal kell végezni, hogy ne maradjon be nem színe-

zett rész a papíron. 

Összegzés: E feladat megoldásával a tanulók elsajátítják a tagolás módszerét.  

Megtanulják, hogy hogyan lehet a felületet látványosabban kialakítani, ami tapasztalatom szerint rendkívül 

nagy sikerélményt jelent számukra, ezért a tanultakat további tanári közreműködés nélkül is gyakran, elő-

szeretettel alkalmazzák. 
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Dekorativitás 

Képhímzés 
 

Korosztály: 6-8 éves gyerekek 

Cél: a népi hagyományok átörökítése, az átírási képességek és a színérzékenység fejlesztése, a berögzült 

sablonok (pl.: az öt-szirmú virágmotívum) „feloldása” 

Feladat: „csodavirágok” készítése 

Technika: rajzolás, színezés 

Ötlet: A gyermekrajzok értékét, sajnos, sokszor rontja egy-egy sablonszerű (ház, fa, virág) forma használata. 

A virágsablonok elhagyására nagyon jó alkalom lehet egy-egy csodanövényről, virágról, erdőről szóló vers 

vagy mese illusztrálása. Ebben az esetekben a tanuló szinte rá van kényszerítve a séma (pl.: az öt-szirmú 

forma) elhagyására, hiszen egy ilyen mindenki által használt motívumot mégsem minősíthet csodavirág-

ként. A rögzült elemek feloldásában segítségünkre lehetnek a különféle népi motívumok. 

A feladat leírása: 

• A gyerekek először a népi díszítőművészettel foglalkozó könyvekből számukra tetsző virágmintákat, 

motívumokat gyűjtenek, melyeket leskiccelnek. Nem kell a teljes mintát lerajzolniuk, elég csak azokat a 

részleteket, melyek a legjobban megragadják a tetszésüket. 

• Ezek után a gyűjteményből a legszimpatikusabb részeket felhasználva, mindenki megalkotja a saját 

„csodavirágát”. Lehet egy-egy díszítő elemet többször is ismételni egy virágon belül, lehet többfajta 

motívumból egyet alkotni, lehet egy-egy részletet felnagyítani, kiemelni, az a lényeg, hogy mindenki a 

saját egyéniségéhez illő „csodaformát” alkossa meg.  

• Ha a virágrajzok elkészültek, akkor következik a forma színezése, illetve a háttér dekoratív megmintázá-

sa. A színezés elkezdése előtt megbeszéljük a színátmenet fogalmát, szót ejtünk a satírozásról, valamint 

a dekorativitás mibenlétéről. 

Összegzés: A feladat során megismertetjük a gyerekeket a népi díszítő művészettel, hozzájárulunk a népi 

motívumok átörökítéséhez, mindezzel segítve formaviláguk gazdagodását. 
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Dekorativitás 

Hímzett kövek  
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: a forma és a mintázat együtthatásának vizsgálata, a mintaképzés lehetőségeinek kipróbálása 

Feladat: a kiválasztott kavics teljes felületének beborítása mintával 

Technika: lakkfilcek, markerek használata 

Ötlet: Ma már léteznek olyan vizes bázisú filctollak is, amelyek a titán-oxidos, nagy fedőképességű anyag-

nak köszönhetően, gyakorlatilag valamennyi felületen megtapadnak. A filctoll rajzok száradás után vízálló, 

vegyileg nem aktív, továbbrajzolható felületet képeznek. Kézenfekvő lehetőség volt a különböző formájú 

kavicsok felületén kipróbálni ezeket az új eszközöket. 

A feladat leírása: 

• A papírlapokon formálódó ábrázoláshoz szokott gyerekek, ezen a feladaton keresztül találkozhattak a 

háromdimenziós dekoráció sajátos nehézségeivel. A szabálytalan formákon alkalmazott, terülő minták 

esetében, még a húsvéti tojások felületosztását vagy tradicionális mintáit sem lehetett alapul venni.  

• Inspirációként különböző kultúrák, eltérő helyszínek díszítőművészetéből igyekeztünk mintaképzési 

példákat gyűjteni, az ausztrál díszítőművészettől a magyar népi hímzésekig. 

• A térbeli munka legnehezebb feladata volt, hogy a kavicsot forgatva folyamatosan változó, önmagába 

visszatérő, érdekes és kiegyensúlyozott dekorálású felület keletkezzen. 

Összegzés:  

Az elképzelt minta szabálytalan felületen való megjelentetése előrelátást, előtervezést igényel a gyerekek 

részéről. A nedves felületű tárgy kezelése munka közben nagy összpontosítást követel, ha el akarják kerülni 

a színek elmaszatolódását. Egy újfajta eszköz használata mindig új tapasztalatokat ad, a használat módját 

illetően is. A tollak működtetésére, kiszáradás elleni védelmére nagyon figyeltek a gyerekek. 

 

 

 

 
 

 

A feladat készítője: Fábián Noémi tanár  
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Dekorativitás 

Tollruha 
 

Korosztály: 6-8 éves tanulók  

Cél: az önkifejezési eszköztár gazdagítása 

Feladat: egy mesebeli madár díszes tollazatának megrajzolása különböző mintaelemek felhasználásával. 

Technika: rajzolás, festés 

Ötlet: Az óvodás, illetve kisiskolás gyerekek által igen kedvelt motívum, a madár gazdagon díszített tollaza-

tának megjelenítése önerőből igen nehéz, nagyobb tanulókat is próbára tévő feladat. A bemutatott gyakor-

lat során, a monokróm technika alkalmazásával, felhívjuk a figyelmet az aprólékosan díszített felületek ki-

alakításának egyszerű, de igen látványos módjára. 

A feladat leírása: 

• Rajzoltatunk egy madárformát, majd azt kivágjuk. A kivágott madár-sziluettet kézbe adjuk, elhelyeztet-

jük a rajzlapon. A rajzlapra fektetett forma környezetét vízfestékbe mártott szivaccsal kialakítjuk. Attól 

függően, hogy a szivacsot finom kézmozdulattal húzzuk a lapon, vagy nyomkodjuk, eltérő mintázatot 

kapunk. A szivacs több színbe történő mártásával a háttér még látványosabbá tehető. 

• A sablont leemelve egy üres madár-sziluett marad a papíron. 

• Ebbe az üres foltba megrajzolhatók a madár testrészeit elválasztó vonalak: a szárnynál, a csőrnél, a láb-

nál, vagy az elképzelt mintázatok találkozásánál. 

• A tollruhát színezés helyett most kitalált mintákkal fogjuk kialakítani. Minél apróbb mintát képzünk, 

annál gazdagabb lesz a munkánk. Alakítsunk ki minél többféle mintázatot. Érdemes tollal dolgozni, 

mert így kontrasztosabb hatást eredményez a festett háttér és a tollrajzzal képzett madár. 

• Igény szerint egy-egy mintát színezéssel is tovább gazdagíthatunk. 

• A háttér kiegészíthető a madár mintázatához illő környezet vonalas rajzával. 
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Dekorativitás 

Elhatárolva 
 

Korosztály: 8-12 éves tanulók  

Cél: a színtan ismeretek gazdagítása, a képalkotási képesség fejlesztése  

Feladat: játék a formákkal, színekkel 

A képfelületen megjelenő forma tagolásával kisebb felületeket hozunk létre, majd ezeket a felületeket víz-

festékkel változatos színvilágúvá, a formát kiemelő színhatásúvá festjük. A feladat kapcsán tisztázható sok 

színtanban használatos fogalom, pl.: tónus, kontúr, komplementer, kontraszt. 

Technika: festés  

Ötlet: Ezt a feladatot a színkeverési ismeretek bővítése, az árnyalatok sokféleségének megismerése céljából 

készítettem. A feladat segít az ecsetkezelési technika javításában is. 

A feladat leírása: 

• A papírlap felületére, az adott lap méretét minél jobban kitöltő formát rajzolunk. Az lehet növény vagy 

állat, nonfiguratív minta, de egészen egyszerű forma, pl.: egy körberajzolt kézfej is. A munka elkészíté-

sét nagyban megkönnyíti, ha zsírkrétával, olajpasztellal rajzoljuk meg a formát, mert a zsíros anyag 

meggátolja az egymással érintkező festékfoltok összefolyását. 

• Ezt követően a teljes lapfelületet felosztjuk kb. azonos méretű részekre valamilyen tetszőleges mintá-

val, pl.: négyzetráccsal, körökkel, hullámvonallal. 

• A feladat megoldásához célszerű egymással kontrasztot alkotó színpárt választani, pl.: hideg-meleg 

vagy komplementer színpárt. Az egyik szín árnyalataival az alapformát, a másik szín árnyalataival a hát-

teret festjük meg. 

• A festésnél törekedjünk arra, hogy a színek különböző mértékű hígításával, illetve színkeveréssel minél 

többféle árnyalatot keverjünk ki.  

Összegzés: A feladat megoldása során a tanulók képalkotási-komponálási gyakorlatot végeznek, elsajátítják 

a színkeverés minden csínját-bínját és több fontos fogalmat is megismernek. 
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Dekorativitás 

Tűzmadár 
 

Korosztály: 10-12 éves tanulók 

Cél: a formaalkotó, formatagoló készség erősítése, a színtani ismeretek gazdagítása, a képformálási tudás, 

az alkotó fantázia fejlesztése 

Feladat: Tűzmadár tervezése játékos dinamikus felülettagolással, kreatív formaképzéssel, színhasználattal 

Technika: úsztatással felületképzés; zsírkrétával formaképzés, felülettagolás; festéssel a forma, a tagolások 

kiemelése 

Ötlet: Ezt a feladatot a formaképzési, színkeverési ismeretek bővítése, az árnyalatok sokféleségének megis-

merése, a színkontrasztok használhatóságának alkalmazása céljából készítettem.  

Ez a színtani feladat segít az ecsetkezelési technika javításában is. 

A feladat leírása: 

• Grafitceruzával felvázolunk egy tekervényes láng-szerű alakzatokból álló madarat egy előzőleg úszta-

tott technikával megfestett lapra úgy, hogy a teljes körvonalat mindössze egy folytonos vonal alkossa. 

Ehhez a feladathoz fel lehet használni a korábban elrontott vízfestékkel készített munkákat is alapnak! 

Majd a teljes lapfelületet kitöltjük lendületes folytonos vonallal.  

• A megoldást figyelve megállapíthatjuk, hogy elég komoly kihívást jelent a folytonos vonallal történő 

rajzolás igénye. A tanulóknak jobban oda kell figyelniük arra, hogy alakítják, bonyolítják, gombolyítják, 

tagolják a fő motívumokat, illetve a hátteret. Célszerű arra is ügyelni, hogy többnyire azonos méretű 

részekre bontsák a felületet! 

• Amennyiben sikerült ceruzával megtervezni a felületet, ajánlatos zsírkrétával áthúzni a vonalat. Ez 

megakadályozza a színek összefolyását és így tisztább, homogénebb, dekoratívabb felületeket tudunk 

kialakítani.  

• Úgy tervezzük meg a különböző részek színeit, hogy a teljes kép felületén egyfajta forma- és színritmus 

jöjjön létre. 
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Dekorativitás 

Mandala 

 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Feladat: mandala vagy kaleidoszkóp-szerű dekoratív sokszögformák létrehozása 

Technika: festéssel, darabolással, ragasztással dekoratív hatású színes sokszög, vagy körformájú felület lét-

rehozása 

Ötlet: Számos helyen, térben és időben megjelent a dekoratív körszerű forma, pl.: rózsaablak, körcsipke 

terítő, mandala. Ezek szépsége, harmóniája gyönyörködtet, megnyugtat, örömet szerez készítőjének.  

Főként ünnepi alkalmak előtt ajánlom.  

A feladat leírása: 

Olyan hosszú papírcsíkot válasszunk, amelyből 6-6 egyforma nagy egyenlő oldalú háromszög vágható ki.  

A papírt szivaccsal nedvesítsük be, majd hosszában festve színátmeneteket, vagy tónus-átmeneteket hoz-

zunk létre, ügyelve a színátmenetek, színsávok párhuzamosságára.  

Száradás után egyenlő szárú háromszögeket vágjunk ki az egyik hosszú oldalból. Ha jól dolgoztunk, a mara-

dékból is keletkezik 6 háromszög. Az első hatot hatszögformára leragasztjuk, mindig az azonos szín vagy 

tónus kerüljön kívülre. 

A másik hatot kettesével, hármasával félbehajtjuk, és egyforma csipkemintásra vágjuk. Végül felragasztjuk 

a „csipkézett” maradék háromszögeket is az előző háromszögekre.  

 A színeket és kivágott formákat váltogatva, végtelen számú szemet-gyönyörködtető képet kaphatunk. 

Összegzés: Ez a feladat igazi jutalomjáték! Figyelemmel, pontossággal gyors látványos eredményt érhetünk 

el, sikerélményt nyújtva tanítványainknak. 
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Dekorativitás 

Csoportkép a falon 
 

Korosztály: 12-16 éves tanulók 

Cél: a gyakran lehangoló, személytelen közösségi terek felélénkítése, dekorációja 

Feladat: sziluettek segítségével létrehozni nagyméretű műalkotást 

Technika: sziluett rajzolás, fényképezés, tovább rajzolás, (számítógépes grafika) 

Ötlet: A közösségi terek (aulák, folyosók, iskolaudvar) gyakran egyhangúak, hiába díszítik képekkel, a sok 

kisebb – nagyobb tabló, oklevél elvész a gyerektömeg forgatagában. A murális tervekkel, még ha nem is 

jutunk el a megvalósításig, legalább felkelthetjük a tanulók téralakító, alkotó vágyát. Az említett közösségi 

terekben a kiválasztott felületek lehetnek ablakok, falak, udvari betonkerítés… 

A feladat leírása:  

A street art megismerése és murális tervek készítése közösségi terekre. Banksy munkái valószínűleg felkel-

tik a tanulók érdeklődését. Ráhangolódás gyanánt, ki lehet adni feladatként, hogy gyűjtsenek olyan képe-

ket, ahol a street art egyszer művészetként, másszor vandalizmusként jelenik meg. Érdemes megnézni a 

következő videót is: big bang big boom  

• Nagyméretű papíron, felváltva fekszenek különböző pózokban a tanulók, akiket társaik körberajzolnak, 

úgy, hogy a sziluettek egymást átfedjék..  

• Az elkészült rajzot lefotózzuk, kicsinyítjük, és mindenki továbbgondolja a saját tervét (ami lehet színes, 

fekete-fehér, a grafikus elképzelésektől a festői meglátásokig bármi). 

• A terveket számítógép segítségével beilleszthetjük a kiválasztott helyre, vagy rárajzolhatjuk a helyszí-

nekről készült fotókra.  

• Szerencsés esetben, kivitelezhetjük egy nem használatos falon vagy a tanterem ablakán. 

Összegzés: A murális alkotások fontossága abban rejlik, hogy a művészetet eljuttatják a közösségi terekbe. 

Ez a fajta alkotás sokkal szélesebb körhöz jut el, mintha egy galériában lenne kiállítva. 
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Illusztráció 

Erdőillat 
 

Korosztály: 6-9 éves gyerekek 

Cél: a foltszerű festésmód technikájának és hatásának megismerése 

Feladat: az erdő és állatainak megjelenítése 

Technika: akvarell-festés 

Ötlet: Az elbeszélő jellegű színes rajzok mellett szükség van arra, hogy kisebb és nagyobb gyerekekkel egy-

aránt, újra felfedezhessük a festékek szabadabb használatát, a képalkotás élményét.  

A feladat leírása: 

Az erdő világának rejtélyessége, az ott élő sokfajta állat, a mesékkel keveredő élmények miatt a téma min-

dig népszerű a gyerekek körében.  

• Az óra elején elegendő időt szánhattunk arra, hogy felidézzük, kinek-milyen személyes emlékképe van 

az erdőről a korábbi kirándulások vagy filmélmények alapján. Elmondtuk, miért fontos az erdő, hogyan 

vigyázhatunk rá mi is. Az elkészítendő kép már a munka megkezdése előtt kezd kirajzolódni a gyerekek 

fejében. 

• A vízfestésnek már az előkészületei is izgalmas feladatokat adnak. A műanyag borítású munkaasztalra 

ragasztószalaggal közvetlenül rögzítettük a kartonlapokat, hogy a nedvesség hatására ne hullámosod-

jon fel a papír - ami zavaró lett volna munka közben és száradás után is. A kartont ecsettel jól átnedve-

sítettük. Mielőtt a felület teljesen megszáradt volna, mindenféle előrajzolás nélkül hozzáláthattunk a 

festéshez. A háttér világosabb színeitől indulva, rövid idő alatt föltettük az újabb és újabb festékfolto-

kat (fákat, bokrokat, állatokat). A technika jellegzetessége, hogy ez esetben nem kell részletezett figu-

rákat, formákat festeni. A munka során rácsodálkozhattunk arra, hogy a színek keveredése, a kontúrok 

érzékeny rajzolata révén milyen gazdag színfoltokat, körvonalakat, felületeket adnak. Felszabadító él-

mény, amikor valóban frissen dolgozva, nem „koszolódnak el” a színek, szinte el sem tudjuk rontani a 

képet.  

Összegzés: Azzal, hogy a gyerekek figyelmét nem az egyes képrészletek kötik le, már egész korai időszakban 

tudnak figyelni a kép egyensúlyára, a színhasználat hangulatteremtő erejére. 
 

 

A feladat készítője: Fátyol Viola tanár  
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Illusztráció 

A varázsló kertje 
 

Korosztály: 7-10 éves tanulók 

Cél: a gyerekek képzeletének megmozgatása, a festői eszközök tudatos használata 

Feladat: mese a kert átváltozásáról - három képben  

Technika: vízfestés, lavírozás 

Ötlet: Hogyan alakítja át a kertet a varázsló napról - napra, hogy az arra járók ne ismerjék fel a helyet, de 

azért mégis kert maradjon?  

A feladat leírása:  

• A feladat meseszerű felvezetése megindítja a gyerekek fantáziáját. Az irányított történetvezetés    való-

jában a kép kialakításának újabb ötleteit, megoldásait segíti. A gyerekek így észrevétlenül részeseivé 

válhatnak - saját habitusuktól függően - egy absztrakciós folyamatnak illetve saját fantáziaviláguk kitel-

jesítésének. 

• Az első képen valóságos kertet festettünk. A második képen a kertet igyekeztünk különféle képzeletbeli 

részletekkel kiegészíteni, furcsaságokkal benépesíteni. A harmadik kép az elképzelt világot a formák 

teljes leegyszerűsítésével, a színek a valós színektől eltérő, szabad használatával teremtette meg. 

Összegzés:  

A formaalkotó képesség, a kompozíciós készség és a technikai tudás fejlesztése egyaránt megjelenik a fel-

adatban. A vízfestés technikájának gyorsasága lehetővé teszi, hogy 1-1 foglalkozás alatt az egész sorozatot 

el lehessen készíteni. 
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Illusztráció 

Kirigami 
 

Korosztály: 7 - 10 éves korosztály 

Cél: a térbeli látás, a képkomponálási képességek fejlesztése, a vonalak változatosságának megfigyelése.  

Feladat: térhatású, mozgó részekkel rendelkező kép készítése 

Technika: formaképző bemetszés alkalmazása a papírlapon, rajz színes ceruzával 

Ötlet: Az alkalmazott technikát Makhult Gabi, grafikusművész blogjából merítettem, aki szintén egy gyerek-

foglalkozáson készíttetett ilyen játékot a gyerekekkel. 

A feladat leírása: 

• A feladat lényege, hogy a sima félbehajtott lapon egy vágás és két hajtás segítségével olyan lyukat ho-

zunk létre, amely, ha a lapot mozgatjuk (összehajtjuk és kinyitjuk) mozog.  

• Mindenkinek ki kellett találni a figuráját, s azt megrajzolni az adott bevágáshoz. 

• A háttérben egy egész varázslatos történet bontakozhatott ki, törekedtünk az adott felület teljes kitöl-

tésére, és egész történetek elmesélésére.  

• A hátteret lendületes ceruzakezeléssel alakítottuk. 

Összegzés: Az alkotás sikerességét az garantálja, hogy az előre bemetszett felületek játékos mozgása renge-

teg ötletet hoz elő, és magával ragadja a gyerekeket. 

A feladat épít arra az életkori sajátosságra, hogy a figura megrajzolása során a gyerekek a fejet szemből, a 

testet oldalról rajzolják. 
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Illusztráció 

Versenyben 
 

Korosztály: 7 -10 éves tanulók 

Cél: a gyerekek megfigyelőképességének fejlesztése, az élmények, emlékképek felidézése, ábrázolása 

Feladat: olimpiai közvetítés képekben  

Technika: pasztellkréta, fekete fotókarton 

Ötlet: Az olimpiai játékok sokféle programjának, emlékezetes képeinek megörökítése egy új technika kipró-

bálásával.  

A feladat leírása:  

• Az Olimpia ideje alatt a családok sok időt töltenek a televízió előtt a versenyek nézésével. Egy-egy 

sportág vagy emlékezetes győzelem, az átélhető versenyizgalom mély nyomot hagy a gyerekekben is. 

Hamar kiderül, hogy mindenki választott már kedvenc sportágat vagy versenyzőt. A közismert és nép-

szerű téma ezért megfelelő kiindulást ad a porpasztell kipróbálásához.  

• Sokszor előfordul, hogy a megszokott papírarányok (álló vagy fekvő A/4 lap) túl hamar automatizálják a 

gyerekek által kialakított képi kompozíciót. Ehhez a feladathoz ezért, a fotókartonból 30 x 30 cm-es 

négyzeteket vágtunk ki. Így, a sötét háttér mellett, a kép arányai is szokatlanok lehetnek. 

• A porpasztell használata közben néhányan hamar ráéreztek arra, hogy a kréta milyen sokrétűen hasz-

nálható, könnyed folthatással és karcos vonalakkal egyformán lehet vele dolgozni. Az élénk színeket a 

fekete karton vékonyabb-nagyobb kimaradó részei egységes megjelenésű képpé alakítják.  

Összegzés: A színes ceruzánál látványosabb eredménnyel járó technika nagy tetszést váltott ki a tanulók 

körében. A krétaporral való „maszatolás” lehetősége legtöbbjükre felszabadítóan hatott. A téma és techni-

ka egyaránt alkalmas volt a képmező teljes kitöltésére, szokatlan nézőpontok keresésére. 
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Illusztráció 

Népmese 
 

Korosztály: 7-13 éves tanulók 

Cél: a tanulók érdeklődésének felkeltése a népmesék iránt 

Feladat: népmese illusztráció sorozat készítése 

A feladat leírása:  

• Mi is az illusztráció? Közös beszélgetés, példák keresése, látogatás az iskolai könyvtárban, ahol gazda-

gon illusztrált mesekönyveket néztünk meg példaként. 

• A mese (Hogyan telt a gyermekkorom c. népmese) megismerése, a legfontosabb jelenetek, hangulatok 

megbeszélése. A mese 43 ábrázolandó jelenetét a 18 tanuló között úgy osztottuk el, hogy mindenkinek 

2-3 jutott, és saját választása szerint dönthetett, hogy melyiket van kedve lerajzolni. 

• Alkotópárok kijelölése: mivel a csoportban voltak kezdők és haladók, ezért párokba osztottam a gyere-

keket, úgy, hogy minden kezdőnek legyen egy haladó, őt segítő párja. 

• Ismerkedés a mese karaktereivel és a történetek környezetével: az iskolai interaktív táblán az internet 

segítségével képeket néztünk a régi paraszti élet öltözeteiről, használati tárgyairól, parasztházakról, 

templomokról.  

• Vázlatok készítése a jelenetekről, a főszereplő karakterének meghatározása, melyről táblai rajzot készí-

tett a közös ötletek alapján egy haladó tanulónk. A többiek is ezt a karaktert vették alapul a továbbiak-

ban, hogy egységes legyen az illusztrációs sorozat. 

• Eszközhasználat: három egyszerű eszközt választottam: színes-ceruza, filctoll és akvarell ceruza. Az első 

kettőt már mindenki ismerte, az akvarell ceruza viszont a kezdőknek még új volt, nagyon tetszett nekik 

ez a technika, egyikük „ varázsceruzának” nevezte el. Az egységes megjelenés kedvéért mindannyian 

ezekkel a technikákkal dolgoztak a projekt során. Az illusztrációk elkészítése több órán keresztül. 

