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1. évfolyam 

Kifejezés, képzőművészet 
Formák, vonalak és színek hasz-
nálata, megnevezése. 

2 Színkörök, színek szerepe, 
hangulata, színkeverések 
eredményének bemutatása 
program használata köz-
ben, illetve elmentett mun-
kákon, esetleg művészi al-
kotásokon. A programok 
használatának bemutatása. 
Tanulói munkák kinyomta-
tása. 

Frontális vagy kiscsoportos a 
felkészítés idején, majd önálló 
tanulói munkák rajzolóprog-
ramok segítségével. 

Tanári bemutató: néhány perc 
az óra elején a programhasz-
nálat összegzésére,
kák bemutatására. 

 kész mun-

Ú 
GY 
M 

Szoftver: Comenius Logo/ Gyerek-
játékok/ Kifestő játék (Kossuth Ki-
adó Rt.), 
Szoftver: MS Paint v Paintbrush 
Hardver: színes monitorokkal ellá-
tott számítógépek a számítástechnika 
vagy tanteremben, esetleg kivetítő, 
nyomtató, WIN3.1,WIN95/98  
Szoftver: Süni kifestője magyar 
szoftver (Automex Kft.) 
Szoftver: Ismerd meg a színeket és a 
formákat! (WOODSTONE Bagoly 
doktor sorozat) 
Hardver: Pentium233 MMX IBM 
kompatibilis, WIN95/98, 32 MB 
memória (64 MB ajánlott), 8x CD-
ROM, 800*600 True color felbontá-
sú videokártya, WIN kompatibilis 
hangkártya, egér 

Fejlesztendő készségek, képességek 
Szín- és formaérzék (színérzékelés, szín megkülönböztetés, színelnevezés) készségének fejlesztése, manipuláció, eszközhasználat, finommozgás készsége, ízlésformálás, megfigyelő, felismerő ké-
pesség fejlesztése. 

Praktikus tanácsok 
A Paint-tet a kezdeti időszakban csak a színkeverések és a különböző vonalak bemutatására használjuk, amennyiben még nem ismerik a program eszközrendszerét. A Logo kifestője jobban alkal-
mas a színek fogalmának rögzítésére, mivel előre elkészített körvonalas rajzokat kell színezni. A gyerekeket segíti, hogy a színezendő tárgy belsejében színajánlatot kapnak, hogy melyik színt hasz-
nálják a palettáról. Jól kitöltött rajzoknál jutalmul megelevenedik a kép. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 2. oldal 
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Képi elemek helyének meghatá-
rozása és rendezése. 

2 A program használatának 
(eszközeinek) bemutatása. 

Egyéni vagy kiscsoportos. Tanári bemutatás után egyéni 
vagy közös rajzolás, közös ér-
tékelés. 

Ú 
M 

Szoftver: Comenius Logo/ Demo 
játékok/ Merlin (Kossuth Kiadó Rt. 
és ISZE) 
Hardver: színes monitorokkal ellá-
tott számítógépek a számítástechnika 
vagy tanteremben, esetleg kivetítő, 
nyomtató, WIN3.1,WIN95/98  
Szoftver: Mesevilág (I&I Informati-
ka és Iskola Alapítvány) 
Szoftver: Logowriter/Shapes menüje 
(Sulisoft) 
Hardver: számítógépek a számítás-
technika vagy tanteremben, AT 286-
486 számítógép (DOS), nyomtató 

Fejlesztendő készségek, képességek 
Eszközhasználat, gépkezelés, finommozgás, képolvasás készségének fejlesztése. Arányérzékelés készsége, irányok, ízlésformálás. Rajzkészség, kreativitás fejlesztése. 

Praktikus tanácsok 
Érdemes még olyan programokat bemutatni, amiben puzzle van, illetve amelyik alkalmas másolásra, darabolásra. (A tudás vára – Skumát László) Ahol még van Apple Macintosh, ott a KID PIX 
program nagyon ügyes erre a célra, és a különböző pecsételő programok is. Neopaint DOS-os változata 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 3. oldal 



Szerző: Nagyné Szendrői Margit Tantárgy: Rajz és vizuális kultúra  
 

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök 
 

Élmények személyes hangú kife-
jezése rajzokban, festményekben, 
szobrokban (emberek, állatok, 
növényekhez kötődő vagy csalá-
di, iskolai témák) Tanulói mun-
kák és műalkotások szemlélése. 

3 Számítógépen elmentett 
gyermekmunkák és művé-
szi alkotások bemutatása. 

Egyéni, kiscsoportos, frontális  Tanári szemléltetés hangulat 
érzékeltetésére. A cím össze-
függése a képeken látható tár-
gyakkal, eseményekkel, kész 
munkákon (ez lehet szkennelt 
vagy elmentett régebbi gyer-
mekmunkák, fotók, művészi 
alkotások. Önálló tanulói 
munkák rajzolóprogramok se-
gítségével. 