• Az illusztrációk sorba rendezése a tanulókkal közösen, a mese olvasása közben. 

• Az elkészült rajzokból elkészítjük saját óriás mesekönyvünket. Minden rajzot kartonra kasírozunk, alá-

gépeljük a mese hozzátartozó szövegrészét, fedőlapot készítünk címmel és a rajzolók felsorolásával, 

végül spirálozással összefűzzük a lapokat. 

 

 

 

A feladat készítője: Szilágyiné Baranyi Judit  
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Illusztráció 

Síkból kilépve 
 

Korosztály: 11-13 évesek 

Cél: a tanuló kreativitásának fejlesztése, újszerű ábrázolási utak keresésével 

Feladat: illusztráció, különböző anyagok felhasználásával, illetve kompozíciós megoldások rajzos és térbeli 

ábrázolással 

Technika: fekete-fehér rajz-grafika, kollázs 

Anyagszükséglet: A/4-es méretű fekete fotókarton, fehér rajzlap, csomagolópapír, fehér ceruza, fekete filc-

tollak, olló, ragasztó 

Ötlet: A feladat, hogy érdekes, eltúlzott, vicces kis lényeket ábrázoló rajzok szülessenek. 

A feladat leírása: 

A feladat előkészítése vetítéssel kezdődött. Neves magyar és nemzetközi illusztrátorok képi anyagát tekin-

tették meg a tanulók. Ezek az illusztrációk olyan képzőművészeti alkotások, amelyek a gyerekek vizuális lá-

tásmódját szélesítik képi komponáltságuk, forma és színviláguk révén. 

• A gyerekek egy mese illusztrációjaként vagy szabad fantázia után vázlatokat készítettek. 

• A jelenetek figuráit először fehér rajzlapon grafikusan, fekete filctollal dolgozták ki, majd azokat kivág-

va, felragasztották a fotókartonra, úgy, hogy bizonyos részek térbeliekké váljanak. 

• Ezután a képet továbbfejlesztve, a háttérrészleteket fehér ceruzával rajzolták meg, illetve csomagoló-

papírból kivágott formákkal egészítették ki műveiket. 

A személyiségüket kifejező egyedi figurákkal, a kis epizódok képi megjelenítése volt a cél. Ezt grafikus meg-

oldásaikban és a különféle papírok használatával úgy komponálták, hogy a térbeliség is jól érezhető legyen. 

Összegzés:  

A feladat kapcsán a gyerekek megtanulták a mese lényeges szereplőit és momentumait kiemelve, grafiku-

san ábrázolni, szerényebb, fekete-fehér eszközökkel is érdekes képi hatásokat elérni. 

 

 

 

 
 

A feladat készítője: Gyantár Berta 
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Illusztráció 

Az én városom 
 

Korosztály: 12-14 évesek tanulók 

A feladat célja: a szülőváros értékeihez való kötődés kialakítása 

Ötlet: Rendkívül fontos minden olyan kezdeményezés, amely a gyermekeket, fiatalokat közvetlen környezetük 

értékeinek felfedezésére, gazdagítására ösztönzi. Egy pályázat lehetőséget teremtett arra, hogy minél több 

gyermeket bevonjunk ebbe a folyamatba, és egy különleges útikönyv létrehozásával, bemutathassuk Tapolca 

város szépségét, vonzerejét.  

A feladat leírása:  

Az itt élő gyermekek szeretik közvetlen környezetüket, városukat, ezért úgy gondolták, hogy ismerik annak min-

den részét, színét, hangulatát. Lelkesen álltak a pályázati feladat megvalósításához. Gondolatban felidézték a 

nevezetes eseményeket és megrajzolták azokat. 

Emlékezet alapján azonban, a város épített környezetét, az épületeket gazdagító kovácsolt, mintázott vagy fara-

gott díszítményeket, a Főtér szobrait, a parkok fáit, vagy a Malom-tó élővilágát már nem tudták pontosan fel-

idézni, ennek következtében lerajzolni, megfesteni sem. Rájöttek, hogy pontosabb, alaposabb ismeretekre van 

szükség a város hiteles bemutatásához. Megkezdődött tehát a tudatos gyűjtő-, felfedező munka. 

A kisebbek újra felkeresték, most jobban megfigyelték azt, amit le akartak rajzolni. A nagyobbak a különböző 

helyszíneken fényképeket, vázlatokat készítettek, hogy minél pontosabban tudják az érdeklődők, a városba ér-

kezők elé tárni a természeti és kulturális környezet, Tapolca város jellegzetességeit, a tanúhegyekkel körülvett, 

mediterrán hangulatú település házait, a város közepén található meleg-vizű tavat, annak vízirózsáival, aranyha-

laival.  

Összegzés: A kutató-, felfedező munkának, az érzelmekkel is átszőtt élmények változatos vizuális eszközökkel 

való megjelenítésének eredménye egy több-száz pályázati munkát felsorakoztató kiállítás és egy közel száz olda-

las, 102 tanulói munkával illusztrált, szép kiállítású útikönyv lett. A kötet lapjain a gyermekek színekbe és for-

mákba öntve mesélik el, hogy miért is szeretik városukat. A könyv szinte arra ösztönöz, hogy a városban járva 

„Tegyél egy sétát, fedezd fel”, s megerősít abban, hogy érdemes az élményeket megörökíteni és azokat egyedi 

vizuális eszközökkel feldolgozva továbbadni másoknak.  

A kiállítás, illetve a könyv ünnepélyes bemutatása kapcsán, az érdeklődőkkel zsúfolásig megtelt színházterem-

ben a város lakói a tanulók által alkotott képekre licitálhattak, hogy annak bevételével segítsék az értelmi fogya-

tékos gyermekeket. Így vált igazán megbecsültté mindaz az érték, amit a tanulók létrehoztak. 
 

 A feladat készítője: Baranyai Zoltánné tanár  
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Vegyestechnikák 

Levélerdő 
 

Korosztály: 6-8 éves gyerekek 

Cél: látványelemző és átalakító képességek fejlesztése. Különböző technikák által egységes látvány létreho-

zása. 

Feladat: Levélnyomat készítésével az erdő világának ábrázolása  

Technika: Levélnyomat, tollrajz 

Ötlet: Egyazon feladatot oldottunk meg több csoporttal, így mindenhol változattam rajta egy picit, a helyi 

lehetőségekhez és a tanulók életkorához igazodva. (Ezeken a megoldásokon több a grafikai kiegészítés, 

mint a másik hasonló korú csoportban). 

A feladat leírása: 

Az őszi levelek gazdag forma- és színvilága minden évben rabul ejt. Az alakjuk sokfélesége, az erezetük vál-

tozatos rajzolata sokféle vizuális feldolgozásra serkent. Könnyen beszerezhetők, ezért gyakorta szolgálnak 

modellként, dúcként, képelemként egy-egy feladat megoldása kapcsán.  

• A levélnyomatok tetszőleges színekkel készülhetnek. A domborodó erezet mintáját használtuk, így 

több apró részlet lett megfigyelhető. Vigyáztunk arra, hogy kevés vízzel és több festékkel dolgozzunk. 

• A már kész nyomatokkal átmentünk a helyi Természettudományi Múzeum kiállítását megnézni, és ott 

folytattuk a képünket. A látogatáskor megfigyeltük a múzeumban felállított tájrészleteket, a bokrok és 

fák egyedi formáját, a cserjésekben, erdőkben megbúvó állatok fajtáit, azok karakterét. A levélnyoma-

tok a látottak hatására bokrokká, fákká, erdővé változtak, a tanulók munkája állatokkal népesült be. A 

részleteket tollal rajzoltuk bele a képbe.  

• Volt aki figyelembe vette a látottakat, és voltak, akiknél ez kevésbé érzékelhető, az erdő benépesítése 

inkább a saját fantáziavilágot tükrözi. Mindenki más-más megfogalmazási móddal dolgozott, de arra 

törekedett, hogy a saját alkotásán belül egységes látványt hozzon létre.  

Összegzés: A feladat megoldása során azt tapasztaltam, hogy a tanulók kognitív tudásuk 

(természetismeretük), egyéniségük (ízlésük, fantáziaviláguk), rajzi ismereteik (rajztechnikai, komponálási 

gyakorlatuk) alapján nagyon változatosan oldották meg ezt a feladatot. 

 
 

A feladat készítője: Gurobi Bernadett tanár 
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Vegyestechnikák 

Erdőlakók 
 

Korosztály: 9-10 éves tanulók 

Cél: a látványelemző és átalakító képességek fejlesztése, a különböző technikák által egységes látvány lét-

rehozása 

Feladat: levélnyomat készítésével az erdő világának képi megjelenítése 

Technika: levélnyomat, tollrajz 

Ötlet: Ugyanazt a feladatot oldottunk meg több csoporttal, így mindenhol változattam rajta a lehetőségek-

hez és életkorhoz igazodva. Mivel ebben a csoportban sok volt a fiú, itt a nyomatokat fiúsan, tollal kiegé-

szítve oldottuk meg. 

A feladat leírása: 

Órára menet ismét sok különleges formájú és erezetű őszi leveleket gyűjtöttem. Eddig elsősorban a levelek 

színvilága festői feladatok kitalálására inspirált, most annak változatos alakja és erezete késztetett egy gra-

fikusabb megoldás megfogalmazására.  

• A feladatmegoldásnak megfelelően a levélnyomatok visszafogottabb színekkel készültek. Nagyon vi-

gyáztunk arra, hogy kevés vízzel és több festékkel dolgozzunk a nyomtatás során. Arra törekedtünk, 

hogy a domborodó erezet mintája szépen megjelenjen, hogy a nyomaton több, finom apró részlet le-

gyen megfigyelhető.  

• Megegyeztünk, hogy a kézi nyomtatás nem hoz tökéletes eredményt. Megbeszéltük, hogy mivel ezek a 

tökéletlenségek éppen a természet változását, annak múlandóságát, sérülékenységét érzékeltetik, a 

nyomatokba nem javítunk bele. 

• Az erdő lakóinak népes világát tollal rajzoltuk meg. A cél az volt, hogy a golyóstollal próbáljanak min-

dent anyagszerűvé tenni. A megoldásokon látszik, hogy a bunda olyan lett, hogy szinte simogatásra 

késztet, a fakéreg érdes, a rét lágyan hullámzó. 

Összegzés: Nagy örömömre szolgált, hogy ezt az ismert levélnyomatos technikát sikerült a grafikai megol-

dás irányába elvinni, hogy a finom kis nyomatokkal sikerült a tanulók kedvét az érzékeny vonalkezelés igé-

nye iránt felkelteni.  

 

 

A feladat készítője: Gurobi Bernadett tanár 
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Vegyestechnikák 

Árokparton  
 

Korosztály: 8-14 évesek 

Cél: a kompozíciós és képalkotási ismeretek bővítése valós természeti formák nyomatainak felhasználásá-

val, feldolgozásával 

Feladat: grafikai prés alkalmazásával, különböző növények felhasználásával érzékeny nyomatok létrehozá-

sa, a nyomatok továbbfejlesztése, pontosítása, belerajzolással, belefestéssel lírai hatású alkotások készítse 

Technika: grafikai prés segítségével, linocolor felhasználásával nyomatkészítés, majd tűfilc és festék segítsé-

gével kiegészítés 

Ötlet: A növények átpréselésével képzett nyomat plasztikus rajzolatot hagy a papíron, mely jó lehetőséget 

nyújt a munka továbbfejlesztésére, a kreatív, egyéni ötletek megvalósítására.  

A feladat leírása: 

• Nyomatkészítésre alkalmas levelek, növények gyűjtése.  

• Linocolor festék felhengerelésével a növények hátterét képező lap (fólia) mintázatának, színvilágának 

kialakítása. 

• A növények befestékezése, ügyelve arra, hogy azok a háttér színéből kitűnjenek. 

• Grafikai prés és nedvszívó papírok felhasználásával nyomatok készítése. 

• Annak kipróbálása, hogy milyen nyomatot eredményez a száraz, illetve a beáztatott papír. 

• Az elkészült nyomat némelyikének kiegészítése tűfilccel (a növény apróbb részleteinek belerajzolása és 

festék segítségével további színek hozzáadása). 

Összegzés: Ez a játékos feladat jó lehetőséget nyújtott a tanulók számára a sokszorosító technika megisme-

résére. Örömmel forgatták a grafikai prés kerekét, és izgatottan várták az előbukkanó nyomatot.  

Inspirálóan hatott rájuk, hogy az általuk kevésbé sikeresnek tartott nyomatokat is meg tudják menteni. 

Megtanulták, hogy a csak részlegesen átnyomódó növényi rajzolat jobb és több lehetőséget biztosít a ki-

egészítésre, a további alkotó munkára, mint a tökéletes nyomat. A sejtelmesen megjelenő foltokat, vonala-

kat felhasználva a kifejezési szándékuk szerint szabadabban alakíthatták grafikai és festészeti eszközökkel a 

megtervezett képet. 

 
 

A feladat készítője: Csiza Anna tanár 

SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola - Tapolca  
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Vegyestechnikák 

Elvarázsolt házak  
 

Korosztály: 10-12 éves tanulók 

Cél: a látványelemző és látvány átalakító képességek fejlesztése, a papírmetszettel való ábrázolás tárházá-

nak bővítése, képi igényű mű létrehozása 

Feladat: kapuk, kovácsoltvas korlátok és más apró részletek metszet általi megjelenítése 

Technika: papírmetszet átfújása egyedileg előkészített lapokra 

Ötlet: Az eredeti feladat Tapolca városa szépségeinek (természeti és épített környezetének) bemutatása 

volt. Ezen megoldással városi paloták díszítő épületelemeit, (a faragott kapukat, az erkélyek kovácsoltvas 

könyöklőit, a lépcsőházak míves korlátainak szépségeit) próbáltuk láttatni, új módon bemutatni. 

A feladat leírása: 

• Számos kaput és ajtódíszt, homlokzatot és zsanért fényképeztem le a városi sétáim során. A fotókat 

megmutatva a tanulók is kedvet kaptak az efféle felfedező tevékenységre. A tényleges munka megkez-

dése előtt kiválasztották azt a díszítő elemet, ami a legjobban tetszett, melyet fel akartak dolgozni. 

• Közösen felidéztük a papírmetszet készítés legalapvetőbb szabályait.  

• Mivel többször is készítettek már metszetet, így nem volt szükség előzetes magyarázatra, inkább csak 

javításokra, apróbb segítségnyújtásokra.  

• A gyakorlottságot mutatja, hogy a formák aprólékosan megrajzoltak, pontosak és szépen ívelten met-

szettek. 

• Az újítást a kényszer hozta. Egy pályázatra készültünk, szinte már az utolsó utáni pillanatban, így nem 

volt idő arra, hogy aprólékos grafikai munkával is kiegészítsük az átfújással jelzett formát. Ezért az átfú-

jás alapjául kellett olyan felületet létrehozni, ami kiegészítés nélkül is érdekes, azaz a háttérként megje-

lenő alapot kellett változatosabbá tennünk. Korábbi ablakos paszpartuzásból megmaradt fekete karto-

nokra, színes ceruzával finom szín-átmeneteket, tónusfokozatokat képeztünk, ami egyfajta térbeliséget 

jelzett.  

• Az átfújásnál kevés színnel (nem is igazi színekkel: fekete, arany, ezüst) dolgoztunk. 

Összegzés: Nagy örömömre szolgált, hogy tanítványaim örömmel fedezték fel a város mindazokat a rejtett 

szépségeit, ami mellett talán a figyelem ráirányítása nélkül elmentek volna. 
 

A feladat készítője: Gurobi Bernadett tanár 

SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola - Tapolca  
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Színhasználat 

Beszédes színek 1. 
 

Korosztály: 14 - 16 éves tanulók 

Cél: a tanulók színtani ismereteinek bővítése és az egyedi színhasználat kialakításának segítése 

A színek, emberre gyakorolt hatását megtapasztalva és megtanulva egy új lehetőséggel gazdagítjuk a kifejező-

eszközeink palettáját. Érthetőbbé válnak a távoli korok művei, de a környező világ hatásai is. A színek tudatos, 

emellett, élményt adó használatát kialakítani fontos pedagógiai cél. 

Az emberek közti kommunikációban fontos szerepet kapnak a vizuális kifejezőeszközök. A mindennapok szín-

használatában azonban mára megkopott a népi hagyományokban oly fontos szín és tartalom együttese. E tu-

dás segítene eligazodni a tarka sokféleségben, ezért tartom fontosnak, hogy a művészeti foglalkozásokon a 

színekhez fűződő jelképi rendszereket és azok kommunikációs lehetőségeit megismertessük. A cél, hogy fel-

tárva a hagyományokon alapuló színhasználat jelentéseit, figyelve a szubjektív élményekre, a növendékek tu-

datos, ezáltal a környezetet esztétikusan alakító, a színes termékeket kulturáltan felhasználó és a nyilvánvaló 

szimbolikus jelentéseket kreatívan alkalmazó felnőttekké legyenek. 

A feladatgyűjtemény összeállításában hangsúlyos a saját élmény, a környezeti hatások megfigyelése és ezek 

alkotó alkalmazása. Fontosnak tartom a tapasztalatok megbeszélését, ezzel nyilvánvalóvá téve a színérzékelés 

szubjektív valóságát. 
 

Feladatgyűjtemény 

A népművészeti alkotások és a műalkotások elemzésekor szempont a színhasználat, színritmus, a kontrasztok, 

a színszimbolika, a térhatás és érzelmi hatás is. Ezeket áttekintve kiderül a történeti korok színkedvelése, a 

bennük rejlő jelentéstartalom, de aktivizálhatja a családban még meglévő népi emlékeket, és segíti azok mé-

lyebb átélését. 

• Készíts kollázst egy barokk mű színeinek felhasználásával! A választott anyagok textúrája is fontos, a fol-

tok karakterével érzékeltesd a kor jellemző formáit! 

• Alkoss monotípiát a történelmi korok egy-egy jellemző művéről! 

• Több művészettörténeti kort megjelenítve idővonalra helyezzük a műveket, vagy a korok színpreferenciá-

it kiemelő „művészettörténet könyvet” építhetünk. 

• Gyűjts olyan népi motívumokat, amelyek színeik és formáik miatt közel állnak hozzád, alkoss mintalapot 

vagy mintakendőt felhasználásukkal!  
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Színhasználat 

Beszédes színek 2. 
 

• Készíts szótárt a motívumok jelentéseivel; egy „szócikkhez” több értelmezés is kerülhet (családi hagyo-

mány, stb.)  
 

A szín, mint vizuális nyelvi elem, érzelmeket, lelkiállapotokat is elmond. Érzéseket közvetítő alkotások létreho-

zásával és a közös értékelésekkel felfedezhetjük azokat a szubjektív eltéréseket, amelyek egy-egy szín értel-

mezésénél jelentkeznek. 

• Különböző nagyságú színes lapokból építs össze harmonikus, kiegyensúlyozott érzetet keltő képet! Fess 

harmóniát sugárzó képet, majd ugyanezt komplementerekkel is! Beszélj az új kép hatásairól! 

• Gyűjts frottázsokat a megadott fogalmak illusztrálásához! A forma és a szín együtt fejezzék ki a mondani-

valót (düh, csend, szilaj, fagy, meleg, ború, stb.)! 

• Válassz egyet a fogalmak és a fekete-fehér képek közül, majd színezd ki a fogalomnak megfelelő színekkel 

a képet (csendes, harcias, sugárzó)! Indokold színválasztásod! 

• Húzz egyet az érzelmet, lelkiállapotot kifejező fogalomkártyák közül, majd színes technikával érzékeltesd 

a szó által jelzett tartalmat! A társak keressék meg a festésekhez tartózó fogalmakat! A variációk egymás 

mellé állításával gazdagítható a tapasztalat. 

• Fesd meg színsorral az elmúlt napodat, érzékeltesd a hangulatokat, érzéseidet!  

• Alkoss színes, különböző textúrájú anyagokból kollázst a mai napod érzéseiről! 

• Készíts fotót egy szabadtéri tárgyról legalább 3 napszakban, figyeld meg a színeket, majd készíts mind-

egyikhez színsort és fogalomgyűjteményt annak alapján, hogy milyen érzéseket váltanak ki a fotók! 

• Készíts olyan színes tárgyat, amely felidézi az esős, szeles, napsütéses, viharos, stb. időjárás hangulatát 

színben, megjelenésben! 

• Fess meg időjárással kapcsolatos kifejezéseket! Ne csak a szín, hanem az ecsetkezelés is jelezze a tartalmi 

lényeget! 

• Alkosd meg a portrédat a téged jellemző színekből  
 

A képzőművészeti, a zenei és az irodalmi alkotásokban egyaránt előforduló kifejezőeszközök (szín, hangszín, 

tónus…) felismerése és a párhuzamok elemzése fontos a művészeti nevelés komplexitása és a használhatóbb 

tudás megszerzése érdekében. A komplex foglalkozások (dráma, bábjáték, zene) változatosabbá, inspirálóbbá 

teszik a képzőművészeti órákat. 
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Színhasználat 

Beszédes színek 3. 
 

• Tervezz jelmezeket jellemző színekkel a kedvenc irodalmi művedhez! 

• Készíts hangszerterveket és maketteket! A színterveknél vedd figyelembe az adott hangszer hangját! 

• Hallgass figyelmesen zenét, majd illusztráld, fess képet a hallottakról! A csoporttagok rendezzék párba 

egymás képeit és zenéit! Indokold meg, miért így festettél!  

• Adott festményekhez keress dallamot, majd készíts rejtvényt azokból társaidnak! 

• Készíts hangfelvételeket, játszd le a társaknak, és fessenek ezekhez elképzelt képeket! Megjeleníthetik a 

teret, vagy az érzéseiket is.  

• Készíts színtérképet rövid versekhez! A többiek próbálják megtalálni a párokat! 

• Húzz egy kártyát, amelyre egy ismert festmény címe van felírva, fesd le a színeit! A csoport találja ki, me-

lyik műről van szó! A művek jellemző színeikben erősen eltérők legyenek! 
 

A bennünket körülvevő épített világ színe hatással van a közérzetünkre, ezért a tér berendezésekor felelősség-

teljes döntés a színválasztás, tervezés (helyiség adottságai, rendeltetése); mindez megkönnyíti az élhetőbb 

terek kialakítását. 

• Gyűjts olyan helyekről képeket vagy készíts fotókat, amelyek szimpatikusak, tudnál bennük élni! Fogal-

mazd meg, miért érzed kellemesnek a helyet! Tervezz szobát, amelyet melegnek, hidegnek, tágasnak, 

szűknek érzel! Kollázzsal vagy makettel szemléltesd elképzelésedet! 

• Készíts el egy szobatervet adott korstílusban, használd a neked tetsző, de jellemző színeket! Mutasd be a 

tervet szóban is, indokold meg a választásodat! 

• Fotózd le a szobádat egy jellemző nézetből! Összekeverve a fotókat mondjátok el, milyen tulajdonságok-

kal bírhat a szoba lakója! 

• Tervezz a nyári szünetre egy sátrat olyan színekkel és díszítéssel, amelyek közt szívesen élnél egy hetet! 

• Készíts térképet a lakásotokról, majd egy kollázst, melyen az egyes helyiségeket a rendeltetéséhez illő szí-

nekkel jelzed! A társak találják ki, melyik színhez melyik teret kapcsoltad!  

• Adott vonalhálót tölts ki színekkel úgy, hogy különböző térmélységeket érzékeltess! Készíts több variáci-

ót! 
 

 

A feladat készítője: Szilágyi Jéger Teréz tanár  
CSÁMI, Kerényi György Művészeti Iskola - Csorna  
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Képátalakítás 

Kívül-belül 
 

Korosztály: 7 -10 éves tanulók 

Cél: a gyerekek kíváncsiságának mozgósítása, képzelőerejük fejlesztése 

Feladat: lessük meg, kik laknak az erdei fák mélyén 

Technika: tűfilc, színes ceruzák, filctollak 

Ötlet: Közelebb kell menni mindenhez, hogy annak varázslatos világa láthatóvá váljék.  

Feladat leírása:  

• A foglalkozások kerettörténetét adó, általam írt mese a Gyöngytollú szivárványmadárról szól. Sok egy-

másba fonódó kis epizódja lehetővé teszi, hogy miközben a kalandos történet mindig újabb fordulatot 

vesz, a gyerekekkel együtt minden részt végigéljünk, kibontsunk a rajzokon és más technikákon keresz-

tül is. Ez a rész az öreg fák titokzatos életéről mesél. A levelek között, a fa odvában valóságos és külö-

nös lakók élik életüket. Ha kíváncsiak vagyunk rájuk, csak közel kell menni, be kell kukucskálni.  

• Miközben a gyerekek igyekeztek az erdőt és állatait részletgazdagon megrajzolni, már mindenki azt ta-

lálgatta, melyik részlet, hogyan lesz kinyitható, milyen képet rejtsünk el mögötte. Már a rajzon előre 

kijelölték a kivágandó alakzatot. 

• Amikor az első, vastagabb kartonlapra elkészült a rajz, megbeszéltük, hogy melyik részét, hogyan, 

mennyire lehet majd kinyitni. A nyílásokat ollóval vagy snitzerrel kivágtuk, ez utóbbi használata alatt 

nagy óvatossággal dolgoztunk.  

• A rajz alá még egy lapot helyeztünk és körberajzoltuk a kivágott nyílást. A gyerekek a miniatűr alakzatot 

nagy élvezettel rajzolták tele apró állatokkal, történésekkel.  

• A két rajzlapot végül összeragasztottuk. 

Összegzés: A kontrasztok érzékeltetésére jó lehetőség a külső rajz monokróm grafikai megjelenítésével 

szemben, meglepetésként előbukkanó színes mesevilág. Az elkészült rajz többféle megjelenése, játékossá-

ga kitartó, koncentrált munkára ösztönözte a gyerekeket. 

 

 
 

 

A feladat készítője: Fábián Noémi tanár  

Budai Rajziskola – Budapest  
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Képátalakítás 

Gondolattársítás 
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: a kreativitás fejlesztése, kitakarással a kép új jelentéstartalommal történő felruházása 

Feladat: mi lenne, ha kitakarnánk a környezetünkből vagy a képből egy részt, és azt úgy alakítanánk, ahogy 

csak szeretnénk?  

Technika: ceruza, tollrajz 

Ötlet: A gyerekek kreativitása határtalan, ami ebben a feladatban teret kap és lehetőséget biztosít a hét-

köznapitól való teljes elrugaszkodásra.  

A feladat leírása: 

• Egy változó vagy rögzített képből, pl.: az ablakon kitekintett látványból (ez a nehezebb, csak nagyobbak 

számára ajánlott) vagy egy újságban látott képből, fotóból kiindulva kezdődik a tervezés. Mindenki ki-

választja a neki tetsző teret, tájrészletet. Kép esetében célszerű minél nagyobb méretűeket használni. 

• A kiválasztott kép valamelyik részét kitakarjuk egy tetszőlegesen vagy akár már egy tudatosan tépett 

fehér papírdarabbal. Ha ablakból nézünk ki, a papírdarabot rögzíteni kell az üveghez, és tőle egy lépés-

nyi távolságra ki kell választani egy fix pontot, hogy a nézőpont egyszer se változhasson. 

• Ezek után szabadjára lehet engedni a képzeletet, ügyelve arra, hogy a fő tájrészletek folytatólagossága 

megmaradjon, de mégis valami humort, mesebeliséget, lehetetlen formát, színt, egyediséget csem-

pésszünk a látottakba.  

Összegzés: Kreativitásra és önkifejezésre lehetőséget biztosító feladat. 

Mikor beindult a gyerekek fantáziája, sorra születtek a jobbnál-jobb, érdekesebbnél-érdekesebb ötletek, 

melyeket kár lenne nem megvalósítani.  

Továbbfejlesztés lehetősége: Be is lehet teljesen építeni a papírdarabot a képbe úgy, hogy már ne különül-

jön el észrevehetően a fehér papír. 
 

 

 

 

 

 

A feladat készítője: Baranyai Tímea tanár 

SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola - Badacsonytomaj, Révfülöp  
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Képátírás 

Tükörkép 
 

Korosztály: 8 - 18 éves tanulók 

Cél: Barátkozzunk meg önmagunkkal, a tükörképünkkel! 

Feladat: a tükörre kell megrajzolni önmagunkat a tükörképünk pontos visszaadásával 

Technika: filctoll rajz, monotípia 

Ötlet: A személyiségfejlesztés elsődleges célja, hogy jóban legyünk önmagunkkal kívül és belül egyaránt. 

Ehhez kínál egy lehetséges megközelítést ez a feladat. Amíg nem vagyunk harmóniában önmagunkkal, ad-

dig ez a disszonancia az alkotásainkon is megjelenik. Fontos a későbbi zökkenőmentes alkotói folyamathoz, 

hogy nem csak külső, hanem belső biztonságérzetet (harmóniát) is tudjunk nyújtani a tanulóknak.  

A feladat leírása: önarckép készítése tükörre.  

• Használhatunk kisebb méretű zsebtükröket vagy fali tükröt is, amire a gyerekek vízbázisú filctollal meg-

rajzolják a saját tükörképüket.  

• Idősebb tanulóknál nehezíthető a feladat, hogy egyetlen vonallal több önarcképet készítenek egy felü-

letre (ügyelve a kívánt kompozíció megtartására).  

• Az elkészült műveket vékony papírra, hígító segítségével átvisszük. 

• A papíron megjelenő önarcképeket tovább dolgozzuk. Ki lehet egészíteni, továbbrajzolni, végül készül-

het belőle linó vagy papírmetszet is. 

Összegzés: A feladat elősegíti a személyiség fejlődését, de jó gyakorlat az emberi arc arányainak megisme-

résére és a különböző grafikai technikák elsajátítására is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A feladat készítője: Sipos Boglárka tanár  

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola – Nyíregyháza  
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Képátalakítás 

A festő világa 1. 
 

Korosztály: 13 évesek 

Cél: a tér ábrázolása sík felületen  

Feladat: egy festmény megváltoztatása, továbbgondolása a képkivágás nagyításával, kiegészítő elemek 

megrajzolásával 

A festményen szereplő ablak kivágásával, kihajtásával, „kinyitásával” térbelivé alakítani a képet. 

A nyitott ablakon keresztül egy másik festményt lefotózni. Kompozíciókat készíteni. 

Az ablakon keresztül való látványt az első képen megjeleníteni. Egyik festményből a másikba lépni. 

Az illuzionisztikus képek festése az ókorra nyúlik vissza, de napjainkban is folytatódik. Régen csendéleten, 

tájképen, portrén szerepeltek jórészt és múzeumokba kerültek. Ma, a 21. században, a járdákon, házfala-

kon, az utcán találkozhatunk hasonló megoldásokkal. A művészek tulajdonképpen továbbviszik a barokk 

művészet hagyományát, és minden kezdődhet elölről - a padlózatokkal, a falakkal, a mennyezetekkel… 

Az illuzionisztikus képek hatása egyfajta sokként éri a nézőt, mindenképpen valamiféle meglepetést él át. 

„Úgy beszélik, hogy amikor Giotto még fiatalember volt, és Cimabue-nál tanult, egy alkalommal egy arckép 

orrára legyet festett, és amikor a mester visszament a műhelybe, és újra munkához látott, többször el akar-

ta hessegetni, mert azt hitte, hogy igazi, s csak később vette észre tévedését.” (Vasari)  

Poharak egy festett falon (2002)  

John Pugh-nak egy falfestményével (egy apró medence, keretén váza vízinövénnyel, szélén egy pohár bor ) 

sikerül megtévesztenie a festmény bemutatójára érkezett hivatalos személyeket, akik a poharukat a festett 

szegélyre rakják le. (Seckel) 

Két történet, amit az illuzionisztikus festészetre hozhatunk fel példának. Mindkét festőnek bravúros techni-

kával kellett rendelkeznie, a képeknek a megtévesztésig háromdimenziósnak kellett hatniuk, illetve Pugh 

képének az eredetivel (közel) megegyező méretűnek is kellett lennie, a festett színeknek meg kellett hazud-

tolniuk a valóságos színeket, a festett fényhatásoknak és árnyékoknak a valóságos fényeket és árnyékokat. 
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Képátalakítás 

A festő világa 2.  
 

Szükséges eszközök: fénymásolatok olyan festményekről, amiken ablak látható, és ez az ablak 

„kinyitható„ (vagyis a nyitott ablak nem zavaró) - fénymásolatok, reprodukciók kedvenc festményekről - 

olló, ragasztó, grafitceruza, színes ceruzák, festék, vonalzó, snitzer, vonalzó, színes újságok, digitális fényké-

pezőgépek vagy mobiltelefonok, számítógép, projektor 

A feladat leírása: 

• Ragaszd fel az A/3-as méretű rajzlapra középre az A/4-es fénymásolatot 

• Egészítsd ki Csontváry Kosztka Tivadar : Önarckép című festményét a fantáziád segítségével. Alkalmazd 

a perspektíva szabályait a tér kiegészítésénél. Rajzold tovább a festőállványt, a falakat, rendezd be a 

szobát neked tetszően! A festőállványon lévő képet még hagyd üresen! 

• Snitzerrel vágd ki az ablakot, hogy kinyitható legyen! Az ablak három oldalán szükséges csak ezt meg-

tenned. 

• A kinyitott ablakra ragaszd rá a dipára rajzolt (immár perspektivikusan helyes) ablakot! 

• Helyezd mögé kedvenc festményedet,és készíts különböző képkivágásokat a nyitott ablakon keresztül a 

mobiloddal vagy a fényképezőgépeddel! 

• A számodra legjobban tetsző képkivágást rajzold rá a festővászonra. Így azt az illúziót keltjük mintha 

Csontváry azt a látványt festené, amit mi választottunk neki. 

• Ne felejtsd el a ”kinyitott ablakot” a látványnak megfelelően megrajzolni! 

• Most készíthetsz az elkészült munkádról még egy fényképet, és megmutathatod barátaidnak és család-

tagjaidnak. 

• Ráadás ötlet: az ablak mögé tett „kedvenc” képet montázzsal tovább alakíthatod, ezáltal még abszur-

dabbá válhat a készülő Csontváry-festmény. 

• Ajánlott képek kivágható ablakkal: Tornyai János - Csokorkötő asszony, Matisse - Nő az ablak előtt  
 

 

 

 

 

 

 

A feladat készítője: Csőry Alexandra és Blaskovics Attila tanár 

Kaffka Margit Általános Iskola és AMI—Miskolc 
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Képátalakítás - mozgókép 

Zootróp szalag  

 

Korosztály: 12-14 éves tanulók 

Cél: a mozgókép működésének megértése 

Feladat: 12 képkockából álló, önmagába visszatérő mozgás megrajzolása 

Technika: vágás, ragasztás, kontúrozott rajzok 

Ötlet: A média által rengeteg mozgóképi hatás éri a gyerekeket, de a dolog működési elve számukra ismeretlen. A feladaton keresztül bepillantást nyerhetnek a 

hagyományos rajzfilmek készítésébe. 

A feladat leírása: 

Egy fektetett A/4-es lapot hosszában elharmadolunk, majd egymás végéhez ragasztjuk a csíkokat. Az így kapott szalagot 12 egyenlő méretű képkockára osztjuk.  

Megrajzoljuk a mozgás jellegzetesebb fázisait, amelyek kiindulópontként szolgálnak majd a köztes képkockákhoz. Ügyeljünk rá, hogy az alakok mérete ne változ-

zon, továbbá, hogy az utolsó képkockát folytatólagosan a legelső kövesse. Nem célszerű túl részletes képeket rajzolni, mert a gyors mozgás alatt az apróbb dol-

gok elveszhetnek. Pauszpapír segítségével a már megrajzolt képkockákat halványan átmásolhatjuk a szomszédos mezőkbe. Így könnyebb az arányokat tartani, és 

elegendő csupán a változásokat újra megrajzolni. Ha a rajzok elkészültek, a képeknek legalább a körvonalait célszerű kihúzni feketével. Minél kontrasztosabb ké-

pek készülnek, annál látványosabb lesz a „filmünk”. 

Önmagában a szalag nem nézhető, de a forgódobot könnyen készíthetünk kartonpapírból. A dob belső kerülete 62,5 cm, magassága 12 cm. A palástra 7,5 cm 

magasságban egyenletesen elosztva 3 cm magas, körülbelül 3 mm széles kukucskáló lyukakat vágunk (egyenletes távolságokra 12 lyukat). Ezután már csak egy 

tetszőleges nyélre kell rögzítenünk a dobot, egy rajzszög vagy csavar segítségével, hogy könnyen forogjon rajta. Ebben helyezzük el a szalagot úgy, hogy a képek 

a lyukak alatt helyezkedjenek el. 

Továbbfejlesztés lehetősége: Fényképezőgép segítségével rövidebb idő alatt tudunk mozgófilmet készíteni. A filmjelenet kockáinak fotózása során arra kell 

ügyelni, hogy az egymást követően fotózott képeken csak igen kevés változtatást tegyünk. Az így kapott képsorozatból számítógép segítségével pixillációs filmet 

készíthetünk. 

A feladat készítője: Juhász László tanár 

SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti iskola – Tapolca ,  

163



 

 

Komplex alkotó folyamat 

Kaland az útvesztőben 
 

Korosztály: 6-8 éves gyerekek 

Cél: tevékenységközpontúság, a térérzékelés fejlesztése, az átélt érzetek, élmények képi megjelenítése 

Feladat: színes plasztikus kép készítése papír alapon 

Technika: plasztikus kép gipszes gézzel, újságpapír és madzag felhasználásával, és a már elkészült, megszá-

radt képek kifestése temperával 

A feladat leírása: 

• Mitológiai történet köré szőtt feladatsor. A történet folytatásából megtudhattuk, hogy ki is segítette 

Thészeuszt, miután megküzdött a Minotaurusszal, a labirintusból való kijutásban. Így ismerkedünk meg 

Ariadnéval és titokzatos fonalával. De nem minden úgy történt, ahogyan az meg van írva, a királylány 

fonala bizony elgurult és nekünk kellett megkeresni, hogy legközelebb is segíteni tudjon vele. 

• Csodálatos történetek születtek a fonal útjáról, de azzal mindenki egyetértett, hogy a tengerig gurult és 

lesüllyedt a tenger fenekére. 

• Így születtek a gipszes, festett plasztikus képek, fantasztikus formagazdagsággal, felsorakoztatva a ten-

ger mélyén található mindenféle élőlényt és belehullott tárgyakat, amiket a gyerekek odaképzelhet-

nek. 

• Sima dobozkarton alapot kaptak egyforma méretben, amire madzaggal és újságpapírgombóccal meg-

formázták a titokzatos fonalat. Az üresen maradt felület kitöltése már rájuk volt bízva. A nagy munka 

közben, mint fő probléma, az arány kérdése merült fel: mi legyen nagyobb, kisebb, milyenek és mekko-

rák a valóságban. 

Összegzés: A tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat gyakorlati, tapasztalati módon, különböző 

tevékenységek által, komplex témákba ágyazottan dolgozták fel, amelyben a cselekvésből származó tapasz-

talat adta a tanulás alapját. Izgalmas, játékos formában ismerkedhettek meg és gyakorolhatták a plasztika-

készítést, a színek keverését. 
 

 

 

 

A feladat készítője: Dékányné Varga Krisztina tanár 

Nagy Imre ÁMK AMI – Kölcsey Ferenc Ált. Isk. - Budapest 
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Komplex alkotó folyamat 

Merre tovább? 
 

Korosztály: 6-8 éves gyerekek 

Cél: tevékenységközpontúság, a térérzékelés fejlesztése, az átélt érzetek, élmények képi megjelenítése 

Feladat: térélmény ábrázolása síkban 

Technika: olajpasztell, akvarellfestés 

A feladat leírása: kanyargós útvonalak, a tér bejárása után az útvonal rögzítése papíron. 

• Megismertük a történetet: Mínosz királynak szörny fia született: Minotaurusz, aki egy labirintusban 

rejtőzködött. A szigetre érkezett Thészeusz, aki szerette volna legyőzni a bika fejű lényt, ebben szerel-

me, Ariadné volt segítségére fonalával.  

• A gyerekek egy fonal segítségével maguk építették meg a labirintust, egy útvesztőt, hogy ők is végigjár-

ják ezt az utat, Thészeuszhoz hasonlóan. Bekötött szemmel, a fonalon tartott kézzel tudtak tájékozódni 

a térben. Az élő oszlopok, a gyerekek, akik különféle hangadással, zörejek keltésével tették még izgal-

masabbá az élményt, vezették az útkeresőket. 

• A tér ilyenfajta érzékelését, a zajok megfigyelését, a tájékozódási élmény tapasztalatait más úton is ki-

egészítették, gazdagították. 

• A tapasztalt és becsukott szemmel bejárt útvonalat mindenki megrajzolta az ujjával a levegőben, majd 

papíron rögzítette. 

Összegzés: A tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat gyakorlati, tapasztalati módon, különböző 

tevékenységek által, komplex témákba ágyazottan dolgozták fel, amelyben a cselekvésből származó tapasz-

talat adta a tanulás alapját. Izgalmas, játékos formában ismerkedhettek meg és gyakorolhatták a tér, a felü-

let kitöltését. Feladat volt: mese és valóság együttélése, a mesebeli világok, lények, történések és valóságos 

környezetünk formái, szereplői síkban és plasztikus alakban való megjelenítése.  
 

 

 

 

 

 
 

A feladat készítője: Dékányné Varga Krisztina tanár 

Nagy Imre ÁMK AMI – Kölcsey Ferenc Ált. Isk. - Budapest 
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Komplex alkotó folyamat 

Daidalosz és Ikarosz 
 

Korosztály: 6-8 éves gyerekek 

Cél: tevékenységközpontúság, az átélt érzelmek, élmények képi megjelenítése 

Technika: olajpasztell  

A feladat leírása: 

• A történet folytatásából megtudhattuk, hogy ki segítette Thészeuszt, miután megküzdött a Minotau-

russzal, a labirintusból való kijutásban. Így ismerkedünk meg Ariadnéval és titokzatos fonalával. De 

nem minden úgy történt, ahogyan az meg van írva, a királylány fonala bizony elgurult és nekünk kell 

megkeresni, hogy legközelebb is segíteni tudjon vele. 

• Csodálatos történetek születtek a fonal útjából, és a küzdelmes bolyongás során. De talán a gyermekek 

számára is a legemlékezetesebb a csodálatos, de mégis tragikus történet a két görög mesteré: Daidalo-

szé és Ikaroszé. 

• Az egész feladat a repülés köré szerveződött, ami lehetőséget adott a természet és az ember által lét-

rehozott repülő szerkezetek vizsgálatára. Sort kerítettünk a madarak szárnyának vizsgálatára, a tollaza-

tok kutatására. 

• Átnéztük korábbi alkotók hasonló témára született szerkezeteit, de a legérdekesebb az volt, amikor 

makettet próbáltunk készíteni egy emberi karhoz rögzíthető szárnyhoz, még ha nem is sikerült. 

Összegzés: A tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat gyakorlati, tapasztalati módon, különbö-

zőtevékenységek által, komplex témákba ágyazottan dolgozták fel, amelyben a cselekvésből származó ta-

pasztalat adta a tanulás alapját. A mitológiai történettel izgalmas, játékos formában ismerkedhettek meg , 

és gyakorolhatták a plasztikakészítést, a színek keverését. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A feladat készítője: Dékányné Varga Krisztina tanár 

Nagy Imre ÁMK AMI – Kölcsey Ferenc Ált. Isk. - Budapest 
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Komplex alkotó folyamat 

Lehetetlen  
 

Korosztály: 6-8 éves gyerekek 

Cél: tevékenységközpontúság, konvenciók nélküli tárgyábrázolás 

Feladat: lehetetlen képi élmények, mesebeli tárgyak megjelenítése  

Technika: szén, lavírozott tus 

A feladat leírása: 

A drámajáték, azt lehet mondani, ma már nélkülözhetetlen része, eleme a művészetoktatásnak. Szinte min-

den új téma bevezetésénél alkalmazom, a könnyebb, játékos megismerés elsajátítására használom. A for-

maalakítás és a lehetetlen ábrázolása alkalmával használtuk a „Mi ez, ha nem az” című játékot. Mindenféle, 

otthon használatos tárgy közül választhattak a gyerekek, amit kicsit is sajátjuknak érezhettek a kreatív fel-

adat során. A játék alkalmával valami másnak kellett eljátszani, használni azt a valamit. Ha ügyesek voltak, 

így lett a lapátból tollas ütő, a vágódeszkából fogkefe vagy a labdából tányér. A legcsodálatosabb dolgok 

akkor születtek, amikor ezeket a tárgyakat kellett fantáziájuk szerint lehetetlen, meseszerű jelenetbe illesz-

teni, belehelyezni. Nem csak egy kép, egy jelenet keletkezése volt ez, hanem egy egész történet született 

meg például egy varázslatos szemüvegről, ami titkokat lát meg, egy csodálatos fejfedőről, amit egy habverő 

ihletett és a rettenthetetlen csodajárműről, ami vízpermetező-barlangfúró fejjel van felszerelve. A gyerme-

ki fantázia nem ismer lehetetlent, és ezt ameddig lehet, őrizzük is meg. A technika is új volt a számukra, de 

illett a feladathoz, a szén és a lavírozott tus látványos kontraszt felületei hangsúlyossá tették a lényeget és 

finoman láttatták az apró részleteket.  

Összegzés: A tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat gyakorlati, tapasztalati módon, különböző 

tevékenységek által, komplex témákba ágyazottan dolgozták fel, amelyben a cselekvésből származó tapasz-

talat adta a tanulás alapját. Izgalmas, játékos formában ismerkedhettek meg, és gyakorolhatták a tárgyáb-

rázolást, tapasztalhatták meg az illusztratív grafikai képalkotás rejtelmeit. 
 
 

 

 

 

 
 

A feladat készítője: Dékányné Varga Krisztina tanár 

Nagy Imre ÁMK AMI – Kölcsey Ferenc Ált. Isk. - Budapest 
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Komplex alkotó folyamat 

Hol lehetnek a színek? 
 

Korosztály: 6-8 éves gyerekek 

Cél: a színek világának megismerése. A színek hangulati hatásának átélése, alkalmazása. Színkeverési játé-

kok, gyakorlatok. 

A feladat leírása: 

„Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fekete ruhás ember, aki az erdő közepén élt egy kis házikóban a 

kutyájával, és nem szerette a színeket. Ahol élt, ott minden fekete volt, a ruhája, a virágok, a ház, a kerítés, 

a kút stb., mintha a színek elmenekültek volna mellőle, ezért bizony színtelenné vált az élete és a kedve is, 

szomorú volt minden nap.” A gyerekeket arra kértem, rajzolják le ezt a szomorú embert. Segítségképpen 

fekete papírt kaptak, amiből tépéssel, vágással alakították ki a formákat, kalapot, köpenyt, csizmát és a ku-

tyát. A ragasztott képet vékonyhegyű filctollal rajzolták tovább, finomíthatták a részleteket, kiegészíthették 

a látványt. A mese folytatásából megtudhattuk, hogy a közelben él egy tündér, aki nagyon kedves, szép te-

remtés, és akitől nem menekültek még el a színek. Így születtek azok a képek, amelyek borító rétegére egy 

tisztást vágtak vagy téptek csomagolópapírból, majd rárajzolták fekete szénnel (maszatosan) az emberünk 

házát és környékét. A körön belül maradt papírra finom akvarell felületekkel létrehozták a sok színben 

pompázó erdőt. Ezután az eltűnt színek keresésére indultunk. Többféle módja is felmerült a keresésnek, 

végül egy gépezetet terveztek. Azt kellett megtudnunk, hogy milyen irányba keressük, milyen hőfokot ér-

zünk, mert hát a színeknek ránk ható hőfokérzete is van. A szerkezet neve: hőérzetes színérzékelő iránytű 

lett. Nemcsak megrajzolták, meg is építették Calder mintájára. Az építés során egyensúlyba kellett hozni 

bizonyos tömegű és színű „festékgolyókat”. A színek keresése közben új információkhoz jutottak a gyere-

kek, miszerint a színek egy kastélyban bújtak el, aminek 99 szobája van. Amikor közelítettek a palota felé 

mérőműszereikkel, már látták és érezték is a színeket. Így - egy hőkamerás felvételhez hasonlóan - megpró-

bálták ábrázolni a feltételezett látványt. Igyekeztek csak tiszta színekkel dolgozni, az alapszínekből kikeverni 

az árnyalatokat. 