GY 
M 

Szoftver: Mesevilág (I&I Informati-
ka és Iskola Alapítvány) 
Hardver: számítógépek a számítás-
technika vagy tanteremben, AT 286-
486 számítógép (DOS), nyomtató 
Szoftver: Comenius 
Logo/Demojátékok/Rajz (Kossuth 
Kiadó Rt. és ISZE) 
Szoftver: MS Paint v. Paintbrush, 
Hardver: Tanári bemutatáshoz szá-
mítógép WIN3.1,WIN95/98, tanu-
lói munkákhoz minimum 2 gyerme-
kenként gép 
Szoftver: Süni kifestője magyar 
szoftver (Automex Kft.) 
Hardver: Pentium233 MMX IBM 
kompatibilis, WIN95/98, 32 MB 
memória (64 MB ajánlott), 8x CD-
ROM, 800*600 True color felbontá-
sú videokártya 
Szoftver: www.tar.hu/ képtár rovat - 
művészet 
Szoftver: http://mese.lap.hu - Me-
sekönyvkiadók (Móra, Alexandra) 
Hardver: számítógép Internet-
eléréssel, printer, fénymásoló, ebben 
az esetben szükséges, hogy Explorer 
vagy ACDsee képnéző program is 
megtalálható legyen a gépen. Mun-
káltatáshoz legalább 2 tanulónként 
egy gép.  

Fejlesztendő készségek, képességek: 
Valóság képszerű látása, kifejezése, fantázia, térlátás, téri elrendezés, eszközhasználat. 

Praktikus tanácsok: 
A témakör bevezetését ajánlatos a Mesevilág vagy a Süni kifestője szoftverekkel kezdeni, mert a korosztálynak megfelelő képcsoportokat tartalmaznak. Műalkotásokat inkább csak a témakör vé-
gén, összegzéskor, rövid bemutatásként alkalmazzunk. Internetes oldalak bemutatása előtt tanácsos előre megtekinteni a választékot, esetleg lementeni előre, ezeket az oldalakat.  

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 4. oldal 

http://www.tar.hu/categories/
http://mese.lap.hu/
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Szépirodalmi téma megjelenése 
síkban. Szépirodalmi illusztráció-
kon a cselekmény és a szereplők 
jellemzőinek összekapcsolása. 

3 Programhasználat, irodalmi 
és képzőművészeti alkotá-
sok bemutatása. 

Egyéni, kiscsoportos, frontális Tanári motiváció kész munká-
kon keresztül, hangulatkeltés 
mesék olvasásával, vagy olvas-
tatásával. Önálló tanulói mun-
kák rajzolóprogramok segítsé-
gével. Közös értékelés. 

GY 
M 

Szoftver: Mesevilág (I&I Informati-
ka és Iskola Alapítvány) 
Hardver: számítógépek a számítás-
technika vagy tanteremben, AT 286-
486 számítógép (DOS), nyomtató 
Szoftver: Comenius 
Logo/Demo/Rajz (Kossuth Kiadó 
Rt. és ISZE), 
Szoftver: MS Paint v Paintbrush 
Hardver: Tanári bemutatáshoz szá-
mítógép WIN3.1,WIN95/98 (eset-
leg kivetítő Munkáltatáshoz legalább 
2 tanulónként egy gép 
Szoftver: Süni kifestője magyar 
szoftver (Automex Kft.) 
Hardver: Pentium233 MMX IBM 
kompatibilis, WIN95/98, 32 MB 
memória (64 MB ajánlott), 8x CD-
ROM, 800*600 True color felbontá-
sú videokártya 
Szoftver: http://mese.lap.hu - Me-
sekönyvkiadók (Móra, Alexandra) 
Szoftver: http://rajzfilm.lap.hu 
Hardver: számítógép Internet-
eléréssel 

Fejlesztendő készségek, képességek 
Fantázia- és kommunikációs készség fejlesztése történik a programok használatával. A valóság-mese megkülönböztetésének megláttatása, szókincsfejlesztés, képi kifejezőkészség alakítása. 

Praktikus tanácsok 
Szívesen dolgoznak a gyerekek a Mesevilág című szoftver “előre gyártott” rajzocskáival, ami így nyomdaként működik, de a megkomponált munkák nyomtatása problémát jelenthet. A többi java-
solt szoftver esetén ez nem akadály. Az egyszerűbb eszközhasználat miatt előbb a Comenius Logo/Rajz program javasolt. Viszont csak 16 színt használ, biztos lesz olyan gyerek, aki számára ez 
kevés, mert árnyaltabban szeretné munkáját elkészíteni, és ebben nincs lehetőség új szín keverésére. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 5. oldal 

http://mese.lap.hu/
http://rajzfilm.lap.hu/
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Vizuális kommunikáció 
Vonalak és foltok a képeken, áb-
rákon. A jelek vizuális tulajdon-
ságai. 

2 Programok használatának 
bemutatása 

Egyéni, kiscsoportos, frontális A programok használatáról 
tanári bemutatás, majd cso-
portos vagy egyéni tevékeny-
ség rajzolóprogramok segítsé-
gével. 