Összegzés: A meseszál lehetőséget adott több különböző alkotói folyamat gyakorlására. Játékos és várako-

zással teli, sok-sok új ötlettel, érdekes megoldásokkal. A gyermeki őszinte kivitelezéshez ezek a feladatok 

felszabadult alkotói keretet biztosítottak. 
 

A feladat készítője: Dékányné Varga Krisztina tanár 
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Tárgyalkotás agyagból 

Agyagmadarak 
 

Korosztály: 6 - 8 éves korosztály 

Cél: első próbálkozások az edénykészítés terén 

Feladat: figurális gyertyatartó készítése 

Technika: mintázás 

Ötlet: Minden gyermekben él a vágy a különböző használati tárgyak készítése iránt. Az első kis agyagszob-

rok megformálása után úgy gondoltam, hogy a legegyszerűbben egy gyertyatartót tudunk készíteni. A gyer-

tyát tartó forma ugyanis bármelyen figura lehet. Elég, ha annak tömegébe, testébe egy olyan bemélyedést 

képezünk, amely stabilan megtartja a mécsest vagy gyertyát, és már alkalmas is a tárgy a használatra.  

A feladat leírása: 

Előzmény: Az első kisplasztika elkészítése előtt a gyerekekkel felidéztük a korábbi (pl.: játszóházi) mintázási 

tapasztalatokat. Többen fájó szívvel jegyezték meg, hogy az a kár, hogy a még nedvesen szép alkotás a szá-

radás után szétesik. Megnyugtattam őket, hogy most úgy fogjuk a formát kialakítani, hogy az nem fog tönk-

remenni. Az anyagszerű formálás és a száradás közbeni szétesés elkerülése érdekében, egy tömbből alakí-

tottuk ki a tárgyat. A plasztikát igyekeztünk tömöríteni, a felületét gondosan elsimítottuk.  

• A következő órán újra felidéztük az egy tömbből történő formázás tapasztalatait. Ismét szóba került, 

hogy miért célszerűbb ez a megoldás, mint a részekből történő, a gyurmázáshoz hasonló összeragasz-

tás. Természetesen, volt olyan gyermek, aki nem tudta megállni, hogy valamilyen apró kis részt (pl.: 

bóbitát, farktollat) ne tapasszon utólag a figurára. 

• Ezt követően olyan kiegészítő és díszítő elemeket kerestünk, amellyekkel egyedivé tehettük a kisplasz-

tikánkat. Egyszerű eszközökkel (pálcikákkal, ceruza és toll végekkel) készítettünk mintázatot az agyagfi-

guráinkra. 

• Mindenki önállóan alkotott, és személyre szabott segítséget kapott. 

• A formába a gyertya elhelyezésére alkalmas mélyedést könnyedén kialakították. Az elkészült tárgyak 

némelyike marokedényre emlékeztetett. 

Összegzés: Ügyes átmenettel, szinte észrevétlenül jutottak el a gyerekek az állatfigura mintázásától az 

edénykészítés első lépéséig. 
 

A feladat készítője: Gurobi Bernadett tanár  

SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola - Lókút  
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Tárgykészítés papírból 

Doboz - sárkány 
 

Korosztály: 8-9 éves 

Cél: papírplasztika alkotása során a papírdoboz újrahasznosítási lehetőségeinek bővítése, a kreativitás, tér-

látás, konstruáló képesség fejlesztése 

Feladat: különféle méretű papírdoboz, henger, tojástartó tálca összeépítésével mesebeli sárkány készítése 

Technika: vágás, ragasztás, festés 

Ötlet: A tejes vagy üdítős dobozok alakjából kiindulva épületeket, várakat vagy épp madáretetőt szoktunk a 

leggyakrabban készíteni. A dobozokat, hengereket egy kicsit átszabva azonban akár olyan, a gyermeki fan-

táziát állandóan foglalkoztató mesebeli lények is készíthetők, mint a sárkányok. 

A feladat leírása: 

• A gyerekek az általuk elképzelt sárkányról rajzos tervet készítenek (forma, szín) 

• Az előzetesen gyűjtött dobozok darabolásával, összeillesztésével kialakítják a sárkány testét, farkát. 

• A flakonok átszabásával (bevágás, karcolás, hajtás, ragasztás) elkészítik a fejeket. 

• Ezután az összeállítás következik. A nyaknak a testen és a fejen is megfelelő méretű lyukakat vágnak, 

amibe a papírhengereket beillesztik. Szárnyakat készítenek a szétnyitott dobozokból, majd rést nyitnak 

a testen és beleragasztják azokat. 

• Újságpapír-darabokkal tapétaragasztóval beborítják az egész sárkányt. 

• Tojástartó tálca darabjaiból szemet, tüskéket, fogakat ragasztanak a fejekre. 

• Az előzetes terveknek megfelelően mesebeli színekkel befestik a sárkányukat. 

• Színes papírból, és tetszőleges anyagok felhasználásával különféle mintákat, kiegészítő tárgyakat készí-

tenek, amikkel a sárkány végső „karakterét” kialakítják, például: pólyás-, síró-, lángot fújó-, könyvmoly-

sárkány. 
 

 

 

 

 

 
 

A feladat készítője: Túróczi Zoltánné tanár 

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Alapfokú Művészetoktatási Intézménye - Győr  
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Tárgyalkotás 

Alkalmatlan tárgyak 1. 
 

Korosztály: 8-9 éves gyerekek 

Cél: a funkció és forma egységének és ellentmondásainak megláttatása, tárgyelemző, tárgyalkotó képesség 

kialakítása 

A feladat leírása: 

• A foglalkozás előtt végzett feladatok: felszerelések előkészítése, előzetes gyűjtőmunka - szalma, ma-

dártoll, tövis. Csoportok alakítása (véletlenszerűen, öt féle színű filctoll húzásával), szerepek kiosztása: 

időfigyelő, feladatmester, bátorító, szószóló, jegyző. A terem kreatív műhellyé alakítása. 

• Célkitűzés, motiváció: „A mai alkalommal rendhagyó módon fogunk gondolkodni, különös terveink 

lesznek és furcsa tárgyakat fogunk alkotni.”  

• Hangulati előkészítés, brainstorming: használhatatlan tárgyak gyűjtése, a lista rögzítése a táblán: pl. 

egyszárú nadrág, három kosarú melltartó, szív alakú bajuszkötő nőknek, stb. Majd levetítem, mi az én 

kedvenc használhatatlan tárgyam: Oppenheim: Prémes csésze című alkotása. Meghallgatjuk a spontán 

reakciókat. Milyen érzést kelt benned a látvány? „Tudnál-e te olyan ivásra alkalmatlan tárgyat kitalálni, 

amelyhasonló hatást ébreszt a használókban? Milyen eszközöket használnál fel munka közben?”. Ter-

vezés: „Találjatok ki és készítsetek el csoportmunkában egy használhatatlan, ivásra alkalmatlan eszközt 

(poharat, bögrét)!” A tervlapon az egyik oldalra a használható, a másik oldalra a használhatatlan tár-

gyat tervezik, és ellátják szöveges magyarázattal is. 

• Tárlatlátogatás: a csoportok megnézik egymás munkáját. Interjú: visszatérnek a helyükre - először pár-

ban, majd csoportszinten - megbeszélik a látottakat. 

• Tárgykészítés: ivásra, folyadék tárolására alkalmatlan eszköz készítése csoportonként, a gyűjtött anya-

gok felhasználásával - tollas bögre, szalmával ékesített pohár, variációk lyukas csuprokra, szúrós kupa. 

• Az értékelés szempontjai: a funkció és forma egysége, a felület esztétikus, igényes megmunkálása, az 

idővel, anyaggal, energiával való takarékoskodás lehetőségei, folyamatos hibajavítás, segítségnyújtás 
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Tárgyalkotás 

Alkalmatlan tárgyak 2. 
 

Ha a gyerekek munkája közben jó ötletet vagy kivitelezési módot találok, felhívom a figyelmét a többieknek 

is az érdekes megoldásra. 

• Óra végi értékelés: mini tárlat - az elkészült művek kiállítása a teremben (később, az év végi záró kiállí-

táson is bemutathatók). 

• Egyéni értékelés: az összegyűjtött szempontok alapján, majd az osztály összteljesítményének értékelé-

se. 

• Fotók készítése a tárgyakról és alkotóiról. 

• A felszerelések elpakolása: a rendrakás végén önjutalmazás (tűzijáték, taps). 

Összegzés: 

A gyerekek imádnak másként látni és gondolkodni. Őszinte érdeklődéssel fordulnak minden olyan dolog 

felé, ami nem hagyományos, ami meglepő, sőt lehetetlen. Tulajdonképpen ezt az utóbbi szót ők nem is is-

merik. A mi feladatunk épp az, hogy megadjuk nekik a lehetőséget arra, hogy hitelesítsék magukat, mire is 

képesek. 

A foglalkozás során használhatatlan tárgyak tervezése, kivitelezése volt a cél. A feladat közben szembesülni-

ük kellett azzal, hogy az eszközök, amelyeket létrehoznak, okozhatnak undort, fájdalmat, kelthetnek kétsé-

geket bennük és társaikban, vagy kiválthatják ennek ellenkezőjét. Bár használhatatlannak minősítettük az 

elkészült művet, az érdekes kialakítás miatt mégis jó volt kézbe venni, megsimogatni, csodálni. Láthatták, 

hogy az érték az abszurditásban is felfedezhető, ha tudjuk, milyen szándékkal jött létre. 

„ Boldogok azok, akik észreveszik a szépet azokon a helyeken, ahol mások semmit sem látnak. Minden do-

log szép, csak jól kell tudni látni.” - Pissarro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

A feladat készítője: Bere Anna Mária tanár 

Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ  - Földes 
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Tárgykészítés papírból 

Sisak és korona  
 

Korosztály: 6 -10 éves gyerekek 

Cél: a tanulói kreatív képességek fejlesztése, téri formák kialakításának tapasztalatain keresztül  

Feladat: fejdísz és más, viselhető kiegészítők készítése kartonlapból  

Technika: síklapból térbeli forma készítése vágással, ragasztással 

Ötlet: Hogyan lehet egyszerű módszerekkel fejfedőket létrehozni, ami alkalmas lehet különféle jelmezek 

kialakítására, szerepjátékok eljátszására?  

Feladat leírása: A kartonlap a hajtások és más formálási módok hatására meglepően könnyen alkalmassá 

tehető arra, hogy a gyerekek akár jelmezt is készítsenek belőle.  

Ha jelmezekről esik szó, és csak színes kartonok állnak a rendelkezésünkre, inkább csak az álarcok, maszkok 

jutnak eszünkbe. El sem tudjuk képzelni, milyen egyszerűen készíthetünk valamilyen karakterhordozó fejfe-

dőt maguknak. 

• Néhány kisebb papír-maketten kipróbáltuk, hogyan lehet egyetlen olló segítségével fejdísszé alakítani a 

kartonlapot. Ezután a foglalkozás nagyobb fele a szerep és az alkalmas forma kitalálásával telt. A ma-

kettekkel mindenki saját maga kipróbálhatta, milyen alakzatokat lehet létrehozni, hogyan lehet to-

vábbfejleszteni, hogy stabilan megtartsa a formáját, vagy milyen kiegészítő elem hozzáadásával lehet 

hangsúlyosabbá tenni az összképet.  

• Egy megfelelő nagyságú, legalább A/3-as kartonlapot kettéhajtottunk, majd a hajtástól indítva egy biz-

tonságos sávszélességet bevágtunk (úgy, hogy a széleken maradjon átvágatlan, tartó rész) és már létre 

is jött az formai bázis, amit aztán már csak egyedivé kellett tennünk, hogy sisak vagy korona válhasson 

belőle. A pontos fejméretet egy szalag segítségével előre megmértük. A meghajtott lapon a bevágás 

hossza a szalag negyedénél valamivel hosszabb kellett, hogy legyen (hogy a feszülő forma a bevágás 

végénél ne szakadjon el). A fejdísz felső alakzatát szintén összehajtott állapotban vágtuk ki, hogy szép 

szimmetrikus legyen a forma. A kartonok kivágásánál a kisebbeknek még segítségre volt szükségük. 

• A színes kartonok önmagukban is dekoratívak, de ez a megoldás tovább alakítható ragasztott vagy fes-

tett dekorációval vagy kiegészítők illesztésével. 

 
 

A feladat készítője: Fábián Noémi tanár 

Budai Rajziskola – Budapest  
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Tárgykészítés papírból 

Maszkok 
 

Korosztály: 10-11 éves gyerekek 

Cél: plasztikai érzék, kreativitás fejlesztése, technikai ismeretek 

Feladat: papírmasé maszk készítése  

A feladat leírása: 

Saját maszk tervezése, ötletek gyűjtése után a gipszből kiöntött, viselhető maszkok továbbalakítása puha 

gyurmával: formázással, tapasztással  

Az elkészített forma teljes befedése alufóliával, fokozatos letapogatással, az orrtól indulva  

Az első réteg elkészítése: híg tapétaragasztós vízzel átnedvesített, darabokra tépett újságpapírokkal, kötés-

re helyezve lefedjük az egész maszkot. 

A második réteg is így készül, de vékony fehér papírdarabokkal pl. írólap.  

A harmadik réteg lefedése ún. márványpapírral történik  

A márványpapírt így készítjük: A fénymásoló papírt újságpapírra helyezzük, majd bő vízzel, akvarellfestékkel 

befestjük. Alkalmazzuk színkeverési ismereteinket. Száradás előtt gombóccá gyúrjuk az egészet, majd óva-

tosan kisimítjuk. 

Az így elkészített papírt kis darabokra tépve kötésbe rakva rásimítjuk a formára  

A következő heti tanórán a megszáradt maszkot fóliával és gyurmával együtt leemeljük a gipszmaszkról. 

Vágással formára igazítjuk, továbbalakíthatjuk festéssel, ragasztással, applikációval  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A feladat készítője: Murányiné Klucsik Mária Judit tanár  

MÁAMIPSZ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
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Tárgyalkotás gyűjtött anyagokból 

Új osztálytársak 
 

Korosztály: 15-16 éves tanulók 

Cél: az igényesség, a megjelenítő és az együttműködési képesség fejlesztése, más területeken szerzett is-

meretek beépítése a konstruálás folyamatába (pl. gyermekjátékok, viselet, divat) 

Feladat: életnagyságú bábfigurák készítése különféle anyagok felhasználásával 

Technika: fűrészelés, fúrás, vágás, ragasztás 

Ötlet: A tanulók által megtervezett bábu elkészítése, figyelembe véve az emberi test legfontosabb arányait, 

a karakterek és a hozzájuk társítható formai megoldások és anyagok sokféleségét. 

A feladat leírása: 

• A gyerekek 2-3 fős csoportokban dolgoznak. Előzetes kutatómunka után megtervezik a saját bábujukat, 

annak szín- és formavilágát, meghatározzák a nemét, korát, egyedi karakterét.  

• A terv alapján elkészítjük a báb szerkezetét. Első lépésben furnérlapból az alapot vágjuk ki (1x1 m-es 

négyzet lap), melyre a bábot helyezzük. Ezt követően a kezeket, lábakat lécből - fűrészelve - méretre 

szabjuk. A testet szintén furnérlapból szabjuk ki. Mikor a figura főbb elemei elkészültek, összecsavaroz-

zuk (vagy más módon rögzítjük) az egyes részeket. 

• Következő lépésben a fej elkészítése következik, lufi, tapétaragasztó és újságpapír segítségével. A fel-

fújt lufit és az újságpapír darabokat tapétaragasztóval bekenjük, a papírral több rétegben beborítjuk a 

gömb fejformát. Megformáljuk az arc karakterét, majd a száradás után a fej kifestése következik.  

• Közben arra a furnér lapra, amiből a test készül, egy akasztót rakunk fel. Ráhelyezzük a lap tetejére, 

tapétaragasztó és újságpapír segítségével rögzítjük. A megszáradt és kifestett fejet ehhez rögzítjük.  

• Ezután a báb öltözékének és kiegészítők kiválasztása történik. Majd felöltöztetjük a bábot.  

Összegzés: A csoportmunka során kialakul, majd megerősödik a csoporttudat. Egymástól tanulnak, minden-

ki aktivizálható, szabadon megnyilvánulhatnak. 
 

 

 

 

 
 

A feladat készítője: Kovács Tamásné tanár  

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Alapfokú Művészetoktatási Intézménye - Győr 
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Tárgyalkotás textilből 

Varrott csend-ételek 1. 
 

Korosztály: 11 - 13 éves tanulók 

Cél: a tanulók tárgykonstruáló képességének fejlesztése 

Feladat: csendélet/tárgy együttes tervezése és kivitelezése, egyéni és csoportmunkában 

Technika: formaalakítás szabással, kézi varrással  

Ötlet: A feladat segítsen megfigyelni a környezetüket, az ott fellelhető tárgyak formáit, jellemzőit, egyben 

segítsen elvonatkoztatni tőlük, hogy hogyan hozzák létre ezeket a megfigyelt formákat textilből, varrással.  

A feladat leírása: 

A projektfeladat fél éves időszakra van tervezve (5 hónap körülbelül, január közepétől, június első hetéig), a 

felsőbb osztályos diákok számára, hogy bőven legyen a gyerekeknek idejük elmélyedni a feladatban és 

megvalósítani önmagukat a produktumaik által. Heti 2x másfél órát dolgozhattak a feladaton. 

• Feladat kiadása, téma megbeszélése, az egyénre szabott feladatok egymás közötti felosztása(Első pár 

hét - január) - Előkészítő szakasz 

• A munka azzal kezdődött, hogy bevittem nekik egy gyűjtést motivációnak, különféle művészek ételek-

ről készült alkotásairól, melyek varrással, kötéssel, és egyéb textil feldolgozási technikákkal készültek, 

majd ismertettem velük a feladat címét. Arra kértem a gyerekeket, hogy beszéljék meg közösen, mi-

lyen ételeket szeretnének elkészíteni, és ezeket melyik főétkezés köré akarják majd csoportosítani. Eb-

ben a periódusban csak mint a beszélgetés koordinátora voltam jelen, hagytam, hadd vitázzanak, érvel-

jenek. Végül, miután dűlőre jutottak, feljegyeztük egy papírra, ki mit szeretne elkészíteni, kik azok, akik 

együtt akarnak dolgozni egy munkán belül. Megbeszéltük a felhasználható anyagokat, felhasználható 

technikákat. Végül, vázlatokat készítettek papíron, az általuk választott ételről. 

• Az anyagok kiválasztása, szabás, varrás, ragasztás februártól májusig. Kivitelező szakasz: a kitalált éte-

lekhez kiválasztották a hozzávaló anyagokat. Közösen megbeszéltük az általános munkafázisokat, de 

ezen kívül minden ételnél megbeszéltem a tárgy készítőjével a rá jellemző, a többiekétől eltérő munka-

fázisokat is.  
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Tárgyalkotás textilből 

Varrott csend-ételek 2. 
 

• Az előkészületek után, tanári segítséggel megkezdték a tárgyak kiszabását a kiválasztott anyagból. 

Megbeszéltük a filc anyag legjellemzőbb tulajdonságait, ami meghatározza, hogy milyen varrástípussal 

dolgozzanak. Önállóan, kézi varrással készítették el a tárgyakat, én maximum a kiszabott alkatrészek 

összeillesztésében segítettem nekik. Bizonyos tárgyak a díszítésénél ragasztást is alkalmaztak. (pl. a bo-

rosüveg címke felragasztása, süteményeknél a torta rétegek csíkjai, stb…). 

• A feladat értékelése közösen, megbeszélni a kiállítás módját (június eleje) 

• Befejező, értékelő szakasz: az utolsó héten, mikor már minden étel, és a hozzávaló néhány eszköz is 

elkészült, közösen értékeltük a munkát. Kiraktuk az asztalra őket, megnéztük a tárgyakat, együtt, hogy 

összességükben milyen hatást értünk el. Az alkotók értékelték előbb a saját munkájukat pár mondat-

ban, majd értékelték az összmunkát, a produktumok együttes látványát. Ezek után értékeltem a gyere-

kek munkáit, személyre szólóan - legtöbbször csak kiegészítve saját értékelésüket, vagy reflektálva ar-

ra, majd végül szintén a tárgy együttes megjelenését elemeztem, méltattam. 

Összegzés: A végcél az volt, hogy felismerhető, az anyagokhoz és a képességeikhez mérten, élethű textil-

ételek szülessenek, majd egy kiállítás keretében, a megterített asztalon, közösen csodálhassák meg a sike-

res végeredményt. A textil fajtája, a feladat teljes egészére jellemzően, a filc anyag volt, amitől csak bizo-

nyos ételeknél tértünk el, ahol a forma és felület más anyagot kívánt. 

A gyerekek a feladat kapcsán megtanulták ennek az anyagnak az alakíthatóságát, az ehhez szükséges külön-

féle varrástípusokat, szabásokat, díszítési lehetőségeket. Megbeszélték a munkafolyamatokat, felosztották 

a munkát egymás között, ki mit készítsen. Maguk határozták meg, hogy milyen ételeket szeretnének elké-

szíteni, és ezt melyik fő étkezéshez kapcsolják. A feladat eredményessége és a közös látványos produktum 

érdekében, a gyerekek megtanultak jól együtt dolgozni. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 A feladat készítője: Szűcs Kovács Marianna tanár 

József Nádor Általános és Művészeti iskola – Üröm  

177



 

 

Tárgyalkotás 

Óriásivá nőtt hétköznapi tárgyak 
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: figyelemfelhívás és elgondolkodtatás a használati tárgyaink felnagyításával. A modern művészetek irán-

ti érdeklődés felkeltése, a fogyasztói szokások által okozott károk tudatosítása. 

Feladat: óriási léptékű - ránk vagy korunkra jellemző - tárgyak készítése 

Technika: vegyes technika  

Ötlet: Azon tárgyaink összegyűjtése, melyek korunk reprezentatív jelképei és meghatározóak a saját éle-

tünkben. Így került elő a szinte nélkülözhetetlen pendrive, iPhone, MacBook, Mp3, laptop, Notebook.  

A feladat leírása: 

• Mindenki kiválasztotta azt a hozzá leginkább illő tárgyat, amely funkciója vagy formája miatt felkeltette 

az érdeklődését. A tervező munka előzménye Claes Oldenburg munkásságával való ismerkedés, ezzel 

nyitottunk a 20. századi modern művészetek felé. Ezt követte a saját tárgy részletes megfigyelése.  

• Fontos, hogy a felnagyításra alkalmas tárgyat válasszunk, olyat, amely kifejező tartalommal rendelke-

zik. A hagyományos ételek és élvezeti cikkek (fagylalt, chips, csoki) is népszerűek a gyerekek körében, 

ezeket is szívesen nagyítanák fel. 

• Egyénileg, de 2-3 fős csoportokban is megoldható a minél nagyobb léptékben való növelés, a részlet-

gazdag megjelenítés, a pontos másolás, tárgyalkotás. Az ismert anyagok kreatív vegyítése (papírmasé, 

varrás, szövés, rajzolás, festés) elősegíti a technikai sokszínűség megvalósulását.  

Összegzés: Gyakran túl nagy jelentőséget tulajdonítunk használati tárgyainknak, a különböző élvezeti cik-

keknek, ennek tudatosítása rendkívül fontos.  

Továbbfejlesztés lehetősége: A későbbiek során valamilyen funkcióval is elláthatjuk a létrehozott óriástár-

gyat - lehetett pl.: polc, szék, kanapé vagy ágy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

A feladat készítője: Baranyai Tímea tanár 

SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola - Badacsonytomaj  
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Tárgyalkotás papírból 

Gyümölcs-hibridek 
 

Korosztály: 16-18 éves tanulók 

Cél: a sztereotípiáktól mentes tervezői gondolkodásmód megalapozása, szélesebb körben működő látás-

mód fejlesztése 

Feladat: különböző gyümölcsök vagy formák együtthatásából, egy nem létező hibrid gyümölcs vagy zöldség 

elkészítése 

Technika: bármely rajzolt, festett és ragasztott felület és bármely formaképző technika 

Ötlet: Ha csak az a feladat, hogy egy létező gyümölcsöt fessenek meg a tanulók, azt könnyen elunják, mie-

lőtt sikerül igazán megfigyelni vagy életszerűen megfesteni a látványt. Az önálló, pontos megfigyelés elő-

idézésére, a találékonyság erősítésére nagyon alkalmas ez a játékos feladat. 

Feladat leírása:  

Kiválasztott két „szereplő” alapos tanulmányozása után dől el, melyiknek a külső formáját, melyiknek a bel-

sejét örökli az új gyümölcs. Ki kell találni, hogyan lehet kialakítani a szükséges alaptestet. Karton, papírmasé 

és gipsz egyaránt szóba jöhet. A meghökkentő vagy megmosolyogtató hatás kedvéért mindenki nagy erőfe-

szítéseket tesz arra, hogy a látvány minél meggyőzőbb legyen. Munka közben mindehhez a formák karakte-

rének, a felületek finom jellegzetességeinek pontos megfigyelésére és a kivitelezés találékony megoldására 

is szükség van.  

Összegzés: A feladat egyformán segíti a diákok ötletgazdag, kreatív gondolkodásmódjának erősítését és a 

különböző rajzi és technikai eszközök céltudatos használatát.  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

A feladat készítője: Kemény Péter tanár  

Budai Rajziskola – Budapest  
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Térbeli alkotás 

Évszakok - óriás kirakó 
 

Korosztály: 8-9 éves gyerekek 

Cél: a vizuális kifejezőképesség, kooperáció, együttműködés, kombinációs készség fejlesztése  

A feladat leírása:  

A feladat előkészítése egyéni alkotással: hagyományos színvázlatok készítése színes ceruzával, az évszakok 

jellegzetes színeivel, motívumaival, a rajzlap 4 részre osztásával - koncentrálva az évszakok váltakozó színei-

re. Színérzetek, színhangulatok érzékeltetése. A színek és formák harmóniája, az aktuális évszak jellegzetes-

ségének kiemelése egy-egy motívummal. 

Feladat előkészítése csoportmunkában: azonos méretű kartondobozok gyűjtése, majd ezek becsomagolása 

egyszínű csomagolópapírral, elfedve ezzel az esetleges feliratokat. Minél több kartondobozra teszünk szert, 

annál nagyobb kirakó készülhet. A kirakó összeállítása. Az előzetes tervek alapján a megvalósításra szánt 

produktum közös kiválasztása. Csoportok/párok kialakítása az egyes évszakok megvalósításához. 

Feladat megoldása csoportos, illetve páros munkában: 

A kiválasztott rajzok felnagyítása és kivitelezése a dobozok oldalára. A színek és felületek megosztása cso-

porton belül. Fontos, hogy a megvalósítást folyamatos együttműködés és jó kommunikáció kísérje. Egysze-

rű színelméleti problémák megoldása, derítés fehérrel. Kísérletezés a színek keverésével. Egymás mellett 

futó színek szerepe, hatása. Formakövetés a tanulótársunk vonalvezetése után, ismétlődés megfigyelése. 

Előtér, főmotívum kiemelése, elkülönítése a homogénebb háttértől. 

Egyéni ötletek megvalósítása a háttér megfestése során pl.: szivacs, rongy vagy egyéb eszköz használatával. 

A feladat megoldása több alkalmat is igénybe vett, hiszen dobozunknak 6 oldallapja van, s egyszerre nem 

tudtunk mindegyiken dolgozni. 

A feladat lezárásaként játék a közösen létrehozott kirakóval. 

Az alkotás, méreténél fogva, nagyszerűen használható állandó dekorációként, illetve, ha csak az oldallapo-

kat festjük meg, az évszakok ünnepeihez kapcsolódó díszeket is tárolhatjuk benne, így praktikus funkcióval 

is rendelkezhet. 
 

 
 

  

 

 

A feladat készítője: Balyi Petra tanár 

Kossuth Lajos ÁMK, HON Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola  
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Térbeli alkotás 

Golyópálya 
 

Korosztály: 10-11 éves gyerekek 

Cél: a megfigyelőképesség, kombinációs készség, kreativitás, tér-, szín-, forma- és ritmusérzék fejlesztése 

Feladat: golyópálya konstruálása papír felhasználásával, illetve a háttér és sín díszítése a témához kapcsoló-

dó motívumokkal 

Technika: rajzolás színes grafikai eszközökkel, konstruálás  

Anyagok, eszközök: Doboztető (pl. cipős) rajzlapok, filctoll, színes ceruza, vonalzó, batikolt papír, tapétara-

gasztó, ecset, miltonkapocs, stift ragasztó, olló, vonalzó, mágnes, papírragasztó, golyó 

A feladat leírása: 

• A golyópályák működési elvének tanulmányozása. 

• Először párosával dolgoztak a gyerekek. Nagyméretű U alakú kartonpapír sínek felhasználásával golyó-

pályát építettek a táblánál. A fémtáblára mágnessel rögzítették a pályát. A játékos építkezés közben a 

gyerekek rájöttek arra, hogyan lehet a golyót változatos sebességgel, de biztonságosan célba juttatni. 

• A kísérletezést követően egyéni munkában mindenki megtervezte rajzlapon a saját pályáját. 

• Két-három tervet készítettek, majd a legérdekesebbet megrajzolták és kiszínezték a doboztető méreté-

ben. 

• A háttérhez illeszkedő batikpapírral kitapétázták a doboztetőt. 

• Miután megszáradt a doboz, be tudták ragasztani a hátteret. 

• A pályát 2x2x2cm-es U alakú profilokból állították össze. Ütközőket szerkesztettek a sín egyik végére, 

és lassító akadályokkal, lépcsőkkel tették érdekessé a golyó útvonalát. 

• Mielőtt a síneket felragasztották a doboztetőbe, a külső oldalát a háttérhez kapcsolódó mintákkal díszí-

tették. 

• A pálya rögzítése a doboztetőre ragasztóval és miltonkapoccsal történt. 

Összegzés: A feladat kísérletezésre és probléma-megoldó magatartásra inspirál. 
 

 

 

 
 

 

A feladat készítője: Kissné Kostelec Éva tanár  

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Alapfokú Művészetoktatási Intézménye-Győr  
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Térbeli alkotás 

Csapda 
 

Korosztály: 11-12 éves tanulók 

Cél: finom érzékelésre-észlelésre nevelés, változatos anyag és eszközhasználat elsajátítása 

Feladat: transzparencia kísérletek készítése különböző anyagok felhasználásával, pókháló szövése, építése 

Technika: papírmasé, egyéb vegyes technika 

Ötlet: Az állat- és növényábrázolás visszatérő feladat a rajzórákon. A témákat a hagyományos technikák 

mellett más szemszögből és változatos eszközökkel is megközelíthetjük, így az új szemlélet és a még isme-

retlen technika felkelti a gyerekek érdeklődését. 

A pókháló építését egy sor rajzi feladat előzte meg. A csapda témakörre épülve kerestük az álcázás, rejtőz-

ködés és fogságba ejtés lehetséges formáit környezetünkben és a mesékben. Élőlények, pókhálók, növé-

nyek mintázatát vizsgáltuk, nagyítottuk, festettük, majd saját mintát terveztünk nyomhagyással, fonalhen-

gereléssel, papírúsztatással és mindezek továbbdolgozásával. A vizuális csapdákhoz jutva op-art műveket, 

látásvizsgálathoz használt képeket, kaleidoszkópot vizsgáltunk. A feladatsor összegzéseként hoztuk létre a 

színes, nagyméretű, átvilágítható pókhálókat és papírkonstrukciókat. 

A fonalháló készítésnek leírása: 

• Takarófóliával letakarjuk az asztalt. A fóliát néhány ponton rögzítjük, hogy ne csúszkáljon munka köz-

ben. 

• Az előre bekevert tapétaragasztóval vastagon bekenjük a fóliát. A tapétaragasztó színezhető pigmen-

tekkel, ruhafestékkel, amitől száradás után színes, üvegszerű hatást fog kelteni. 

• Különböző minőségű és színű fonalakból sűrű mintázatot képezünk a ragasztós felületen. A fonalakat 

jól belenyomkodjuk a ragasztóba, hogy teljesen átázzanak. 

• Száradás után (néhány nap) a fonalháló a tapétaragasztóval együtt megkeményedik és egyben levá-

lasztható a fóliáról. Az elkészült anyag ollóval vágható. 

• Térbeli alkotásokat is készíthetünk a kész lapok összeállításával vagy fóliába csomagolt tárgyak fonalba 

tekerésével. A feladat tovább gazdagítható pauszpapír vagy selyempapír alkalmazásával. 

 
 

 

 

A feladat készítője: Balázs Krisztina tanár  

Nagy Imre ÁMK. AMI - Karácsony Sándor Ált. Isk. – Budapest  
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Térbeli alkotás 

Kirakatok 
 

Korosztály: 15-16 éves tanulók 

Cél: a reklám fogalmának, üzenetének megismerése. A kirakat, mint reklámeszköz. A tanulók látványélmé-

nyének gazdagítása, kreatív gondolkodásuk fejlesztése 

Feladat: kirakat makettjének elkészítése - látványtervezés 

Technika: vágás, ragasztás, csiszolás - természetes és mesterséges anyagok használata (bőr, fa, fonal, textil, 

termések, agyag) 

Ötlet: Egy elképzelt bolt megjelenésének, stílusának kialakítása, térbeli megvalósítása 

A feladat leírása: 

• A tervezést alapos kutatómunka előzte meg. Első lépésben néhány kirakat megtekintése és elemzése a 

cél, majd saját elképzelés és ötlet alapján a tervezés és dokumentáció elkészítése. 

• A tervezésnél fontos szempont a szín és tér átgondolt harmonikus együttese, különös tekintettel a kira-

kat hangulatának, arculatának visszaadására. Színvázlatok, tervvázlatok készítése után a kirakat és bú-

torzat méretezése a feladat. Majd a felirat tervezése és kivitelezése kap fő hangsúlyt. 

• Ezután a kirakat-tér szabásmintájának elkészítése, annak összeállítása, a belső és külső oldalainak fes-

tése következik. 

• A festett vagy ragasztással készített tér száradási ideje alatt készül a bútorzat a tervek és a méretezés 

alapján. Majd újra a festés és díszítés kap szerepet. 

• A következő lépés a térben megjelenő figurák és a dekoráció elkészítése. 

• Amikor minden elem elkészült, a kirakat berendezése, összeállítása következik. A felirat a helyére ke-

rül, végül berendezzük a kirakatot. 

Összegzés: A tanulók egyénileg dolgoznak a tervezéstől a kivitelezésig. Pontos, precíz munkát igényel a mé-

retezés és a szerkesztés. A munka során fontos az önellenőrzés. 
 

 

 

 

 
 

A feladat készítője: Kovács Tamásné tanár  

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Alapfokú Művészetoktatási Intézménye-Győr  
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Térbeli alkotás 

Kerékpár-projekt 
 

Korosztály: 12-13 éves tanulók 

Cél: a finom érzékelésre-észlelésre nevelés, változatos anyag- és eszközhasználat elsajátítása, a formaérzé-

kenység, formaalakítás képességének fejlesztése, elvont képi gondolkodás és komponálási készség fejlesz-

tése 

Feladatok: a kerékpár téma kibontása - kerékpáralkatrészekből szobor építése 

Technika: vegyes technika 

A feladat leírása:  

A kerékpárszobor építése a „Kerek-kerék-pár” témakör záró feladata volt. Először a kerékpározás történe-

tével és a körkörös mozgás, forgás vizuális megjelenítésének lehetőségeivel foglalkoztunk. Biciklitípusokat 

gyűjtöttünk, majd beállított modell alapján, különféle eszközökkel kerékpárt rajzoltunk vagy körkörös moz-

gásra, ritmusra épülő festményeket készítettünk. 

A következő feladat során a folyosó padlójára szalagszerűen kihelyezett papírokon festékes kerekeket haj-

tottunk át, befestett cipőtalppal sétáltunk és nyomot hagytunk lánckerékkel, pedállal, lánccal. A lapokon így 

érdekes foltritmusokat és egy saját tervezésű „kerékpárutat” hoztunk létre, amiket később festményekké 

alakítottunk. Ezzel eljutottunk a kerékpárhoz kapcsolódó, de már elvont képi gondolkodást igénylő feladat-

hoz. 

A tervezőmunka folyamán különféle funkciójú, egyedi járműveket találtunk ki konkrét személyek számára. 

A térbeli feladatok kivitelezése előtt kinetikus szobrokat és talált tárgyakból készült konstrukciókat vizsgál-

tuk, például Picasso és Max Ernst munkáit. 

A kerékpár projekt befejező feladata egy szobor építése volt. A tanulóknak a rendelkezésükre álló alkatré-

szekből kellett egy felismerhető élőlényt ábrázoló szobrot kialakítaniuk, tehát adott formájú tárgyakból lét-

rehozni egy új alakzatot. Az építéshez még fadarabokat és gipszes gézt használhattak. 
 

 

 

 

 
 

 

A feladat készítője: Balázs Krisztina tanár  

 Nagy Imre ÁMK. AMI - Karácsony Sándor Ált. Isk. – Budapest  
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Térbeli alkotás 

Szék-projekt  
 

Korosztály: 11-12 éves tanulók 

Cél: finom érzékelésre-észlelésre nevelés, változatos anyag- és eszközhasználat elsajátítása, a formaérzé-

kenység, formaalakítás képességének fejlesztése. 

Feladat: egy rosszállapotú szék, meghatározott célú átalakítása, felújítása egy szabadon választott korszak 

stílusjegyeinek felhasználásával 

Technika: vegyes technika 

A feladat leírása: 

Az egyiptomi trónszéket a „Szék projekt” egyik feladataként építettük. Először, beállított modell alapján, 

széktanulmányokat készítettek a tanulók grafittal, majd a következő feladatban egymás rajzát folytathatták 

egy szabadon választott színes eszközzel úgy, hogy minden gyerek belerajzolt a másik munkájába, a bútor 

több nézetét is ábrázolva. Ez egészen addig tartott, míg mindenki visszaért a saját rajzához, ami addigra 

persze alaposan megváltozott. Ennél a feladatnál a diákoknak - a térbeli látvány értelmezése mellett - tár-

suk vázlatát is elemezniük kellett, hogy folytatni tudják a már megkezdett képet. 

A különböző korszakok bútorstílusainak tanulmányozásával jutottunk el egy egyiptomi trónszék elkészítésé-

nek ötletéig. A gyerekeknek változatos eszközökkel mintaterveket készítettek egy régi szék valamennyi 

hasznos felületére, figyelve annak adottságaira, valamint a választott korszak szín- és formavilágára. 

A kivitelezés előtt az átalakítandó széket teljesen megtisztítottuk, a felesleges részeket eltávolítottuk. Az 

építés első lépése az egyiptomi fáraószobrok ihlette karfák elkészítése volt, melyekhez a tanulók egymás 

karjáról vettek gipszmintát. A karfák elkészítése után agyagból megmintáztuk és lefestettük a rátétdíszeket. 

Utolsó lépésként lefestettük a széket is, majd felragasztottuk rá az elkészült díszeket. 

A kész széket természetesen minden alkotója kipróbálta, így ellenőrizve a kivitelezés minőségét. 

A szék formája és szerkezete adott volt, ami a feladat sikerét részben biztosította. A megfogalmazott funk-

ció és a választott stílus pontosan behatárolta a tervezés menetét.  
 

 

 

 

 
 

A feladat készítője: Balázs Krisztina tanár  

 Nagy Imre ÁMK. AMI - Karácsony Sándor Ált. Isk. – Budapest  

185



 

 

Térbeli alkotás 

Behálózva 
 

Korosztály: 10-14 éves tanulók 

Cél: egy vizuálisan izgalmas, több nézőpontból is érdekes formavilág kialakítása 

Feladat: az adott tér (tanterem vagy folyosó) átalakítása, behálózása 

Technika: kötözés, felfüggesztés, kifeszítés 

Ötlet: Szerettem volna a gyerekeket és fantáziájukat a szokásostól eltérően megmozgatni. 

A tér átalakítása rákényszerítette őket arra, hogy új nézőpontból nézzék, vizsgálják a jól ismert helyszínt, és 

annak adottságaihoz alkalmazkodva teremtsenek bejárható kompozíciót. Ez a feladat nagymértékben fej-

leszti a térlátást és kreativitást.  

A feladat leírása: 

• A terem-adta lehetőségek (felfüggesztési, rögzítési pontok) megfigyelése. Az átlátható, bejárható, több 

irányba terjeszkedő térhálók megtervezése.  

• Hulladék anyagokból (textíliák, fonalak) minél hosszabb és lehetőség szerint változatosabb színvilágú 

fonalkötegek létrehozása. 

• A térben való megvalósítás, komoly csapatmunkát, összefogást igényelt, a nagy terek áthidalása miatt. 

A balesetek megelőzése érdekében mindenképpen fel kell hívni a gyerekek figyelmét, hogy csak a biz-

tonságos, stabil pontokat használják rögzítés céljául! 

• A behálózott tér birtokba vétele.  

Összegzés: Az a különlegessége az elkészült munkának, hogy gondolkodásra sarkalja a gyermekeket, odafi-

gyelésre, összpontosításra, fegyelmezettségre tanít. Izgalmas a kompozíció utóélete, megmozgatja a gyere-

kek egész testét. Itt bizony kúszni, mászni kell, úgy mozogni, hogy mindenki eljusson a saját asztaláig. 

A jó hangulatú foglalkozások során létrehozott változatos vizuális élmény mellett az önálló felfedezés lehe-

tőségét is rejti a feladat. Jóformán játszótérré alakítottuk az osztálytermet. Miután pedig lekerült a háló a 

teremből, hiányát rögtön érezték a gyerekek, akik sorra kérdezgették, merre tűnt és mikor lesz megint. 
 

 

 

 
 

A feladat készítője: Baranyai Tímea tanár 

SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola - Badacsonytomaj  

186



 

 

Térbeli alkotás 

Térfejlődés  
 

Korosztály: 8-18 éves tanulók 

Cél: a terek funkciójának megváltoztatása 

Feladat: egyszerű, hétköznapi anyagok segítségével megváltoztatni a térérzetünket 

Technika: ragasztás, festés, csomagolás 

Ötlet: Bizonyos terek annyira megszokottak, unalmasak, hogy már szinte észre sem vesszük a jellegzetessé-

geit, csak átmegyünk rajtuk. A feladat célja, hogy ezeket úgy változtassuk meg, hogy az eredeti helyiség ne 

legyen felismerhető, vagy teljesen más hatást keltsen, mint azelőtt, de a funkcióját még el tudja látni. 

A feladat leírása:  

Különböző helységek (például egy lift) térérzetének megváltoztatása. Christo munkássága megfelelően ins-

pirálhatja a tanulókat, de gyűjtőmunkaként kereshetnek más művészeket, akiknek tetszenek az alkotásaik. 

• 4 – 5 fős csoportok alkotása, előzetesen kiválasztott és lefixált terek megváltoztatásához tervek készí-

tése. A helyiségek vagy külső terek forgalommentesítése, vagy legalább a járókelők számának csökken-

tése a zavartalan munka érdekében. 

• Anyagok beszerzése, előkészítése. Lehetőleg kész vagy félkész anyagokkal érkezzünk a helyszínre, az 

alapanyagokat készítsük elő, hogy az átalakítás zökkenőmentesen végrehajtható legyen. 

• Egymás alkotásainak megtekintése, kipróbálása. Ha szükséges, az alkotói szándék ismertetése, bemu-

tatása. Amennyiben nem zavarja vagy csak kissé akadályozza a helyiség funkcióját, nem okoz kellemet-

lenséget a használóknak, úgy az alkotások hosszabb ideig ott is maradhatnak meghökkenteni vagy cso-

dálkozásra késztetni az arra járókat. 

Összegzés: Ebben a feladatban nagy szerep jut a tanulók kreativitásának és önálló gondolatainak. Bár előze-

tesen megtekinthetőek a témához kapcsolódó műalkotások, inspiráció gyanánt, de fontos, hogy munkafo-

lyamat során a tanulók a lehető legnagyobb mértékben szabad kezet kapjanak. 

 

 

 

 

 

 

A feladat készítője: Sipos Boglárka tanár  

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola – Nyíregyháza  
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Makett készítés hulladékból 

Ha akarom busz, ha akarom madár  
 

Korosztály: 6 - 9 éves gyerekek 

Cél: a kísérletezési kedv bátorítása, a következetes, precíz munka elősegítése, a koncentráció fejlesztése  

Feladat: játék létrehozása a talált karton elemekből 

Technika: vágás, ragasztás, nyomdai kartonhulladék felhasználásával 

Ötlet: Nyomdai hulladékként érdekes, sokféle kivágott hulladék karton jutott a birtokunkba.  

Amikor egy nagy halom hasznavehetetlen dologgal találkozunk, mindig izgalommal tölt el bennünket, mire 

lehetne mindezt használni, hogyan lehetne belőle valamit újra felépíteni, összerakni.  

Feladat leírása:  

• A nyomdai stancolásból keletkezett kartonlapocskákat először átnéztük, hogy milyen különböző eleme-

ket találunk köztük. A hasonló nagyságú darabok között, már pusztán a formák megkülönböztetése, 

beazonosítása is tanulságos volt. 

• A karton vastagsága lehetővé tette, hogy akár élben is ragaszthatók legyenek a formák.  

• Az építőkockákon felnőtt gyerekek a legtöbbször valamilyen vár, híd vagy torony építésébe kezdtek. 

Újdonság volt ugyanakkor a számukra, hogy ezek az elemek a szokottnál jóval laposabbak. A legyező-

szerű vagy spirális alakzat kirakásának lehetősége ezért nagy örömmel töltötte el a kísérletezőket. Az 

építkezés szabályaiba belefért, hogy egy-egy részlet kialakításához, pl. a busz kerekeihez, akár átszab-

juk az adott elemeket.  

• A madár összeállítása nemcsak új témakört nyitott, hanem előrelépést is jelentett a plasztikusabb gon-

dolkodás irányába. A gyerekek az építkezésnél a meglévő elemeket többnyire csak határoló lapként 

használták fel, míg a madár testének formáit a lapokból kis eltolásokkal a készítő maga alakította ki. 

Összegzés: A kisszámú elemekből különféle alakzatok építése, térbeli konstrukciója gondos előtervezést, 

precíz összeállítást és kitartó figyelmet igényelt a gyerekektől. Az elképzelt és megvalósított tárgy a befeje-

zett munka örömét adta.  

 

 

 

A feladat készítője: Fábián Noémi tanár  

Budai Rajziskola – Budapest  
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Makett készítés 

Autópálya 
 

Korosztály: 14-15 éves tanulók 

Cél: a makett készítése során - természetes és mesterséges anyagok mellett - újrahasznosítható anyagok 

felhasználása. A közös összehangolt munka és a problémamegoldó képesség fejlesztése.  

Feladat: autópálya makettjének elkészítése 

Technika: tapétázás, fúrás, ragasztás, vágás, fűrészelés 

Ötlet: Az ember által kialakított világ szépsége, a kreatív tervező képzelet, konstruáló művészi képesség 

együttesének megvalósítása. Makett készítése az ismert technikákkal, a játék igényeinek megfelelően. 

Funkcióval rendelkező tárgy létrehozása, sokrétű feldolgozása. 

A feladat leírása: 

• A gyerekek 3-3 fős csoportokat alakítanak ki. Fotókat tanulmányozva és azokat mellékelve készítik el a 

portfóliót. Vázlatokat, terveket, ötleteket összevetve kialakítanak egy koncepciót. Ezt követően meg-

kezdődik a csoportok munkabeosztása, majd a személyre szabott munka.  

• Egy csoport az autópálya alapját készíti el. Megadott méret szerinti furnérlapon a domborzat kialakítá-

sa a cél, melyhez újrahasznosított anyagokat használnak (flakonok, újságpapír, dobozok). Pár nap szá-

radás után felkerül a pálya szerkezete. 