Ú 
GY 
M 

Szoftver: Comenius 
Logo/Gyerekjátékok/Pontösszekötő 
és Demo/Rajz (Kossuth Kiadó Rt. 
és ISZE) 
Hardver: Tanári bemutatáshoz szá-
mítógép WIN3.1,WIN95/98 
Szoftver: Süni kifestője magyar 
szoftver (Automex Kft.) 
Szoftver: Varázslatos szülinap CD 
(Automex Kft.) 
Hardver: Pentium233 MMX IBM 
kompatibilis, WIN95/98, 32 MB 
memória (64 MB ajánlott), 8x CD-
ROM, 800*600 True color felbontá-
sú videokártya 
Szoftver: MS Paint v Paintbrush 
Hardver: Tanári bemutatáshoz szá-
mítógép WIN3.1,WIN95/98 
Munkáltatáshoz legalább 2 tanulón-
ként egy gép 

Fejlesztendő készségek, képességek 
Eszközhasználat, gépkezelés, finommozgás, képolvasás készségének fejlesztése. Arányérzékelés készsége, irányok, ízlésformálás. Rajzkészség, kreativitás fejlesztése. 

Praktikus tanácsok 
Amennyiben nem jut sok idő a számítógép használatára vagy nincs lehetőség a CD-ROM-okat megvenni, ajánlott legalább Comlogo – Alapszavak – tollvastagság és Paintben tollvastagság és a fes-
tékszóró használatának bemutatása, kipróbálása, illetve ily módon készült munkák szemléltetésre. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 6. oldal 
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Tárgyak, élőlények ábrázolása 
legjellemzőbb vonásaik egyéni 
megragadásával, mozdulatok 
egyéni módú megjelenítésével. 
Testmozgások, gesztusok legfon-
tosabb jellemzőinek megállapítá-
sa. Jelek, ábrák gyűjtése, váloga-
tása, csoportosítása a közlés ren-
deltetése szerint. 

2 A témakörhöz rendelhető 
internetes oldalak keresése 
és az ott található anyag 
bemutatása az önálló tanu-
lói munkák előtt.. 

Egyéni, kiscsoportos, frontális Tanári szemléltetés és hangu-
latkeltés a bemutatott alkotá-
sokkal. Önálló vagy csoportos 
rajzolás. 

GY 
M 

Szoftver: http://www.megaport.hu/ 
Search Picture.htm/ - Képek, ani-
mációk, grafikák, ikonok, betűtípus-
ok stb. 
Szoftver: 
http://www.natloz.znet.hu/ - Ani-
mált GIF galéria: fotomenu: állat, 
ember, épület, étel, jármű, növény, 
tárgy, animált GIF stb. 
Szoftver: http://www.pipenet.hu/ 
awps/galeriak - Albatross WEB 
Pages - Újdonság: képek gyűjtemé-
nye emberekről, állatokról, tájak, nö-
vények, épületek, sport, autók, köz-
lekedési eszközök, animált gif-ek. 
Hardver: számítógép Internet-
eléréssel, kivetítő, printer, fénymáso-
ló, ebben az esetben szükséges, hogy 
Explorer vagy ACDsee képnéző 
program is megtalálható legyen a gé-
pen. Munkáltatáshoz legalább 2 
tanulónként egy gép.  

Fejlesztendő készségek, képességek 
Eszközhasználat, gépkezelés, finommozgás, képolvasás készségének fejlesztése.  

Praktikus tanácsok 
Ajánlott az órai felkészüléskor előre megnézni a bemutatásra szánt internetes oldalt. Mely útvonalon található meg, felhasználható képek kiválasztása. Amennyiben a szemléltetésen kívül rajzolásra 
is szeretnék használni a számítógépet, akkor gépteremben vagy osztályban minimum 2-3 tanulónként szükséges MS Paint vagy egyéb rajzolóprogrammal. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 7. oldal 

http://www.megaport.hu/�Search Picture.htm/
http://www.megaport.hu/�Search Picture.htm/
http://www.natloz.znet.hu/
http://www.pipenet.hu/�awps/galeriak
http://www.pipenet.hu/�awps/galeriak
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2. évfolyam 

Kifejezés, képzőművészet 
Árnyaltabb vizuális minőségek 
(többféle színárnyalat, vonalvas-
tagság, szabályos és szabálytalan 
forma). 

2 A program adta lehetősé-
gek bemutatása 

Egyéni, kiscsoportos, frontális  Ú 
GY 
M 

Szoftver: Comenius 
Logo/Demo/Fura 
Szoftver: MS Paint v Paintbrush 
Szoftver: Magic Artist Studio (Print 
Artist 8) (N-TEC Kft. 
Hardver: Tanári bemutatáshoz szá-
mítógép WIN3.1,WIN95/98, önálló 
tanulói munkálkodáshoz több számí-
tógép. 

Fejlesztendő készségek, képességek 
Formautánzás, finommozgás, eszközhasználat készsége fejleszthető, valamint a megfigyelő, tervező, rendszerező képesség – formákból díszítő sorok kombinálása. 