• A Viadukton az íveket fűrészeléssel alakítják ki, mely pontos szerkesztést és összeállítást igényel.  

• Közben készülnek az épületek és a növények. A fák lombkoronája hurkapálcára tekert papír, melyet 

tapétaragasztóval kenünk be, erre faforgácsot szórunk, majd száradás után megfelelő színű festékkel 

szórjuk le.  

• A közlekedési táblák hurkapálcából, balsafából készülnek. Erre nyomtatott képeket használunk. 

• Az autópálya végleges formáját közösen adjuk meg, ahol mindenki a saját maga által elkészített eleme-

ket helyezi el.  

• Végül felkerülnek az autók, és a gyerekek birtokba vehetik a pályát. 

Összegzés: Jól összehangolt, precíz csoportmunka erősíti a közösségi szellemet. 
 

 

 
 

A feladat készítője: Kovács Tamásné tanár  

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Alapfokú Művészetoktatási Intézménye-Győr  
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Murália 

Életfa mozaik  
 

Korosztály: 8-14 évesek 

Cél: közös alkotást létrehozni az eddigi képzőművészeti tudás felhasználásával, művészettörténeti, népművészeti, kultúrtörténeti ismeretek alkalmazásával 

Feladat: életfa készítése 

Technika: csempemozaik, agyag dombormű részletekkel 

Ötlet: a Szent család templom jelképeinek megidézése Gaudi, Güell parkból ismert, tört csempedarabokkal burkolt felületeinek alkalmazásával  

A feladat leírása: 

3 x 6 méteres falfelületen alakítottunk ki egy önálló, szimbolikus világot. Az életfa egyik oldalán a női, másikon a férfi tulajdonságok, melyek egymás oldalára át-

hajolnak, összeszövődnek. A kígyó a női csábítás oldaláról indul, de a tudás almáját itt a férfi szakítja le. Középen a hitet jelképező templom áldást ad, a tudás a 

jövendő életet segíti. A női jelképek az élet teremtéséről szólnak, a másik oldalon a különböző korokból származó épületek a férfi teremtő erejét és a tudást jel-

képezik. A női oldalon a természetes élővilág, a férfi oldalán szántóföldek, városok, hidak láthatók. Fölül az Istent háromszög jelképezi, lent, a kép alján ugyanez a 

háromszög megfordítva a Föld jeleként szerepel. Az Égi tüzet egy főnix madár jeleníti meg, lent pedig a Föld tüzét egy sárkány képében mutatjuk meg. A lenti és 

a fenti világ közötti kapocs az Élet fája, mely örökös változásával jelképezi az idő múlását is. 

Összegzés: A tervezést a tanév elején kezdtük, a mozaikot novembertől márciusig raktuk. Rajz- és fotókiállítást rendeztünk a tervezés, kivitelezés fázisairól, a ké-

pekhez kapcsolódó irodalmi idézetekből. A megnyitóra irodalmi összeállítást készítettünk. 
 

A feladat készítője: Árvai Erzsébet tanár és a Harmónia Művészeti Iskola valamint a Hevesi Körzeti Általános Iskola 77 tanulója  

Harmónia Művészeti Iskola - Kisköre, HVNOI Körzeti Iskola Telephelye Heves 
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Murália 

Balatoni örömök 1. 
 

Korosztály: 10 -18 éves tanulók.  

Cél: közös környezetszépítő tevékenység 

Feladat: a közvetlen környezet értékeit bemutató nagyméretű kültéri alkotás készítése. Technika: vakolt felület festése kültéri festékkel  

Ötlet: A badacsonyi strandon egy 45 méter hosszú jellegtelen épület helyezkedik el párhuzamosan a part és a 84-es út között. A városvezetés azzal a kéréssel fordult 

művészeti iskolánkhoz, hogy a diákokkal tegyük szebbé az épületet. A felkérés komoly kihívást jelentett.  

A tervezőmunka bemutatása: 

90 méter hosszú, közel másfél méter magas fríz megfestésére vállalkoztunk 60 tanulóval, az egy hetes alkotótábor időtartamában.  

A falfestményt úgy kellett megtervezni, hogy a 6 csoportban dolgozó, különböző életkorú tanulók munkája végül egységes hatást keltsen, de egyedi is legyen, hogy 

egyszerre tudjanak dolgozni, és mindenki tudja a maga feladatát.  

Az épület tömbje a 84-es úton haladók elől elzárja a Balaton part látványát. Szinte csak az ott lakók tudták, hogy az épület mögött van a strand, a strandolók elől pedig 

eltakarta az orgonasípokkal tagolt hegy gyönyörű látványát. A gyerekek munkájával az eltakart természet szépségét kívántuk pótolni úgy, hogy megállásra késztessük 

az átutazókat, hogy a strandolóknak kellemes-vidám környezetet biztosítsunk. A mólóról a Tihanytól Szigligetig húzódó partvonalat lehet látni. A látványról panoráma 

képet készítettünk. Az út felüli részről pedig a Badacsony hegy látványát rögzítettük. Ez volt a kiindulási alap. Ebbe a látványba szőtték bele a tanulók mindazokat a kö-

zölni valókat (pl. a tó keletkezéstörténete, növény és állatvilága, fürdőzők, vitorlázók, hajók, hullámverés, a környező hegyek látványa, kirándulás, a település neveze-

tes épületei…), amelyekre szerették volna felhívni a figyelmet. A tanulók megállapodtak az egyes falszakaszok témáiban. A saját tervét minden csoport egy méretará-

nyosan lekicsinyített szalagcsíkra tervezte meg. A részeket egymás mellé tették, majd különböző közös elemekkel összekötötték azokat. 
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Murália 

Balatoni örömök 2. 
 

A fríz elkészítésének lépései: 

A legkisebbek az út felőli árnyékos részen dolgoztak. Ők, a valós látványt - a „Magyar népmesék” című film hatására - meseszerűvé varázsolták, sok-sok dekoratív 

elemmel. Mivel eléggé rücskös felületre kellett dolgozniuk, a formák felrajzolása után a háttérelemeket (levegő, víz, hegy) festőhengerekkel alakították ki, ügyelve ar-

ra, hogy az szín-gazdag legyen. A képi elemeket ecsettel festették meg.  

A nagyobbak közül egyik csoport a strand bejáratán dolgozott. Ők egy gazdag színhatású, mozaikszerű frízzel hívták fel a figyelmet arra, hogy itt egy fürdő található. A 

sima felületre ecsettel dolgoztak. 

A part felöli részen további két csoport alkotott. Ezen a faliképen egy hatalmas hajó, illetve egy kisvonat hozza a látogatókat ebbe a mindenféle vízi élőlénnyel benépe-

sített, festői környezetbe. 

Összegzés: Hihetetlenül sok tapasztalatot szereztünk az egyhetes munka során. Nemcsak a falfestékek és színezők tulajdonságaival, a falfestés különböző módjaival 

ismerkedtünk meg, jobban megismertük tanítványaink személyiségét, elkötelezettségét, empátiáját és együttműködési készségét is.  

A munka a strandolók, az úton haladók szeme láttára történt. Egy héten keresztül több száz ember nagy érdeklődéssel figyelte a grandiózus alkotás létrejöttét. Min-

denki a fríz születését fotózta. A közös munka hitelesen bizonyította a képzőművészeti nevelés eredményét és hasznosságát. Erre az élményre, erre a munkára bizto-

san egész életükben emlékeznek a tanítványaink is. 

 

A feladat bemutatója: Baranyai Zoltánné tanár 

SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola - Badacsonytomaj 
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Grafikai feladatok 

Úton útfélen 
 

Korosztály: 10 - 14 éves tanulók 

Feladat: kiegyensúlyozott, harmonikus képfelület létrehozása pozitív-negatív foltok, grafikai jelek alkalma-

zásával 

Technika: viaszkarc - natúr színű cipőpasztával lealapozott világos színű kartonlapra vékony rétegben sötét 

temperát viszünk fel, majd hegyes faeszközzel (pl.: saslikpálca, fogpiszkáló) visszakaparást végzünk 

Ötlet: Épített vagy természetes környezetünk ábrázolása több szempontból is fontos feladat. A természet-

hez, az otthonhoz való kötődést erősíti annak vizuális feldolgozása.  

Ezzel az egyszerű technikával látványos képek készülhetnek. A tájrészletek pontos megfigyelésével az em-

lékképek hosszútávra rögzülnek.  

A feladat leírása: 

• Méretarányos vázlatrajz készítése. 

• Jó idő esetén a szabadban készített rajzok felhasználásával, rossz idő esetén fotók átdolgozásával is ké-

szíthetünk vázlatokat. Fontos, hogy valamilyen valós alapból induljunk ki, így elkerülhetjük a szokásos 

rajzi sémákat. A terven tónusozással jelöljük a viaszkarc sötét és világos felületeit.  

• Készítsünk viaszkarc létrehozására alkalmas alapot. Világos színű (pl.: drapp, de lehet piros is) dekoráci-

ós kartonra a semlegesítő réteg fölé vigyünk fel sötétbarna vagy fekete temperát.  

• A tervvázlat alapján rajzoljuk fel a kompozíciót a lealapozott kartonlapra. Visszakaparással a legvilágo-

sabb részleteket teljesen visszaszedjük. 

• A grafikai jelek átismétlésével, dekoratív felületkitöltéseket alkalmazva változatos felületeket hozha-

tunk létre, (pl. kőminta, tetőcserép) ügyelve a pozitív-negatív foltok egyensúlyára. Ügyeljünk arra, hogy 

a kompozíció meghatározó elemei domináljanak. Ha két világos részlet kerülne egymás mellé, hagyjunk 

közte sötét sávot. 

Összegzés: Ezzel a feladattal a kompozíciós érzék fejlesztése mellett erősíthetjük a gyermekek környezet-

kultúrához való viszonyát, felhívhatjuk figyelmüket a természeti és az épített környezetünk harmóniájának 

megőrzésére. 
 
 
 

A feladat készítője: Holczbauerné Nemes Etelka tanár 

SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola - Monostorapáti  
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Grafikai feladatok 

Úsztatott fátyol 
 

Korosztály: 10 - 14 éves tanulók 

Cél: a képalkotó képesség fejlesztése, a lazúros festésmód és a felülettagolás gyakorlása, a kisebb, tagolt és 

a nagyobb, egységesebb felületek együttes alkalmazása 

Feladat: festői hatású, úsztatott foltok által létrejött felületek grafikus tagolása, kiegészítése 

Technika: festés, rajzolás 

Ötlet: Erősen higított vízfestékkel vagy színes tussal olyan dekoratív színfoltok hozhatók létre, amelyek toll-

rajzzal továbbfejlesztve látványos képpé alakíthatók. 

A kisdiákok a vízfestés során gyakran igencsak eláztatják a padot a festékes vízzel. Az ilyen festékfoltokat 

rongy helyett célszerű egy jó nedvszívó (enyvezetlen) papírral felitatni, így máris jó alapot kapunk a bemu-

tatott alkotás kialakítására. 

A feladat leírása: 

• A festett papír elkészítése többféle technikával történhet: a már említett kifolyt vízfesték-felitatással, 

de készíthetjük ecsettel, szivaccsal, ronggyal, buborékfújóval, csepegtetéssel is. Hívjuk fel a tanulók fi-

gyelmét arra, hogy a nedves papíron szebben szétfut a festék. 

• A rajz további alakítása előtt meg kell várni, amíg a festék teljesen megszárad, ezért célszerű egyszerre 

több alapot is elkészíteni. 

• A festett papír unalmas részeit tollal, grafikus kiegészítésekkel gazdagítjuk. A világos alapra sötét tollal, 

a sötét alapra fehér vagy fémszínű tollakkal rajzolhatunk mintákat. 

• Az alkotás elemeit, azok összhatását megbeszélve a következő feladatnál a tanulók tudatosan fogják 

alkalmazni a nagyobb és kisebb foltok rendszerét, a foltokkal és a vonallal tagolt felületek hatását. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A feladat készítője: Széplaki Nóra tanár 

SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola - Badacsonytomaj  
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Ábrázolás látvány után 

Ételeink közelről 
 

Korosztály: 14 - 18 éves tanulók 

Cél: a tanulók élmény alapú munkájának elősegítése, kísérletezés a különböző érzékszerveinken keresztül 

ható ingerek felerősítésének vizuális lehetőségeivel. A megfigyelésre épülő rajzolás szokásos csendélet be-

állításaihoz képest olyan témák feldolgozása, melyek színükkel, illatukkal, felületükkel intenzív személyes 

viszonyulást váltanak ki a rajzolókból.  

Feladat: a közvetlen közelben beállított gyümölcsök, zöldségek, élelmiszerek minél érzékletesebb megjele-

nítése különböző rajzi és festőeszközökkel 

Technika: a tanulók által kiválasztott, a célnak legjobban megfelelő rajzi-festési megoldásokkal vázlatok, 

sorozatok készítése  

Ötlet: Az önkifejezés korábbi formái, a tárgyábrázolás lehetőségei után izgalmas feladat a személyes beállí-

tódástól is függő érzéki tartalmak megjelenítése. A látás nem pusztán a külső képek rögzítése, hanem a tár-

gyi világhoz társuló emlékek és tapasztalatok visszaidéződése is. A körülöttünk lévő világ megismerése és 

információinak beépítése annál pontosabb, minél több érzékszervünkön keresztül közelíthetünk hozzájuk.  

Feladat leírása:  

A látható téri helyzet, a struktúra, az arányok mellett előtérbe kerülnek a közeli érzékelés, észlelés terüle-

tei: a felület, faktúra, állag, állapot, tapintás, íz, illat, fényes, selymes, puha, durva, súlyos, lágy, szőrös, csú-

szós, zsíros, áttetsző, átlátszó… és azok vizuális effektusokkal való kifejezése. A több csatornán futó, tuda-

tos érzékelés kialakítása, a látvány sokrétű rögzítése nagymértékben segíti a tanulási folyamatokat, a látot-

tak pontosabb felidézését. A feladat megkezdése előtt a különböző ételek felvágása, elrendezése közös fel-

adat volt. Megbeszéltük, végigvizsgáltuk, melyik ételféleségre mi jellemző, milyen a súlya, az állaga, a tapin-

tása, kiben milyen érzetet kelt a megjelenése. Mindenkinek a közvetlen közelébe kerültek a kiválasztott 

modellek, ebből a távolságból az illatuk is érezhető volt. A lédús gyümölcsöket a többnyire élénk színű ak-

varellel festették meg, míg pl. a szárazabb, bonyolult rajzolatú kelkáposztához a tűfilcet választotta a rajzo-

ló, amelyet végül lavírozással oldott kissé. Az elkészült képek láttán egyértelműen mérhető volt a különbö-

ző tulajdonságok, érzetek jelenlétének intenzív hatása. 
 

 

A feladat készítője: Fábián Noémi tanár  

Budai Rajziskola – Budapest  
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TALÁLD FEL MADAD! 

KREATÍV TEHETSÉGPROGRAM  
 

 

Programfelelős: Lázár Zsuzsa  
A program résztvevői a Budai Rajziskola pályázatának nyertesei:  

a Szt. Margit Gimnázium; a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium; a Szilágyi Erzsébet Gimnázium;  
a Szabó Lőrinc Gimnázium; a Szt. Imre Gimnázium; a Városmajori Gimnázium;  

a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium; a Bálint Márton Gimnázium tanulói 

A tanulók életkora: 16-18 év 
 
 
 

Mindenki tehetséges valamiben! - mondják a szakemberek, de nem mindenkinek van lehetősége vagy bá-

torsága, hogy saját képességeit próbára tegye. A lappangó, rejtett tehetségek felismerésére, az önbizalom 

és alkotási vágy megerősítésére kiváló lehetőséget kínált a nyári kéthetes tehetségprogram (a Nemzeti 

Tehetség Program pályázati támogatásával). A projekt célja a középiskolás korú fiatalok körében a kreatív 

tehetség megmozgatása, kibontakoztatása volt. A programba saját tanáraik által jelölt, „vendég” tanuló-

kat válogattunk be, jellemzően olyanokat, akik korábban még nem vettek részt művészeti képzésben, nem 

voltak a területen kiemelkedő eredményeik, de érdeklődtek a rajzolás iránt. Az alkotófolyamatokban való 

részvétel nem csak az aktív művészeti tevékenységeken belül kamatoztatható, nem csak az elmélyült és 

koncentrált munkát segíti, hanem a tapasztalatokon keresztül, befogadóként is érthetőbbé teszik a kortárs 

művészet és tervezés jellemző alkotási módszereit. A közös munkák legfőbb eredménye ezért nem pusz-

tán a kész művekben rejlik, hanem az alkotási élmények, az új megközelítések megélésével a kliséket elke-

rülő gondolkodásmód elindításában. A program ideje alatt, két csoport: 12-12 tanuló találkozott 4-4 mű-

vésztanárral, illetve az általuk kiadott feladatokkal - a rajzolás, festés, az animáció és a számítógépes grafi-

kai programokban rejlő lehetőségekkel. A fejezet ezekből a munkákból ad válogatást. 
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Tehetségprogram 

Felszabdalt tájak  
 

Cél: a középiskolás korú fiatalok képességeinek gazdagító fejlesztése, az alkotás lehetőségeinek kipróbálása 

a festés technikáján keresztül 

Feladat: két külön-külön megfestett tájképből összeállított, csík- és színritmusra épülő új kép készítése 

Technika: temperafestés - 2 db A/4 méretű lap fölvágása - az új kép egybeszerkesztése 

Ötlet: Egy ismeretlen csoportban, az első alkalommal nehéz feloldani a tanulókban meglévő természetes 

gátlásokat. A néhány órás első feladatunk során a jó indításon az egész kéthetes program hangulata múlik . 

Hogyan lehet olyan kereteket szabni, amelyen belül mindenki - meglévő tudásától függetlenül - jó ered-

ménnyel képes végigvinni a feladatot? Az első festési próbálkozások bátortalan megoldásait, kezdeti töké-

letlenségeit az egyedi ritmust adó erőteljes újrakomponálás átértékeli, rávilágít az egyes színek, színárnya-

latok és a lendületes festésmód képi erejére.  

A feladat leírása:  

A minden résztvevő számára új helyzetben ismerkedni kell egymással, de ebben az életkorban mindjárt kér-

déseket föltenni nem szerencsés, inkább a könnyed mesélés visz közelebb a feladat különböző megközelíté-

seihez. Vetített képekkel, zenehallgatással igyekeztem megteremteni az oldott munka-hangulatot, előkészí-

teni a festési feladatot. Rövid, bemelegítő ecset- és színhasználati gyakorlat után (amely 3-4 kis képfelület 

megfestése volt), kétféle színhangulatú tájképet festettünk, a közösen kiválasztott Van Gogh kép inspiráció-

ja alapján. Az egyre bátrabban kísérletező diákok körében a jó minőségű festékek-ecsetek használata fokoz-

ta az alkotás-élményt. Minden kis eredménynek örültünk, a szünetek előtt szertartásos „csoportos kiállítá-

sokat rendeztünk” az addig elkészült munkákból. Az előzetes gyakorlati tapasztalatok hiányában többeknek 

gondot jelentett az eszközök, vágószerszámok, de még a ragasztó szakszerű használata is, ezért sort kerítet-

tem az eszközhasználat, a fogások bemutatására. A zenehallgatás alatt utaltam a zene és a kép építőkövei-

nek azonosságára, vagyis, hogy a rezgést egyformán kifejezhetjük hanggal és színnel. Hangszín(ezet), szín-

hang(zat)-akkord, a ritmus megfeleltetésére. Az egymás mellé sorolt képekből fűzött fríz, mintha csak Steve 

Reich: Piano Phaze című művének „vizuális kottája” lenne.  
 

 

 
 
 

A feladat készítője: Kelemen Marcel tanár  

Budai Rajziskola – Budapest  
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Tehetségprogram   

Élet-térkép 
 

Cél: az intenzív munkaprogram során különböző manuális és digitális feladatokon keresztül a tanulók krea-

tív tevékenységek iránti érdeklődésének, alkotókedvének felkeltése. Az önálló véleményalkotás, az egyedi 

munka létrehozásának igénye. A különböző képességű középiskolások bevonása az egyéni és közös alkotó-

tevékenységekbe. Az ismeretlen szituációtól, vélt elvárásoktól eredő félelmek feloldása. 

Feladat: a saját környezet leképezése - látvány utáni vonalrajzok készítése a legkülönfélébb karakterű tár-

gyakról, figurákról, majd a képi struktúra kitöltése színekkel 

Technika: filctollakkal teleszínezett A/3 méretű lap 

Ötlet: A különösebb ábrázolási gyakorlattal nem rendelkező diákok számára olyan feladatot kerestem, 

amely mind témájában, mind eszközhasználatában a legkevesebb új elemet tartalmazza. Kézenfekvő volt a 

környezet köznapi jelenségeinek egyéni feldolgozása, a legfontosabb képi kommunikációs módok gyakorlá-

sa.  

Feladat leírása:  

A fiatalok először egyszínű filctollakkal készítették el a kiválasztott, legkülönfélébb karakterű tárgyak, tér-

részletek vonalrajzait. A „modellek” egymással sem tartalmi, sem fogalmi összefüggésben nem álltak. Az 

ábrák lehettek különböző méretűek, irányúak, illetve kerülhettek egymás mellé, elé-mögé vagy egész egy-

szerűen egymásra a lapon. A cél az volt, hogy a felhalmozott vonal-rengeteg egyfajta elvontságot mutató 

képi struktúrát hozzon létre. Munka közben a rajzolók tetszőleges irányba forgathatták a rajztáblát, mind-

addig, amíg a sokféle tárgy kellően be nem töltötte a felületet. Második lépésként, a papíron tetszőleges 

útvonalakat jelöltek ki, melyek minden irányból keresztülszelték a képet. A rajzok és az útvonalak által ki-

metszett foltokat ezután filctollal egyszerűen kiszínezték.  

Az alkalmazott színek ekkor már nem az eredeti tárgyiassághoz kötődnek, hanem a kép kompozíciójának 

rendelődnek alá.  

Összegzés: A feladat befejezése után még a legbizonytalanabb rajzoló is azt tapasztalhatta, hogy végül a 

kép összeállt, a reális ábrázolási módból történő többszörös kilépés eredményeként lényegtelenné váltak a 

tökéletlen rajzi részletek.  
 

 

A feladat készítője: Appelshoffer Péter tanár  

Budai Rajziskola – Budapest  

198



Tehetségprogram 

Kéz-illúziók 
 

Cél: az alkotás, a megismerés összetett formáiról élményszerű tapasztalatok közvetítése, amelyek hozzájá-

rulnak a legkülönbözőbb tanulói képességek fejlesztéséhez, az érzelmi állapotait felismerő, azt irányítani 

képes személyiség kialakulásához. Az alkotói kísérletezés bátorítása  

Feladat: vizuális "szabad asszociációs" játék: a kéz árnyékképeinek átírása  

Technika: akvarell, tempera 

Ötlet: Az emberi test az alkotási folyamat kiindulópontja. Saját magunk, arcunk, testünk körvonalai, nyo-

mai, fotói szolgálhatnak alapul a különböző képzőművészeti technikákkal való kísérletezésre, és ehhez kap-

csolódva érzelmek, tulajdonságok, fogalmak földolgozására, kifejezésére. Mindezekhez a színeket, a formá-

kat, a kompozíciót nemcsak eszközként, hanem önálló kifejezési formaként használva, miközben konkrét 

festészeti (eszközhasználati, színhasználati, ábrázolás technikai) problémák is előtérbe kerülhetnek. 

A feladat leírása:  

A kép hangulatának, terének alakítási lehetőségeit vizsgáltuk festészeti eszközökkel - a kompozíció, szín, 

színkeverés, színhatások, forma- és színkontrasztok, gesztusok különféle variációival. Kipróbáltuk a nyom-

hagyás minél szabadabb lehetőségeit a papíron. Az első próbálkozások után, vetített képes előadással be-

mutattam, hogy azok a munkák, amelyek odáig elkészültek, hogyan kapcsolódnak a kortárs képzőművészet 

különböző irányzataihoz. Az előadáson keresztül, láthatóan értelmet nyert a "miért is vagyunk itt", ki nem 

mondott, a szokásos, korosztályi türelmetlenségből eredő kérdése. A feladatok személyessége, átélhetősé-

ge lehetőséget teremtett arra, hogy rajtuk keresztül vissza lehessen keresni az emberi testábrázolások jel-

lemzőit a XX. századi és kortárs művészeti irányzatokban. A saját munkák megfeleltetésével értehetőbbé 

váltak az előképek (tassizmus – gesztusfestészet – body art – happening – performance - fluxus), anélkül, 

hogy a gyakorlat didaktikus követése lett volna egy művészettörténeti elméleti anyagnak. A felismerés, a 

beavatódás érzése felszabadító, a kísérletező kedvet erősítő hatást váltott ki a fiatalokból, mely a további 

munkákban is mérhető eredménnyel járt. 

 

 
 
 

A feladat készítője: Fábián Noémi tanár  

Budai Rajziskola – Budapest  
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Tehetségprogram 

Állati bélyegek 

 

Cél: a tudatos tervezői gondolkodás elindítása, ismerkedés a képek kicsinyítéséből eredő változásokkal és 

kép-szöveg együttes megjelenítésével 

Feladat: kedvenc állatfigura tervezése, elkészítése manuális eszközökkel, majd a bélyeg grafikai elemeinek 

összeállítása számítógépes program segítségével 

Technika: vegyes technika - színes ceruza, filctoll, színes papír, műanyag fólia és digitális technikák 

Ötlet: A bélyeg, tradicionális megjelenésénél fogva, kiváló mintát ad ahhoz, hogy a tanulók elképzelhessék 

a saját munkájuk végeredményét. A könnyűnek tűnő feladat megoldása közben fokról-fokra találkozhatnak 

a szakmai törvényszerűségekkel, beleláthatnak a grafikai tervezés követelményrendszerébe. Az ilyen jellegű 

alapismeretek terjesztése azért is fontos, mert a számítógépes programok rutinos használóitól gyakran 

bántóan dilettáns grafikai megoldásokkal találkozhatunk.  

A feladat leírása:  

Szemléltető anyagokkal, állatképekkel, eredeti bélyegsorok bemutatásával próbáltam kellően felkelteni a 

tanulók érdeklődését egy saját bélyeg tervezése iránt. A „mit-miért-hogyan” örökérvényű tervezési elve 

szerint a vázlatok alapján pontosítani tudtuk, milyen állatok, milyen karakterű bemutatását szeretnénk, és 

ezt milyen eszközökkel tudjuk a legjobban megvalósítani. Az állatok kiválasztása az erős preferenciák miatt 

gyorsan ment. A fotók, bár segítették az ábrázolást, mindenkor csak alapul szolgáltak a tervhez, kifejezetten 

kerültük a fényképek szolgai lemásolását. Realisztikus megoldások és stilizált figurák egyaránt készültek. 

Arra törekedtünk, hogy a bélyegeken a kép emblematikus vagy miniatúra jellege érvényesüljön. Mindenki 

más-más technikát talált alkalmasnak, a színes ceruzától a papírragasztásig. A színes műanyag fólia haszná-

lata izgalmas színkeverést eredményezett a bagoly és a macska bélyegek hátterénél. A színhasználat és 

motívumok tekintetében beszéltünk a bélyegek sorozat-szerűségéről. A rajzhoz végül már „csak” a foga-

zatot és a bélyegfeliratokat kellett hozzáilleszteni. A kiadványtervező program bemutatása után, a 

beszkennelt rajzot beillesztettük az előkészített bélyegsablonba. Az utolsó fázisban az ország és érték-

jelzés szövegfoltjait helyeztük el a bélyegterven úgy, hogy a betűtípus karaktere, színe, mérete, elhelye-

zése a képhez és az üres felületekhez igazodjon.  
 

 

A feladat készítője: Breznay András tanár  

Budai Rajziskola – Budapest  
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Tehetségprogram 

Álomkert 
 

Cél: az egyéni érzékenységek, erősségek felfedezése az adott feladattípusokban. A tanulók motivációs szint-

jének emelése. Az alkalmazott technikában rejlő minél több lehetőség kibontása. 

Feladat: álomkert - képalkotás a környezet létező és elképzelt motívumaiból - papírmetszet nyomtatás 

Eszközök: kartonlapok, kések, ollók, ragasztó, nyomófestékek, gumihenger, magasnyomó prés 

Ötlet: Nyár közepén a téma kibontásához magától értetődő alapmotívumot kínált az iskola kertje. Az adott 

környezetet személyes tartalommal kitöltve, egyedivé lehet alakítani a készítendő képet. Az összetett fel-

adat egyszerre mozgatja meg a rajzkészséget, fantáziát, kreativitást és kitartó munkát kíván a résztvevőktől.  

A feladat leírása:  

A papírmetszet első lépésben a téma körülírásával kezdődött. Ki-ki végiggondolta, milyen kerti világot te-

remtene, hogyan lehet a különböző, létező elemeket úgy ötvözni, hogy egységes képpé álljanak össze. A fák 

ágaira függőágyat, de békésen üldögélő zebrát (egy színes műanyag zebra-szobor valóban állt a kertben) is 

oda lehetett képzelni. A motívumok 250 grammos, negyedíves lapra készültek. A rajzolás során zárt, kivág-

ható formákat kellett létrehozni, különben kezelhetetlen, értelmetlen részekre esett volna szét a nyomó-

forma. A felrajzolás egyben redukció is. A kivágás során a negatív, fehéren maradó részek esnek ki. Minden, 

ami színt kap a nyomtatás során, a lapon marad. A finom rajzi motívumok kialakítása előrelátást, kivágása 

türelmet, kézügyességet és koncentrációt igényelt. A kimetszett lapokat, mint dúcot használtuk, melyet 

azonos méretű lapra ragasztottuk. A nyomófestéket gumihengerrel vittük fel. A nyomtatást magasnyomó 

présgépen végeztük. Ez a technika szinte mindenkinek új volt. Aki világos színnel kezdte a nyomtatást, nem 

feketével, az több szín használatával egy nyomat számos újabb változatát tudta létrehozni. A különböző 

színek erőteljesen befolyásolták a képek jelentéstartalmát. A nyomatok önmagukban is eredménynek szá-

mítottak, de egyes lapok továbbfestésével új tartalommal, más-más hangulattal töltődtek meg a képek. A 

többszínű nyomtatás befejeztével az „elhasznált” dúc esetenként gazdag színezetű, a nyomatokkal egyen-

értékű eredetivé vált. A munka során ügyelni kellett a tervezett kép sötét-világos foltrendszerének rendjé-

re, a nem kívánt tükörkép-hatás elkerülésére, a nyomatok tisztán tartására. A létrehozott képélmény erősí-

tette a tanulók önbizalmát, kedvet ébresztett a további próbálkozásokhoz. 
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Tehetségprogram 

Mind-egy-kép 
 

Cél: a csoporthoz tartozás, a kötetlen együttműködés erősítése. A tudáskülönbségből eredő hátrányok el-

lensúlyozására megfelelő munkamódszerek kialakítása. Az alkotói elképzelések összehangolása 

Feladat: a csoport 12 tagjának együttes ábrázolására egy közös kép létrehozása 

Eszközök: nagyméretű vagy kisebb egyforma méretű lapokból összeállított kartonlap, fedőfesték 

(tempera), ecsetek, erős lámpa 

Ötlet: A közös munka az alkalmazkodásról és az egymástól való tanulásról is szól. Egy részfeladat teljesítése 

mindig nagyobb felelősséget ró a résztvevőre, hiszen senki sem „ronthatja el” a többiek munkáját. 

Feladat leírása:  

A programban résztvevő csoport tagjai egy korosztályhoz tartoztak, csak különböző iskolákból jöttek. Az 

ismerkedést és a csoport összerázódását egy nagyméretű közös tabló létrehozásával igyekeztünk felgyorsí-

tani. A feladat nem csak az alkalmazkodó képességet segítette elő, hanem erősítette az egyenlőség tudatát 

is a csoporton belül. A közös cél elérése kitartó szorgalmat kívánt. A feladat tervezésekor először is el kel-

lett távolodnunk a tablók szokásos előképeitől. A személyes jelenlét és kapcsolatrendszer megmutatása 

nem merülhet ki egy fotósor lemásolásában, ugyanakkor nem építhettünk alapos rajzi, festészeti előtanul-

mányokra sem. 

Egy, tekercsben lévő kartonpapírt kifeszítettünk, erős lámpával megvilágítottuk. A papírt annyi egyenlő 

részre osztottuk, ahányan voltunk. A résztvevők arcuk, kezük sziluettjét mint árnyjátékot vetítették rá a ki-

választott területekre. A munka során a profilok, kezek egymásra vetültek, a vonalak kuszán, néha már kö-

vethetetlenül összekeveredtek. Eközben fokozatosan eltűnt az eredeti felosztás, a motívum erősebbnek 

bizonyult az igazságosnak vélt, egyenlő területi felosztásnál. A kiolvasható arcok - kezek mellett önálló ér-

tékkel bíró absztrakt foltok is létrejöttek. A következő lépésben mindenki megfestett egy-egy felületet, le-

hetőleg saját magát. A festés során a színhasználattal és a felületek változatosságával alkalmazkodni kellett 

a szomszédos felülethez. A feladat megkívánta a közös megbeszélést, az összehangolt előretervezést. 

Ahogy csökkent a szabad felület a képen, úgy kívánt egyre több kreativitást a folytatás a résztvevőktől. A 

felületek kitöltésének változatossága az egyes személyek különböző karakterét, habitusát is megmutatta. 
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Tehetségprogram  

Papírgyümölcsök 
 

Cél: a sztereotípiáktól mentes tervezői gondolkodásmód megalapozása, szélesebb körben működő kreatív 

látásmód fejlesztése. Változatos pedagógiai módszerek együttes alkalmazása 

Feladat: különböző formai és felületi tulajdonságokkal rendelkező gyümölcsök egy tárgyba sűrítése, a kont-

raszt fogalmának körüljárása, sík és térbeli alakzatok készítésével 

Technika: bármely rajzolt, festett és ragasztott felületű papír és annak formává való összeállítása 

Ötlet: Valamely tulajdonság valamilyen másikhoz képest, ahhoz viszonyítva olyan, amilyen. Mit jelent a 

kontraszt, a színtanból ismert komplementerek párba állításán túl? A kifejezés az ellentétek szembeállításá-

nál árnyaltabb viszonyrendszereket takar. A kontraszt jelentheti különböző formai-anyagi minőségek egy-

más mellett élését, egymásra való hatását, melyből létrejöhet egy újabb minőség. Az eltérő módon hasz-

nált formák, anyagok és technikák összevont alkalmazása, egy tárgyon belül, elindíthatja a nyitott szemléle-

tű, a kínálkozó helyzeteket kreatívan felismerő és kezelő gondolkodást.  

A feladat leírása:  

A papírgyümölcs feladatban egymás mellé kerülhettek olyan jellegzetességek, melyek a forma, felület, szín 

együttes vizsgálatával hatványozták a lehetőségeket. Sosemvolt forma-és felületvariációk keletkeztek. A 

jellemző karakterjegyek kiemelése a kevésbé lényeges elemek megváltoztatására is módot adhat. A gondo-

latsor elindítása után minden résztvevő kijelölte saját gyümölcs- és formapárosításait. A gyümölcs-hibridek 

kitalálása némi humorérzéket, találékonyságot, a forma szabásmintáinak létrehozása pedig szigorú geomet-

riai tervezést igényelt. A sok egyéb furcsaság között keletkeztek körte-citrom, dinnye-barack, paradicsom-

narancs és hasonló keverékek, amelyeknek külseje az egyik, belseje a másik gyümölcs tulajdonságait mutat-

ta. Az eltérő tulajdonságok egymáshoz rendelésének eredményét elsőként színes eszközökkel, rajzban ké-

szítettük el. A síkban megrajzolt gyümölccsel annak fotóival igyekeztünk téri illúziót kelteni. A gyümölcspá-

rosítás térbeli modellezéséhez egy-egy geometrikus testet választottunk. A jó szerkesztés jutalma a precí-

zen összeállítható gyümölcsszerű geometrikus tárgy lett. Az azonos módon kidolgozott felületek ellenére, a 

természetes formáik elvesztésével a gyümölcspárosítások bizarr megjelenést öltöttek. 
 

 

 
 
 

A feladat készítője: Kemény Péter tanár  

Budai Rajziskola – Budapest  

203



Tehetségprogram 

Megmentett lények 
 

Cél: az absztrakciós folyamatok megértése, az elvont gondolkodás segítése. A kis csoportban való munka 

során a véleményformálási készségek erősítése, a diákok verbális és képi kifejezőképességének javítása. 

Feladat: az iskolaépület homlokzati mozaikképének különféle élőlényekkel való benépesítése 

Technika: kollázs - a mozaikfal léptékéhez igazodva, 50x100 cm közötti felületek beillesztése a fal absztrakt 

mintázatába 

Ötlet: A mű azt ábrázolja, amit belelátok. Vagy amit bárki beleláthat. Eszerint, a mű minél közelebb van a 

valóság leképzéséhez, annál jobban távolodik az absztrakt művészi ábrázolás lényegétől. Még pontosab-

ban: a művészet nem egyszerűen illusztrál vagy ábrázol. Ilyenformán egy absztrakt mű nem ábrázol sem-

mit, hiszen a létező, tapasztalható világ elvonatkoztatása a célja. De azért ez mégsem teljesen így van. Egy 

műalkotás létrejöttét mindig megelőzi valamilyen élmény, élmények sorozata, amely az alkotói érzékeny-

séggel párosulva tovább érlelődik. A sajátos, elvont gondolkodás eredménye a jellemzően lényegkiemelés-

re törekvő ábrázolásmód, a tevékenység eszközétől, anyagától függetlenül. Miután információinkat túlnyo-

mó részét vizuális úton szerezzük, még a legradikálisabb nonfiguratív műfajok nyelvezete sem bír elszakad-

ni a látványélménytől, és nyilvánvalóan alkalmazza is azokat. Merít, táplálkozik belőle, és végül a nem látha-

tó így válik megélhetővé a néző számára is. 

A feladat leírása: 

Jelen esetben adott egy csempedarabokból kirakott, nyolc színt alkalmazó mozaikburkolat az iskolaépület 

homlokzatán. Nem ábrázol semmit. Vagy mégis? A feladat bármilyen létező, természet alkotta formát vagy 

lényt belelátni a burkolat mintázatába. A résztvevőket könnyű volt rávezetni arra, hogy a mozaikon fedez-

zenek fel olyan síkformai részeket, melyeket kiemelve, továbbgondolva figurális elemmé alakíthatnak. Az 

inspirációt adó felület, persze, lehetett volna egy sima festett fal is, apró, alig látható felületi hibáival, fes-

tékrétegeivel, de a burkolat színessége további fogódzót adott a figurák megfogalmazására. A mozaik készí-

tésével rokon technika a kollázs, ez esetben a színes papírok felhasználása kézenfekvő volt. A minta foltjá-

nak csomagolópapírra való átrajzolása után a diákok pontosan megrajzolták az állatfiguráikat. A színes kar-

tonokból olyan nagyságú, formaképzésű darabokat vágtak, melyek jól illeszkedtek a fal mintázatához. 
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Tehetségprogram 

Önjellemzők 
 

Cél: a különböző alkotói gondolkodásmódokba való betekintés lehetősége, miközben a résztvevők saját 

eszköztárukat, alkotói gondolkodásukat fejleszthetik. Az egyéni megoldások megkeresésével a tanulók önis-

meretének, önálló döntési képességének, cselekvő, megoldó magatartásának fejlesztése. 

Feladat: saját arcról készített fotó átalakítása 

Technika: montázs technika - portréfotók fénymásolatainak felhasználásával 

Ötlet: A művészethez való közelkerülés, annak befogadására való alkalmasság a körülöttünk lévő világ meg-

ismerésének egy lehetséges aspektusát jelenti, értelmező tevékenysége olyan szemléletbeli normákat 

eredményez, amelyek más területekre is kiterjednek. Ezért lényeges, hogy a fiatalok a lehető legtöbb segít-

séget megkapják a kisgyermekkori alkotás természetes újratanulásához. 

A feladat leírása: 

A saját arcról készített, igazolványkép szerű fotó átalakítása a pillanatnyi helyzet, érzelmi állapot minél pon-

tosabb megjelenítésére szolgált. Nagy izgalmat váltott ki, hogy ez esetben, ha csak jelképesen is, de a leg-

egyszerűbb módszerrel képessé válhatott bárki az önképének radikális átalakítására. 

A fotó szikár, objektív nézőpontja helyett a szubjektíven megélt "Én" bemutatására tehettünk kísérletet. 

Minden beavatkozás megengedett volt: a szétvágással-újraépítéssel új arc arányokat alakíthattunk ki ma-

gunknak, a sorolás, ritmusváltás, forgatás technikája játékos megjelenést, a mozgás illúzióját adta. Az egyes 

részletek nagyításán, kicsinyítésén keresztül kipróbálhattuk, milyen karakterváltozások keletkeznek egy-egy 

részletforma arányának változásával. Ha valaki inkább csak szelíd átalakításokra vállalkozott, a vízben tükrö-

ződő arcképével kísérletezett. Az átrajzolás, átfestés módszerének alkalmazásával is kiegészítve, a technika 

végtelen variációt kínált, egyre több bátor ötlet merült fel a további megoldásokra. 

Összegzés:  

A második hét végére, az itt nem ismertetett animációs és számítógépes feladatokkal is megismerkedve, a 

program törekvéseit messze a várakozáson felül sikerült megvalósítani. A résztvevők a nyári hőség és a tan-

év végi fáradságuk ellenére, végig nagy odaadással dolgoztak. Sikerült olyan sokszínű anyagot létrehozni, 

amellyel ki-ki a környezetének és elsősorban saját magának is bizonyítani tudta alkotói rátermettségét, kre-

atív képességeit. 
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ESZKÖZTÁR 
 
 
 
 

A leírást készítette: Baranyai Zoltánné 

Az alkotások a győri Kovács Margit Iskolában, a Vizuális Pedagógiai Műhelyben és a  

badacsonytomaji székhelyű SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskolában készültek  

 
  

 

 

A következő fejezetben nagyon rövid, lexikális jellegű leírással, gyakorlati útmutatással kívántunk bemutat-

ni néhány ábrázolási, formálási technikát, melyet a 6 - 18 éves tanulók kép- és tárgyalkotói munkájuk során 

alkalmazni tudnak. Egy-egy kifejezési eszköz vagy módszer minden variációjára nem adhattunk példát, mert 

az alkalmazások változatossága akár végtelen is lehet.  

A bemutatott művészeti technikák, a teljesség igénye nélkül, a grafika, a festészet, a szobrászat és a tárgyal-

kotás néhány megoldását, iskolai körülmények között is alkalmazható formáit szemléltetik.  
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A technika bemutatása: A rajz, mely minden képzőművészeti ábrázolás alapja, vonalak segítségével jelenít meg formákat, jelenségeket, gondolatokat. A rajz lehet 

a különböző műfajú alkotások, pl.: festmények, szobrok, formatervek kivitelezésének előkészítő eszköze (vázlata, tanulmányrajza), de lehet önálló kifejezési esz-

köz, képzőművészeti műfaj is.  

A művészi rajz egyik csoportját a szabadkézzel készülő egyedi grafikák, a másikat dúcok nyomtatásával előállított sokszorosított grafikák képviselik. Az egyedi gra-

fika készülhet bármilyen nyomhagyó eszközzel (pl.: tűvel, tollal, ceruzával…). A sokszorosító grafika dúca lehet pl.: fa, fém, kő, műanyaglap. A nyomóforma anya-

ga alapján pl.: az alábbi grafikai eljárásokat különböztetjük meg: fametszet, litográfia (kőrajz), rézkarc, rézmetszet, linómetszet.  

Az új médiumok (fotó, video, számítógép…) a sokszorosítás lehetőségét tovább tágítják. A művészi rajz számos technikája alkalmazható a tanítási gyakorlatban.  

Rajz, grafika 
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Viaszkarc  

A technika bemutatása: A viaszkarcot nevezhetnénk sgrafitto technikának is (a sgrafitto jelentése: kikarcol, kikapar). Az eredetileg épülethomlokzatokon alkalma-

zott eljárás lényege, hogy a falra felvitt két- vagy többszínű vakolatrétegből addig a színig karcolnak, kaparnak vissza, amelyre a megtervezett minta alapján szük-

ségük van. A viaszkarc technika ugyanerre a megoldásra épít.  

A karc készítésére alkalmas lapot úgy tudjuk elkészíteni, hogy a fehér vagy magában színes, illetve színezett (festett vagy zsírkrétával befedett) kartonra egy sem-

legesítő réteg felvitele után (nagyon jól használható erre a színtelen cipőpaszta, melyet puha ronggyal nagyon vékony rétegben tudunk alkalmazni), fedőréteget 

viszünk fel temperával vagy tussal. Ezt követően egy karcolásra alkalmas eszközzel vonalakat, foltokat szedünk vissza a fedő festékrétegből úgy, hogy az alap szí-

ne előtűnjön. Célszerű előre megtervezni az elképzelt kép színvilágát, az alap- és fedőszínek együttes hatását.  
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Linómetszet  

A technika bemutatása: A linómetszet egy magasnyomású sokszorosító grafikai eljárás. A magasnyomás esetén a dúc felületéből azok a részek emelkednek ki, 

melyek a lenyomat rajzát adják. A levonatok jellemzője, hogy a dúcból kiemelkedő részek nyomtatáskor a rá helyezett anyagon domborulatot hoznak létre.  

A linómetszet dúca szövet hátú linólemez, de alkalmazható e célra olyan műanyag burkolóanyag (műpadló) is, melynek a felülete teljesen sima (nem 

dombornyomott). Ebből a műanyag lapból, linókések segítségével vágjuk ki a nyomaton megjelenő rajzolatot (vonalakat, foltokat). A technika nagyon sokrétűen 

alkalmazható. A dúc nyomható fehér vagy színes lapra, finom folthatásokkal előre megnyomott alapra. A dúc festékezése történhet egyszínű festékkel vagy több 

szín alkalmazásával is. Több dúc együttes használatával, ügyelve azok pontos illesztésére, létrehozhatunk színes linómetszetet is.  

A technikát leggyakrabban illusztrációk készítésére használjuk.  
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Monotípia  

A technika bemutatása: A monotípia olyan, többnyire nyomda- vagy olajfestékkel befedett, üveg- fém- vagy műanyag lemez vagy lap segítségével létrehozott 

egyszeri nyomat, egyedi grafika, amelyben nagy szerepe van az átnyomás során keletkezett érzékeny vonal és folt játékának. A technika az indigóhasználat elvére 

épül. A gyerekekkel nyomhagyásra alkalmas felületet legkönnyebben úgy tudunk létrehozni, ha egy írásvetítő fóliát a linónyomathoz használatos olajos festékkel, 

fotóhengerrel egyenletesen befestékezünk, ügyelve arra, hogy a felvitt festékréteg mennyisége megfelelő (ne túl sok és ne túl kevés) legyen. A festékrétegre he-

lyezett lapra (pl.: vékonyabb géppapírra) a rajzot úgy kell elkészíteni, hogy lehetőleg csak ott maradjon vonal- vagy foltnyom, ahol azt szeretnénk. A fóliára a kife-

jezési célnak megfelelően színes alapot is képezhetünk, de színes nyomat készülhet több, más-más színnel megfestékezett nyomhagyásra alkalmas lemez egy-

mást követő felhasználásával is. A nyomatot rögzítő lap nem csak fehér lehet. Az elkészült nyomat utólag festéssel tovább színezhető. 
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Színes vagy monokróm ceruzarajz  

A technika bemutatása: A rajz készítésének egyik közkedvelt eszköze a ceruza, mely a 19. század végén nyerte el jelenlegi formáját. A grafitceruza alapanyaga 

nagyon finomra őrölt grafit és agyagpor keveréke, melynek keménységét (10H-tól 9B-ig) a gyártási eljárás során az égetés hőmérsékletével szabályozzák. A grafit-

nyom lehet selymesen puha, vastagodó, elvékonyodó, dinamikus, tétova, határozottan fedő. A ceruzával könnyed, halvány kereső és határozott vonalakkal is le-

het vázolni. A grafit által hagyott nyom megváltoztatható, törölhető. Az eszköz lehetővé teszi, hogy a használója sűrű vagy ritkább vonalhálóból tónusokat, folto-

kat képezzen, hogy lírai, vagy drámai hatású képet alkosson. A szürke grafit mellett a színes ceruza is kedvelt rajzeszköz. A színes ceruzarajz is betöltheti a tanul-

mányrajz vagy vázlat szerepét (pl. lehet színvázlat, magyarázó rajz egy készülő alkotáshoz), de készülhet színes ceruzával minden ízében önálló, képi igényű mű is. 