Praktikus tanácsok 
A Logo/ Fura program használatához nagyon jó “egérre” van szükség és pontos kézre, különben elég nehéz azt megrajzolni, amit elképzelt a gyerek. 
A Print Artist 8 CD-ROM-mal saját tervezésű képeslapokat, meghívókat tervezhetnek. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 8. oldal 
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Formák, színek szimmetrikus el-
rendezése, egyensúly. Egyszerű 
vonal, folt-, színritmusok 

3 A számítógépes másolás 
technikájának bemutatása. 

Egyéni vagy kiscsoportos  Ú 
GY 
M 

Szoftver: Comlogo/Demo/Fura; 
Comlogo/Gyermekjátékok/Pont 
összekötő (Kossuth Kiadó Rt. és 
ISZE) 
Szoftver: MS Paint 
Hardver: Tanári bemutatáshoz szá-
mítógép WIN3.1,WIN95/98, egyéni 
munkához gépteremben 2-3 főnek 
számítógép 
Szoftver: Ismerd meg a színeket és a 
formákat! (WOODSTONE Bagoly 
doktor sorozat) 
Hardver: Pentium233 MMX IBM 
kompatibilis, WIN95/98, 32 MB 
memória (64 MB ajánlott), 8x CD-
ROM, 800*600 True color felbontá-
sú videokártya, WIN kompatibilis 
hangkártya, egér 
Szoftver: MS OFFICE/ Power 
Point - textúrák 
Hardver: Tanári bemutatáshoz szá-
mítógép WIN3.1,WIN95/98 

Fejlesztendő készségek, képességek 
Megfigyelő képesség, egérkezelés, rajzkészség, finommozgás készsége, arányérzékelés. Anyagszerűség 

Elképzelt jelenet ábrázolása rajz-
ban, festményben, szoborban. 
Művészeti élmény megjelenítése 
síkban, térben. 
A legismertebb festészeti műtí-
pusok (csendélet, portré) megis-
merése, felismerése. Néhány 
festmény és szobor alkotójának, 
a mű címének megnevezése 

4 Az altémának megfelelő 
művészi alkotásokat tartal-
mazó WEB-oldalakon ke-
resés, bemutatás. 

Egyéni, kiscsoportos, frontális A festészeti műtípusok téma-
körnél tanári bemutatás, majd 
művészeti alkotások közös 
elemzése. 

Ú 
GY 
M 

Szoftver: 
www.kfki.hu/culture/muzeum 
Szoftver: www.bajabela.sulinet.hu/ 
diakelet/muveszet/galeria.htm-13k 
Szoftver: www.sulinet.hu - Művészet 
rovata - Magyar művészeti 
netLEXIKON/ Fotóművészet/ 
tógalériák, virtuális fotógalériák / 
Bende István / Műtermi felvéte-
lek/Portré 

Fo-

nként 

Hardver: Számítógép Internet-
eléréssel, printer, fénymásoló, ebben 
az esetben szükséges, hogy Explorer 
vagy ACDsee képnéző program is 
megtalálható legyen a gépen. Mun-
káltatáshoz legalább 2 tanuló
egy gép.  

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 9. oldal 

http://www.kfki.hu/culture/muzeum
http://www.bajabela.sulinet.hu/�diakelet/muveszet/galeria.htm-13k
http://www.bajabela.sulinet.hu/�diakelet/muveszet/galeria.htm-13k
http://www.sulinet.hu/
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Fejlesztendő készségek, képességek 
Állandó szemléltetéssel fejlesztjük a megfigyelőképességet, mellyel eljuttatjuk a tanulókat, hogy a valószerű ábrázolásra képesek legyenek. Fejlesztjük ember- és térábrázoló képességüket, és 
zetjük a képalakítás egyszerűbb módszereire. 

ráve-

, hatá-

átismétlé-
ok 

ta-
zzák 

szá-
ulói 
 
n 

tás-
 AT 286-

Praktikus tanácsok 
Előbb saját átélt élményeiket rajzolják meg a gyerekek a hagyományos rajzeszközökkel, csak kiegészítésül javasoljuk a számítógépes rajzolást. A műtípusok bemutatásához mindenképp hasznosak 
lesznek a felsorolt WEB-oldalak. 

Vizuális kommunikáció 
(pon-A síkbeli ábrázolás elemei 

tok, vonalak, foltok, színek). A 
vonalfajták (egyenesek, görbék, 
vékonyabbak, vastagabbak
rolók és felületkitöltők) 

2 A program eszközeinek 
bemutatása. 

Egyéni, kiscsoportos Az eszközhasználat 
se után a tanulók a program
segítségével gyakorolják a 
programok használatát, a 
nult ismereteket alkalma
produktumaikban. 

GY 
M 

Szoftver: MS Paint  
Szoftver: Comlogo (Kossuth Kiadó 
Rt. és ISZE) 
Hardver: Tanári bemutatáshoz 
mítógép WIN3.1,WIN95/98, tan
tevékenységekhez számítógépek a
számítástechnika vagy tanterembe
Szoftver: Logowriter (Sulisoft) 
Hardver: számítógépek a számí
technika vagy tanteremben,
486 számítógép (DOS) 

Fejlesztendő készségek, képességek 
zínek, formák, vonalvastagságok által készült képek a tervező, elemző, formai, aránybeli képességeiket fejleszti. Helyes vázolási készség alakítása, a helyesen megválasztott s

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 10. oldal 
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Élőlények, tárgyak ábrázolása 
közvetlen szemlélet és emlékezet 
alapján 
Változások tudatosan megfigyelt 
vizuális jellemzőinek megjelení-
tése (évszak, időjárás) 

3 WEB-oldalak képeinek 
megkeresése, bemutatása. 
A művészek által megjele-
nített természet
megfigyeltetése. 

ábrázolás 

ábrá-
-

Egyéni, kiscsoportos, frontális Megfigyeltetés (Hogyan 
zolnak a művészek?) A szem
léltetés után önálló vagy cso-
portos képalakítás. 

Ú 
GY 
M 

Szoftver: http://www.megaport.hu/ 
Search Picture.htm/ - Képek, ani-
mációk, grafikák, ikonok, betűtípus-
ok stb. 
Szoftver: 
http://www.natloz.znet.hu/ - Ani-
mált GIF galéria: fotomenu: állat, 
ember, épület, étel, jármű, növény, 
tárgy, animált GIF stb. 
Szoftver: http://www.pipenet.hu/ 
awps/galeriak - Albatross WEB 
Pages - Újdonság: képek gyűjtemé-
nye emberekről, állatokról, tájak, nö-
vények, épületek, sport, autók, köz-
lekedési eszközök, animált gif-ek. 
Szoftver: 
www.kfki.hu/culture/keptar 
Szoftver: www.sulinet.hu/ált.isk. ro-
vata - Ügyeskedő, Alkotó alrovatok 
Hardver: számítógép Internet-
eléréssel, printer, fénymásoló, ebben 
az esetben szükséges, hogy Explorer 
vagy ACDsee képnéző program is 
megtalálható legyen a gépen. Mun-
káltatáshoz legalább 2 tanulónként 
egy gép.  

Fejlesztendő készségek, képességek 
A műalkotások iránti fogékonyság megteremtésével ízlésük alakítását, formálását kezdjük el, a megfigyelő, ítéletalkotó képességeiket fejlesztjük. A csoportos tevékenység az alkalmazkodó képesség 
fejlődését segítheti.  

Praktikus tanácsok 
Törekedjünk arra, hogy a bemutatott képek, rajzok, illusztrációk a tanulókat érzelmileg is megragadják, mert így esztétikai élményeik maradandóbbak lesznek. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 11. oldal 

http://www.megaport.hu/�Search Picture.htm/
http://www.megaport.hu/�Search Picture.htm/
http://www.natloz.znet.hu/
http://www.pipenet.hu/�awps/galeriak
http://www.pipenet.hu/�awps/galeriak
http://www.kfki.hu/culture/keptar
http://www.sulinet.hu/�lt.isk
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Tárgy- és környezetkultúra 
Funkcionális és díszítő formálás. 
A díszítés mintái, elemei. 
Köznapi és ünnepi tárgyak for-
mája, díszítése és rendeltetése 
közötti összefüggések. Használat 
és jelentés Tárgyak megadott 
szempontok szerinti csoportosí-
tása, vizsgálata. A tárgyak üzene-
tének megfejtése 

3 Népművészeti tárgyak 
tóinak bemutatása. 

fo- Egyéni, kiscsoportos, frontális Tanári irányítással az új anyag 
feldolgozása csoportokban, 
egyéni munkálkodás. 

Ú 
GY 
M 

Szoftver: http://www.tanchaz.hu - 
népviseletek, kézművesség, 
www.folkinfo.net/recef - hangszerek 
képei, hangjuk  
Szoftver: www.sulinet.hu/ ált isk. 
rovatában Magyar művészeti 
netLEXIKON/ Népművészet/ 
gyar Néprajzi Múzeum fotó- és dia-
gyűjteménye/ Virtuális kiállítás – Vá
logatás dr. Fogarasi Klára: A régi vi-
lág falun című könyvének képanya-
gából. 

Ma-

-

nként 

Hardver: számítógép Internet-
eléréssel, printer, fénymásoló, ebben 
az esetben szükséges, hogy Explorer 
vagy ACDsee képnéző program is 
megtalálható legyen a gépen. Mun-
káltatáshoz legalább 2 tanuló
egy gép.  

Fejlesztendő készségek, képességek 
A különböző tárgyak bemutatásával rendszerező, ítéletalkotó, megfigyelő képesség fejlesztése történik. A régebbi tárgyakat el kell helyezniük abban a korban, amikor használták, ezáltal időbeli 
jékozódási képességeik fejlődését segítjük. 

tá-

anu-

Praktikus tanácsok 
A Google böngészőben, ha „népviseletek” címszót beírjuk, még számos internetes oldalra kalauzolhatunk, különböző tájak népviseletét, használati tárgyait is megtekinthetjük a kiválasztott WEB-
lapokon. 

Technikák 
Papírhajtogatás 1 Kész munkák printelt vagy 

számítógépen történő be-
mutatása. 

Egyéni, kiscsoportos Tanulók motiválása a színes 
kész munkákon keresztül. A 
hajtogatás algoritmusának 
bemutatása, majd önálló t
lói tevékenységek. 