A színes vonalnyomok egymásra satírozásával érzékeny színárnyalatok, tónusok képezhetők. A grafit vagy színes ceruza vízfestékkel együtt is alkalmazható.  
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Tusrajz, tollrajz  

A technika bemutatása: A kora középkortól használatos rajzeszköz a toll, alkalmas arra, hogy élesen elváló vagy egymásba olvadó vonalakkal jelenítse meg a for-

mát. Régen a tollrajz eszköze a kihegyezett madár-, illetve nádtoll volt, a fémtoll csak később terjedt el. Tollrajzot készíthetünk golyóstollal és filctollal is.  

Ábrázolhatunk vele síkszerűen és plasztikusan. A tollrajzon a vonalak sűrűségének, formájának, vastagságának, irányának változása adja a rajz karakterét.  

A kép sokféle stílusban készülhet, lehet lírai, de kelthet drámai hatást is (pl.: ha a finom vonalakkal behálózott, körülkerített felületek és tömegek ellentétpárja-

ként, üres felületekkel tagolt a kép, vagy ha a finom részletek mellett, nagyvonalú összegző befoglaló formák jelennek meg). A tollrajz autonóm kifejezési eszköz. 

Készülhet színes alapra, és vízfestékkel is kiegészíthető. Lavírozva (nedves rajzecsettel fellazítva), festői hatást kelt. A japán és kínai festészet jellegzetes műfaja az 

ecsettel létrehozott tusfestés. 
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Tuslepergetés  

A technika bemutatása: A legutóbbi időkben fejlődött ki az úgynevezett leugrasztó technika. A tanulók megismerve ezt az eljárást, annak variációs lehetőségeit, 

szívesen alkalmazzák képalkotó tevékenységük során. A lepergetéssel vagy leugrasztással sokféle hatású alkotás készíthető. Amennyiben csak a fehér és a fekete 

ellentétére kívánunk építeni, a fehér dipára alig vizezett fehér temperával festjük meg azt, amit az elkészült képen is fehérnek szeretnénk látni.  

A temperaréteg megszáradása után a teljes felületet lefestjük fekete tussal. A tus száradását követően a lapot vízzel teli edénybe tesszük, majd amikor azt érzé-

keljük, hogy a tempera leválasztja a fölötte levő tusréteget, az átázott papírt egy kemény műanyag lapra tapasztva, folyó víz alá helyezzük, és finoman lemossuk, 

eltávolítjuk róla a leváló tus- és temperaréteget. Ha többféle színt alkalmazva visszük fel a temperaréteget, egészen más hatást érünk el. Tempera helyett pácok 

(pl.: diófapác, fenyő pác, mahagóni pác) is alkalmazhatók. A páccal készült képek többnyire érzékenyebbek, lágyabbak.  
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Szén- és krétarajz  

A technika bemutatása: Az elszenesedett fadarabot a legrégibb idő óta használja az ember rajzeszközként. A rajzszén a fa levegőtől elzárt, egyenletes izzításával 

nyeri el a használatra alkalmas állapotát. A puha szénrúddal lágy tónusok, a keményebbekkel határozott vonalú rajzok alakíthatók ki a világosszürke árnyalatoktól 

a mélyfeketéig. A reneszánsz mesterek tanulmányrajzaik készítéséhez szívesen használtak vörös krétát. A kréta zsírosabb a szénnél. A hegyével vonalak, tónusfo-

kozatok, a lapjával foltok kialakítására alkalmas. Az egyszínű vagy többszínű krétával készült alkotás inkább grafikai hatású, a puhább pasztellkrétával létrehozott 

kép festményszerű, mely alkalmas a színek lágy átmenetének, gazdagságának kifejezésére. A szén, a kréta és a pasztell érdes felületen alkalmazható a legered-

ményesebben. A vastagabb rétegű krétapor megfelelő tapadásához rögzítő lakk használatára van szükség. A viasz- vagy olajpasztell eszközökkel készített képek 

az olajfestmények hatását idézik. A hordozó felület nemcsak fehér színű anyag lehet, hanem színes is. A fekete alap felfokozza a színek erejét. 
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Montázs és kollázs  

A technika bemutatása: A montázs a különböző helyről származó képeket, képrészleteket a kifejezés érdekében új összefüggésbe helyezi. Az így kialakított új mű 

nemcsak nagyítással, kicsinyítéssel, kivágással, összeállítással, ragasztással, hanem egyéb új technikai megoldásokkal, pl.: montírozással (számítógép, fénymásoló 

felhasználásával) vagy a részekből konstruált alkotás lefényképezésével is létrehozható.  

A kollázs a montázs technikához hasonlít abban, hogy a mű készítője itt is különböző képelemekből formálja meg az alkotását. A kubisták (pl.: Georges Braque, 

Pablo Picasso) által vált népszerűvé, de ezt a technikát a dadaisták és szürrealisták is gyakran használták. A kollázst készítő valódi anyagokat (pl.: papír, fa, textil, 

fém) és egyéb, talált vagy gyűjtött tárgyakat is beépít a képbe. A kortárs hazai művészek is előszeretettel alkalmazzák ezt a kifejezési eszközt, illetve az ebből ki-

fejlődő, a szobrászat felé közelítő assemblage technikát. 
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Tárgynyomatok, frottázs  

A technika bemutatása: A különböző természeti (pl.: levél, toll, burgonyából képzett dúc) vagy mesterséges anyagok, tárgyak befestékezett felületével képele-

mek, motívumok képezhetők. Grafikai prés segítségével a befestékezett fóliára helyezett, festékkel áthengerelt növényekről, háló vagy fonalmaradékokból nyo-

matok készíthetők, melyek a kifejezési cél függvényében tovább alakíthatók, gazdagíthatók.   

A frottázs is tárgynyomat (a szó jelentése: dörzsölés). Szinte minden gyermek kipróbálta már, hogy átdörzsöléssel (satírozással) hogyan lehet átmásolni a papír 

alá helyezett tárgy (pl.: pénzdarab, falevél) rajzolatát.  

A 20. században a frottázs olyan modern művészeti eljárássá, önálló magasnyomású technikává vált, amelynek során a valódi tárgyak felületéről grafitos, festé-

kes dörzsöléssel vett mintázat másolata vagy nyomata az alkotás szerves részét képezi.  
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Papírdúc, papírnyomat  

A technika bemutatása: A papírból kialakított dúc is sokszorosításra alkalmas eszköz.  

A gyerekek ezzel az egyszerűen formálható (vágható, nyírható, ragasztható) anyaggal könnyedén megismerhetik a nyomtatás, a sokszorosítás elvét, lényegét. A 

papírdúc nem tartós (hacsak nem kezeljük le a felületét), nem alkalmas sok nyomat készítésére. A dúc anyagaként érdemes olyan vastag és rugalmas papírt vá-

lasztani, ami könnyebben viseli a grafikai hengeren történő átnyomást. Ebbe az anyagba vágjuk bele a mintát vagy erre a felületre ragasszuk fel a domborműsze-

rűen kiemelkedő részeket. A nyomóforma kialakításakor felhasználhatunk dombornyomott tapétadarabokat is. A dúc fölé helyezett nedves papíron az átnyomás 

hatására leheletfinom relief keletkezik. Amennyiben a dúc felületét hengerrel befestékezzük, önálló grafikai nyomatot hozunk létre. A dúc nyomható fehér vagy 

színes lapra. A nyomat rajzzal, festéssel kiegészíthető, folytatható. 
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Szitanyomat, szerigráfia  

A technika bemutatása: A szitanyomás, a szerigráfia, a síknyomás egyik fajtája.  

A nyomóforma, a keretre feszített fém-, műanyag vagy textilszálakból kialakított szövedék. A festék a szita szabad nyílásain át kerül a nyomandó felületre. Nyom-

tatható papírra, textilre, bőrre, fára. Kezdeti időkben a szitanyomatot a szitakeretre rögzített sablonokkal készítették. Ezt a megoldást kisebb gyermekekkel is al-

kalmazhatjuk. A diákok papírkivágással könnyedén el tudják készíteni a kitakart részek sablonját. Az elkészült sablont (papírkivágást) széles cellux-szalaggal felra-

gasztjuk a hálóra, ügyelve arra, hogy a keretig minden felesleges részt kitakarjunk. A sűrű szövésű szövedék ki nem takart részein, rugalmas műanyag léccel, át-

nyomjuk a felvitt festéket. A szitára közvetlenül zsíros litokrétával, tussal, lakkal vagy fotókémiai eljárással is felvihető a rajzolat. A szitanyomás ipari elterjedésé-

vel a kitakarást fényérzékeny króm-zselatin réteggel végzik. 
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Vízfestés, akvarell  

A technika bemutatása: Az akvarell vízfesték technika. Készülhet rajzlapra, akvarell papírra, de pergamenre, elefántcsontra és lenvászonra is festettek vele.  

Alkalmazzák tanulmányrajz készítésére és autonóm mű létrehozására.  

A vízfestékkel készülő munka lehet rajzból kiinduló festés vagy előrajzolás nélküli úgynevezett prímafestés. A vízfestékkel lehet lágyan és keményen is dolgozni, 

hogy mikor hogyan alkalmazzuk, az függ a funkciótól, a kifejezési szándéktól, a papír, a festék minőségétől, a festékhez adott víz mennyiségétől, de függ attól is, 

hogy milyen (száraz vagy nedves) alapra festünk. Az akvarellmunka szépsége a papír fehér színétől és a festék áttetsző jellegéből adódik.  

A nedves felületre felvitt szelíden összefuttatott színekkel frissesség, könnyedség, líraiság; a száraz felületre fedőszerűen alkalmazott festékkel kontúrosabb, ha-

tározottabb hatás érzékeltethető.  
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Temperafestés, akrilfestés  

A technika bemutatása: A tempera olyan fedőfesték, amely részletgazdag, dekoratív művek létrehozására alkalmas. Gyorsan szárad. Matt hatású felületet ered-

ményez. Papírra, fára, vászonra és üvegre is festhető. Sokféle tempera létezik (pl.: vizes vagy olajos, tojástempera).  

A gyerekekkel az írószerboltokban kapható vizes diszperziót használjuk. A három alapszín (sárga, piros, kék), valamint a fehér és fekete segítségével sokféle új 

szín, árnyalat képezhető.  

Az akril szintetikus diszperzió. Vízzel könnyen hígítható, de száradás után a víz nem oldja. Az olajfesték és vízfesték pozitív tulajdonságait ötvözi. Vékony rétegben 

alkalmazva áttetsző lazúros hatás, vastag textúrával drámai vagy dekoratív hatás érhető el vele. Felvihető ecsettel, késsel, kis kartonlappal, szivaccsal…  

Szinte minden felülethordozón alkalmazható.  
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Vegyes technika  

A technika bemutatása: A ceruza vagy zsírkrétarajz higított tussal, páccal, vízfestékkel vagy temperával is folytatható; a papírtépéssel, vagy papírkivágással , illet-

ve összeillesztéssel létrehozott forma festékfújással, belerajzolással, belefestéssel kiegészíthető; a megfestett felület belerajzolással, beleragasztással, dúcokkal 

történő nyomhagyással tovább gazdagítható. A vegyes technikák skálája szinte a végtelen.  

Ennek a technikai megoldásnak nagy szerepe van abban, hogy a gyermekek a rajzolás, festés, a képalkotás anyagait és eszközeit szabadon, kreatívan használják. 

Fontos szerepe van a rajzolás, az alkotó tevékenység bátorságának kialakításában.  

A különböző rajzoló- és festőtechnikák, egyedi és sokszorosító megoldások együttes alkalmazása többnyire izgalmas művet eredményez azzal, hogy felerősítik 

vagy tompítják egymás hatását, harmóniát vagy díszharmóniát képezve.  
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Fonalnyomat  

A technika bemutatása: A fonalnyomat a tárgynyomatok körébe sorolható.  

Fonalnyomatot egy kettéhajtott lap közé helyezett, festékbe vagy tusba mártott cérna mozgatással történő kihúzásával készíthetünk.  

A hordozó felület a papír vagy textil mérete, minősége, a fonal vagy spárga vastagsága, a nyomhagyó festék, a nyomhagyásra alkalmazott anyag elhelyezése, a 

kihúzáskor alkalmazott mozgatás milyensége más-más hatású nyomatot eredményez.  

A keletkezett nyomatot felhasználva, kiegészítve (pl.: tollal, színes ceruzával, festékkel) könnyed grafikákat, rajzos hatású festményeket, figyelemfelhívó térgrafi-

kákat alkothatunk.  

A fonalnyomattal keletkező rajzolat alkalmas a tanulók fantáziavilágának, képzelőerejének megfigyelésére, fejlesztésére.  
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Papírkivágás, papírmetszet  

A technika bemutatása: A papír nemcsak az egyedi rajz, a sokszorosított grafika vagy a festmény hordozója lehet.  

A papír könnyen alakítható vágással, nyírással, tépéssel.  

Az egyes kultúrákban (pl. a rokokóban) nagy hagyománya volt az ollóval kialakított sziluett képeknek.  

Az egyes népcsoportok (pl. a lengyelek) előszeretettel készítettek összehajtogatott papírból nyírással különböző alakzatokat megjelenítő papírfüzéreket, papírké-

peket. Mi is alkalmazhatjuk ezt a technikát nemcsak a szimmetria, a formaritmus megértésére, de önálló alkotásként is.  

Ha a fehér papírmetszet alá sötét lapot teszünk, és arról több fénymásolatot készítünk, a létrejött másolatokkal a mintaszervezést is gyakorolhatjuk.  

Sablonként nemcsak a szitanyomat készítésénél alkalmazható, hanem a különböző átfújásokkal létrehozott képalakításoknál is.  
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Papírfűzés, papírmozaik  

A technika bemutatása: A sodrás, fűzés és fonás művelete nemcsak bőr- vagy textilanyagokkal, a mozaik technika nemcsak kavics, kő, kerámia vagy üveg felhasz-

nálásával tanítható meg, alkalmas erre a papír is.  

A papír könnyen alakítható vágással, tépéssel, sodrással, fűzéssel, szövéssel.  

A fűzés, szövés elvének megtanítására ne a technikacsomagban található (erre a célra kialakított előre bevagdalt) lapokat használjuk. A tanulókkal együtt, mi ma-

gunk válogassuk össze (pl.: színes újságokból, színkeverési próbalapokból, elrontott régi festett munkákból), vagy készítsük el (színben, formában tudatosan meg-

komponált, megfestett lapokból) a fűzés, szövés alapanyagát. A megoldás során a kifejezési cél függvényében alakíthatjuk a színvilágot. 

 A papírmozaik készítéséhez is érdemes a fenti módon összegyűjteni az anyagokat, és azokat vágással, tépéssel a kívánt formára alakítani.  
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Papírbatik  

A technika bemutatása: A batiktechnika és a kékfestés módszere sem csak textilanyagon szemléltethető. Mindkét technika papír alkalmazásával is megértethető. 

A batiktechnika alkalmazója arra épít, hogy a különböző módon (elszorított vagy forró viasszal lefedett) elzárt területeket a festék nem képes megszínezni. A kék-

festés esetén a dúcokkal felvitt vegyi anyag gátolja meg a festékfürdőbe helyezett anyagon a minta elszíneződését.  

Amikor zsírkrétával rajzolunk egy papírra, ugyanúgy járunk el, mint a viaszolt batik vagy a kékfestő dúccal történő mintázás során. A vízfesték a zsírkrétával meg-

rajzolt, lefedett, kitöltött részeket nem színezi meg, azokról lepereg. A zsírkrétás munka összegyűrésével márványos hatás is elérhető.  

Mielőtt textilen próbálnánk ki a kötözéssel vagy hajtogatással kialakítható mintaképzés lehetőségét, érdemes a különböző hajtogatások eredményét papír zseb-

kendő felhasználásával kikísérletezni. 
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Papírplasztika, papír mobil  

A technika bemutatása: A papír a kortárs autonóm művészet fontos anyaga.  

A papírból készített alkotások utalhatnak az anyag szerves voltára, kelthetnek archaikus vagy organikus hatást, érzékelhetik az elmúlás, a töredékesség állapotát. 

Az összetűzött vagy ragasztott papír térbeli formálásával háromdimenziós alkotások készíthetők.  

A széttépett, áztatott papírdarabkák pépjéből - a papírmaséból - nyomatok, plasztikus felületek, reliefek, szobrok képezhetők.  

Különféle merevítőkre (pl.: lécekből, drótból, papírcsíkokból, műanyag- vagy dróthálóból kialakított szerkezetekre, felfújt lufira, forgáccsal, vagy homokkal teli 

zsákra…) nagyméretű szobrok építhetők.  

A papír más anyagokkal is társítható, belőle játékok, bábok, bútor, makett, mobil is készíthetők. 
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Agyagrelief, agyag kisplasztika  

A technika bemutatása: Az agyagművesség korai megjelenését az őskori művészet plasztikái, kerámiatárgyai tanúsítják. Izgalmas formálási módokat mutatnak a 

prekolumbián agyagszobrok, maszkok, állat- és emberfigurák. A magyar kerámiaszobrászat legújabb kori virágzása az 1970-es évek közepén indult, mely - a figu-

rális megfogalmazások mellett - egyre inkább az agyag „viselkedésének” sajátos törvényszerűségeinek bemutatására törekedett. Érdemes nyomon követni és a 

tanítási gyakorlatban felhasználni az autonóm agyagművesség példáit.  

A tanulók szívesen dolgoznak ezzel a képlékeny anyaggal. Javasolt először reliefszerű plasztikákat készíttetni. A kisplasztika készítése során minden korosztály 

esetében célszerű a formát egy tömbből alakítatni. A nagyobb méretű munkák készítésekor a stabilitás, a körüljárhatóság igényének megoldása, a formakapcso-

latok kialakítása, a részformák összeépítése, a felület anyagszerű megmintázása nagyobb gyakorlatot, alaposabb tudást, plasztikai érzékenységet követel.  
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Zománc  

A technika bemutatása: A zománcot, a fémre olvasztott üveganyagot már az időszámításunk előtt is használták tárgyak díszítésére. A színes üveget a fém mélyí-

tett, domborított vagy rekeszekkel tagolt felületére olvasztották.  

A zománc a magyar művészetben az utóbbi években nem ötvöstárgyakat díszítő zománcként, hanem elsősorban képalkotó médiumként van jelen.  

A tanulók könnyen elsajátíthatják a zománcgrafika vagy zománcfestészet legegyszerűbb technikáit. A zománcművességbe való beavatást érdemes a sgrafitto 

technika megismertetésével kezdeni. Ezzel a módszerrel a gyárilag előalapozott lemezre felvitt (homogén vagy a különböző színű zománciszapok összefuttatásá-

val kialakított) bőrkeményre szárított zománcrétegből vonalak, foltok visszaszedésével, a zománc, alap-, illetve fedőszínére épülő kompozíció alakítható ki, mely 

újabb színrétegek felvitelével (ráfestéssel, visszakaparással), ismételt ráégetésekkel (tűzben pikturálással) festőien gazdagítható.  
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Viaszolt batik  

A technika bemutatása: A viaszolt batik készítése arra az elvre épül, hogy a forró viasszal lefedett textilrészeket a festék nem tudja elszínezni. 

A batikolt textil készítéséhez koptatott vagy beavatott (ruhafestékkel jól festhető) anyag szükséges.  

Első lépésként forró viasszal az fedjük ki, melyet az anyag eredeti színében szeretnénk hagyni. Ezt követően a textil a hideg festékfürdőben megkapja az általunk 

meghatározott legvilágosabb szint. Száradás után a már megfestett anyagból azt takarjuk ki forró viasszal, amit erre a színre szeretnénk meghagyni. Színkeverési 

gyakorlatunkra építve, a színtervnek megfelelően, a világos színtől a sötét elnyeréséig a műveletet addig ismételjük, míg a kívánt hatás el nem érjük. Száradás 

után újság-, illetve selyempapírok között vasaljuk ki a textilből a viaszt. A viaszolással, festéssel kialakított forma- és színvilág egyéb eszközökkel (pl.: textilfilccel) 

tovább gazdagítható. A technika nagy előrelátást igényel, a teljes munkafolyamat átlátását és gondos tervezését követeli meg a gyerekektől. 
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Faragás  

A technika bemutatása: Az általános iskolás tanulókat a kőfaragás mesterségébe, a tömbből történő formakibontás rejtelmeibe nem tudjuk beavatni, az anyag 

keménysége és a megmunkálás nehézsége miatt. Érdemes olyan puha anyagot keresni, amely könnyebben alakítható. Alkalmas erre a nagyobb tömbökben gyár-

tott szappan vagy gyertya, de nagyon szép porózus hatást kelt a falazásra gyártott Ytong tégla, mely az építési telephelyeken vagy szaküzletekben sokféle méret-

ben megvásárolható.  

Az Ytong alakítható fűrésszel, vésővel, késsel, durvább ráspollyal - csiszolható reszelővel, dörzspapírral.  

Gipszbe mártott anyaggal (pl.: papírral, textillel), természetes anyagokkal (pl.: kő, kavics) jól társítható. Óriási élmény a tanulók számára annak végig vitele, hogy 

hogyan lesz egy szabályos hasábból - minden oldalról plasztikai élményt nyújtó - mű.  
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Nemez 

A technika bemutatása: A nemezkészítés a pásztornépek egyik legősibb mestersége. A nemez az állati eredetű szőr finom szálainak, víz és nyomás hatására törté-

nő összegubancolásának eredménye. Honfoglaló őseink nemezsátrakban éltek, nemeztakarókat, nemezsüveget és egyéb használati tárgyakat készítettek. 

Napjainkban a nemez sok-sok újítással a kortárs textilművészetben, a lakáskultúrában és az öltözködéskultúrában is jelen van.  

A nemezelés munkafogásai nemcsak azokkal a tanulókkal sajátíthatók el, akik textilműves műhelygyakorlatra járnak. Már a legkisebbek is képesek arra, hogy 

szőrlabdát, mintás nemezlabdát, nemez-zsinórt, hengeres karkötőt formáljanak, hogy nemezeléssel lapokat gyúrjanak.  

Ezekre a műveleti alapeljárásokra építve képessé vállnak arra, hogy egyedi ékszereket (nyakékeket, karkötőket), kisebb használati tárgyakat (erszényeket, tarso-

lyokat), bábokat és játékokat, készítsenek. A nemezeléssel kialakított anyag: hímzéssel, varrással, gyöngyözéssel tovább alakítható. 
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NÉZŐPONTVÁLTÁS 
 

KÉPEK FORRÁSJEGYZÉKE 

 

Ízléskérdések című fejezet, 

23. oldal: 

1. kép: Madarász Melinda: Matyó I., öltözék - Magyar Iparművészet 2008/1., 9. o. 

2.kép: Madarász Melinda: Matyó II., öltözék - Magyar Iparművészet 2008/1., 11. o. 

3.kép: Fóris Barbara: Etno remix kollekció (részlet) - Magyar Iparművészet 2012/1., 12. o. 

4. kép: Göbölyös Márta: Kertem virágai, kabátka - Magyar Iparművészet 2005/4., 25. o. 
  

24. oldal: 

1. kép: Farkas Anett: Öltözékcsalád - Magyar Iparművészet 2012/2., 23. o. 

2. kép Söptei Eszter: Öltözék - Magyar Iparművészet 2012/2., 22. o. 

3. kép: Molnár-Madarász Melinda: Öltözék - Magyar Iparművészet 2012/2., 22. o. 

4. kép: Bálint Sára: Öltözékcsalád - Magyar Iparművészet 2012/2., 21. o. 
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