M Szoftver: 3D Virtuális origami 
CD_ROM (Fókusz Online rendelés) 
Hardver: Nyomtató, fénymásoló 

Fejlesztendő készségek, képességek 
Megfigyelő, elképzelő képesség, finommozgás készsége fejlődik. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 12. oldal 

http://www.tanchaz.hu/
http://www.folkinfo.net/recef
http://www.sulinet.hu/
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Praktikus tanácsok 
Elsősorban manuális tevékenység javasolt e témakörnél, de amennyiben rendelkezésre áll számítógép e témakör idején is, a látvány szempontjából használható a fent javasolt internetes oldal, 
ve az ott található munkák papíron való megjelenítése is. 

illet-

sa 
se 

prog-

képregény-

elbon-

hang-
600 

Mb 

or 

3. évfolyam 

Kifejezés, képzőművészet 
illusztra-Események, történetek 

tív jellegű elbeszélő ábrázolá
egy képben, közös megjeleníté
képsorozatokban 

2 Tanári segítségadás a 
ramok használatában. 

Egyéni, kiscsoportos, frontális Tanári segítségadás a program 
használatában 

Ú 
GY 
M 

Szoftver: Kis mozigépész CD-ROM 
(Cyberston) 
Szoftver: Garfield, az én 
hősöm (Cyberston) 
Hardver: minimális CPU 486, 
Win95, 8 Mb RAM, 800x600 f
tás, 8x CD-ROM, hangkártya 
Szoftver: Rajzfilmstúdió 6-12 éves 
korig (PANEM Kft.) 
Hardver: Pentium 200 MHz, 
kártya, egér, Win 95/98 SE, 800x
true color, merevlemezen 20 Mb 
Szoftver: Disney: Magic Artist 
Studio (N-TEC Kft.) 
Hardver: P133, Win95/98, 32 
RAM, 70 Mb HDD, 4x CD-ROM 
Szoftver: Comenius Logo/Animot
(Kossuth Kiadó Rt. és ISZE) 
Hardver: Tanári bemutatáshoz szá-
mítógép WIN3.1,WIN95/98 

Fejlesztendő készségek, képességek 
roblémamegoldó képesség fejlesztése, valamint tér- és időbeli tájékozódó képesség fejlesztése történik az animáció készítő programok-Ok-okozati összefüggések felismerése, kreativitás, tervező, p

kal.  

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 13. oldal 
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Műalkotás olvasása, 
lítása szempontok szerint Egy
képzőművészeti műfajok (festé
szet, szobrászat) és műtípusok 
(tájkép, csatakép, emlékmű, kis-
plasztika) jellemzőinek elemz

összehason-
es 
-

ése 

kiválasz-
s 

bemutatá-
tjainak ná-

2 Képtárból előre 
tott, témához illő művek é
a CD-ROM-on található 
anyag bemutatása. 

Kiscsoportos, frontális A képgyűjtemények 
sa, elemzés szempon
tudatosítása, közös gyakorlás 
az elemzési szempontok sze-
rint. 

Ú 
GY 

Szoftver: 1848-1849 – CD-ROM 
(Bethlen Gábor Református Gim
zium) 
Hardver: Pentium alapú számítógép, 
16 Mb memória, 6x-os sebességű 
CD-ROM olvasó, 640x480-24 bites 
képernyőbeállítás, hangkártya, Win-
dows 95 
Szoftver: www.sulinet.hu/ ált isk. 
rovatában Magyar művészeti 
netLEXIKON/ Képzőművészet/ 
Galériák, kiállítótermek, virtuális ga
lériák –Budapesti és vidéki kiállít
termek; Múzeumok honlapjai (Bp és 
megyénként ABC rendben) 

-
ó-

Szoftver: www.kfki.hu/culture - 
zeumok, kiállítások - Kép

Mú-
é-

 
-

zőműv
szet Magyarországon – WEB-képtár
(a kezdetektől a XX. Század közepé
ig) 
Hardver: számítógép Internet-
eléréssel, printer, fénymásoló, ebben 
az esetben szükséges, hogy Explorer 
vagy ACDsee képnéző program is 
megtalálható legyen a gépen, kivetítő 
a teremben.  

Fejlesztendő készségek, képességek 
A képző- és iparművészeti alkotások tanulmányozása formálja a tanulók ízlését, igényesebbé teszi őket magukkal és a környezetükkel szemben. A képolvasás készségét, a valóság képszerű 
galmazásának képességét fejlesztjük a gyerekben. 

megfo-

Praktikus tanácsok 
Tanári felkészüléshez javasolt WEB-oldal: www.sulinet.hu/ művészetek rovat, rendszeresen frissítik, mindig más képzőművészeti területről helyeznek el érdekes tanulmányokat. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 14. oldal 

http://www.sulinet.hu/
http://www.kfki.hu/culture
http://www.kfki.hu/culture
http://www.sulinet.hu/
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Vizuális kommunikáció 
felülné-Elképzelt tér ábrázolása 

zetből (várkastély, sátortá
makettek 

bor) - 
bemuta-

te-
1 Képek bemutatása Egyéni, kiscsoportos, frontális A kiválasztott képek 

tása csoportonként szemlél
téshez, majd önálló tanulói 
munkák. 

Ú 
GY 
M 

Szoftver: Magyarországi várak CD 
(Fókusz Online rendelés) 
Szoftver: http://www.pipenet.hu/ 
awps/galeriak - Albatross WEB 
Pages - Újdonság: képek gyűjtem
nye emberekről, állatokról, tájak, nö-
vények, épületek, sport, autók, köz-
lekedési eszközök, animált gif-ek. 
Hardver: számítógép Internet-

é-

ebben eléréssel, printer, fénymásoló, 
az esetben szükséges, hogy Explorer 
vagy ACDsee képnéző program is 
megtalálható legyen a gépen. Mun-
káltatáshoz legalább 2 tanulónként 
egy gép.  

Fejlesztendő készségek, képességek 
et fejlesztjük. A képkomponálás, térkitöltés képessége, tervező, megfigyelő képesség fejlesztése valósul meg. 

 (képre- raj-
Comlogo/Képszerkesztő 

-

shoz szá-
zámí-

-
 vég-

ógép, 

A bemutatott képekkel a térlátást, a téri tájékozódó képesség

Történés sorrendjének értelme- 4 Programok használatának, Egyéni, kiscsoportos, frontális Csoportos vagy frontális Ú Szoftver: 
zése fázisrajzok alapján
gény…) 

elmentett fázisrajzoknak a 
bemutatása, 

szemléltetés után, egyéni 
zolás 

GY 
M 

(Kossuth Kiadó Rt. és ISZE) 
Szoftver: Comlogo/Animotor (Kos
suth Kiadó Rt. és ISZE) 
Szoftver: MS Paint, 

utatáHardver: Tanári bem
mítógép WIN3.1,WIN95/98, s
tógép teremben vagy osztályterem
ben több gép a tanulói munkák
zéséhez 
Szoftver: Hupikék törpikék az én 
képregényhőseim CD-ROM – 
AUTOMEX Kft. 
Hardver: Pentium alapú számít
16 Mb memória, 6x-os sebességű 
CD-ROM olvasó, 

Fejlesztendő készségek, képességek 
önböző animációs programok használatával. Rendszerező, elemző, tervező képességeket fejlesztünk a kül

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 15. oldal 

http://www.pipenet.hu/�awps/galeriak
http://www.pipenet.hu/�awps/galeriak
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Praktikus tanácsok 
Tanári felkészüléshez javaslat: www.oki.hu – Mozgó rajzok – mozirajzórák. Hogyan használjuk az animációt a rajzórákon vagy www.logo.hu – Logo honlapról az Animációk rovat. 
Az elkészült munkák látványa és maga a feladatmegoldás igazi élményt nyújt a csoport minden tagjának. 

Tárgy és környezetkultúra 
for-A rendeltetés (tartalom és a 

ma összefüggéseinek megfig
se, elemzése, a jelen és a múlt 
néhány tárgya és a lakóhely jel-
legzetes építményei kapcsán. 
Építmények összehasonlítása 
megadott szempontok alapján

yelé-

 

Magyaror-2  Kiscsoportos, frontális  Ú 
GY 
M 

Szoftver: Építőművészet 
szágon CD-ROM (Kossuth Kiadó 
Rt.) 
Hardver: WIN95/98, 233 MMX, 32 
Mb RAM, hangkártya 
Szoftver: http://www.pipenet.hu/ 
awps/galeriak - Albatross WEB 
Pages - Újdonság: képek gyűjtem
nye tájak, épületek, autók, közleke-
dési eszközök 
Szoftver: 

é-

www.sulinet.hu/ ált isk. 
rovatában: Magyar művészeti 
netLEXIKON/ Népművészet/ 
gyar Néprajzi Múzeum fotó- és dia-
gyűjteménye/ Virtuális kiállítás – Vá
logatás dr. Fogarasi Klára: A régi vi-
lág falun című könyvének képanya-
gából. 

Ma-

-

nként 

Hardver: számítógép Internet-
eléréssel, printer, fénymásoló, ebben 
az esetben szükséges, hogy Explorer 
vagy ACDsee képnéző program is 
megtalálható legyen a gépen. Mun-
káltatáshoz legalább 2 tanuló
egy gép.  

Fejlesztendő készségek, képességek 
A képző- és iparművészeti alkotások tanulmányozása formálja a tanulók ízlését, igényesebbé teszi őket magukkal és a környezetükkel szemben. A képolvasás készségét, a valóság képszerű 
galmazásának képességét fejlesztjük a gyerekben. 

megfo-

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 16. oldal 

http://www.oki.hu/
http://www.logo.hu/
http://www.pipenet.hu/�awps/galeriak
http://www.pipenet.hu/�awps/galeriak
http://www.sulinet.hu/
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Az alaprajz fogalmának 
merése, értelmezése 

megis- használatá-
-

3 A programok 
nak bemutatása. 

Egyéni, kiscsoportos, frontális Tanári bemutatás, ismeretek 
közlése után, egyéni vagy kis
csoportos tervezés, rajzolás. 

Ú 
GY 
M 

Szoftver: Lakástervező 
3Dimenzióban (Cyberston Kft.) 
Szoftver: Kerttervező 3Dimenzióban 
(Cyberston Kft.) 
Hardver: Pentium 60 MHz, 8 MB 
memória SVGA videokártya, Win-
dows 3.1, Win 95 

Fejlesztendő készségek, képességek 
Analizáló, elemző, problémamegoldó képesség fejleszthető a javasolt tervező programokkal. A becslés, megfigyelés, térbeli tájékozódó képességek fejlesztésére is jól alkalmazható. 

4. évfolyam 

Kifejezés, képzőművészet 
vonal-Ellentétek, színkontraszt, 

kontraszt. Kiemelés, forma- és 
színminőséggel, kontraszttal, vo-
nalvastagsággal, elhelyezéssel 
Egyensúly és feszültség, szim-
metria és aszimmetria 

3 WEB - képtár anyagából 
előre kiválasztott művészeti 
alkotás bemutatása a tanu-
lóknak. 

Egyéni, kiscsoportos, frontális Tanári motiváció a bemutatott 
művekkel. A példák megtekin-
tése és megbeszélése után 
önálló munkálkodás. 

Ú 
GY 
M 

Szoftver: www.sulinet.hu/ ált isk. 
rovatában Magyar művészeti 
netLEXIKON/ Képzőművészet/ 
Galériák, kiállítótermek, virtuális ga
lériák –Budapesti és vidéki kiállít
termek; Múzeumok honlapjai (Bp és 
megyénként ABC rendben) 

-
ó-

Szoftver: www.kfki.hu/culture - Mú-
zeumok, kiállítások - Képzőművé-
szet Magyarországon – WEB-képtár 
(a kezdetektől a XX. Század közepé-
ig) 
Hardver: számítógép Internet-
eléréssel, printer, fénymásoló, ebben 
az esetben szükséges, hogy Explorer 
vagy ACDsee képnéző program is 
megtalálható legyen a gépen. Mun-
káltatáshoz legalább 2 tanulónként 
egy gép.  

Fejlesztendő készségek, képességek 
A képző- és iparművészeti alkotások tanulmányozása formálja a tanulók ízlését, igényesebbé teszi őket magukkal és a környezetükkel szemben. A képolvasás készségét, a valóság képszerű megfo-
galmazásának képességét fejlesztjük a gyerekben. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 17. oldal 

http://www.sulinet.hu/
http://www.kfki.hu/culture
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Egyes képzőművészeti műtípu-
sok jellemzői (vallásos téma, 
életkép, történelmi kép, illusztrá-
ció, lovas szobor, kisplasztika) 

2 Szoftverek használatának és 
a kiválasztott képanyagnak 
a bemutatása. 

Egyéni, kiscsoportos, frontális  Ú 
GY 
M 

Szoftver: Bibliai jelenetek /Free 
program, letölthető: origo – szoft-
verraktár, grafikai programok) 
Szoftver: 1848-1849 – multimédia 
taneszköz CD-ROM (Bethlen Gábor 
Református Gimnázium) 
Hardver: Pentium alapú számítógép, 
16 Mb memória, 6x-os sebességű 
CD-ROM olvasó, 640x480-24 bites 
képernyőbeállítás, Windows 95 

Fejlesztendő készségek, képességek 
Tér- és időbeli tájékozódó képesség fejlesztése. 

A múzeumok szerepe, kiállítá-
sok; festmény, grafika, szobor 
szerzője, címe, műfaja, techniká-
ja, műtípusa 

2 A kiválasztott WEB-
oldalak gyűjteményeinek 
bemutatása. 

Egyéni, kiscsoportos, frontális Tanári bemutatás motiváció-
ként és szemléltetésként, kö-
zös megbeszélés. 

Ú 
GY 
M 

Szoftver: www.sulinet.hu/ ált isk. 
rovatában Magyar művészeti 
netLEXIKON/ Képzőművészet/ 
Galériák, kiállítótermek, virtuális ga-
lériák –Budapesti és vidéki kiállító-
termek; Múzeumok honlapjai (Bp és 
megyénként ABC rendben) 
Szoftver: www.kfki.hu/culture - Mú-
zeumok, kiállítások - Képzőművé-
szet Magyarországon – WEB-képtár 
(a kezdetektől a XX. Század közepé-
ig) 
Hardver: Hardver: számítógép In-
ternet-eléréssel, printer, fénymásoló, 
ebben az esetben szükséges, hogy 
Explorer vagy ACDsee képnéző 
program is megtalálható legyen a gé-
pen. Munkáltatáshoz legalább 2 ta-
nulónként egy gép.  

Fejlesztendő készségek, képességek 
A képző- és iparművészeti alkotások tanulmányozása formálja a tanulók ízlését, igényesebbé teszi őket magukkal és a környezetükkel szemben. A képolvasás készségét, a valóság képszerű megfo-
galmazásának képességét fejlesztjük a gyerekben. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 18. oldal 
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Vizuális kommunikáció 
A sötét-világos, hideg-meleg 
színkontrasztok figyelemfelhívó 
jellege 

2 A programok eszközrend-
szerének és az előre kivá-
lasztott munkáknak a be-
mutatása. 

Egyéni, kiscsoportos, frontális Művészeti alkotásokon bemu-
tatás, tanulók önálló tevékeny-
sége plakátkészítésben 

Ú 
M 

Szoftver: MS Paint 
Szoftver: Creative Writer (Microsoft) 
Szoftver: Neopaint for Windows 
(Shareware változat letölthető – 
Origo…) 
Hardver: Tanári bemutatáshoz szá-
mítógép WIN95/98 

Fejlesztendő készségek, képességek 
Eszközhasználat, manipuláció, rajkészség fejlesztése. Megfigyelő, felismerő képességet fejlesztünk a bemutatott régebbi kész munkákkal. 

Praktikus tanácsok 
A színhatások bemutatására érdemes előre elmentett produktumokat bemutatni. Ez lehet előző évi gyermekmunka, de NET-ről választott művészeti alkotás is. A kiadványszerkesztő szoftverek 
elég költségesek, viszont a tanulók szívesen készítenek saját újságot, plakátot, és ezek technikájára is érdemes megtanítani őket. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 19. oldal 
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