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Rajz és vizuális kultúra 

 

5–8. évfolyam 

 

Célok és feladatok 

 

Alapvető és átfogó szakmai célunk a tanulók látáskultúrájának 

megalapozása. A tanórákon lehetőséget kell kínálnunk a tanulóknak arra, 

hogy megsejtsék és átéljék a világ szépségét, az élet örömét. A tantárgy 

feladata a látás és a kéz intelligenciájának kiművelése: a vizuális 

megismerés, a befogadó és az alkotó képesség fejlesztése, a képi 

kommunikáció köznapi, művészi, műszaki és tudományos módjainak, a 

közlés és kifejezés képi formáinak megismertetése. A tantárgy különösen a 

látvány mélyebb tartalmának, jelentésének, esztétikai üzenetének 

megértésének képességéhez járul hozzá. Lehetővé kell tennie a gyermekek 

számára a látható, tapintható tárgyi valóságban, a képi világában való 

eligazodást. A tanulókat személyes alkotói utak bejárására bátorítva 

fejlesztenie kell a képi-plasztikai ábrázoló, kifejező, közlő, konstruáló 

képességeiket. A gondolatban és érzelmekben gazdag tevékenységekkel a 

világ érzéki-tapasztalati birtokbavételéhez segítheti hozzá a gyermekeket. A 

térszemlélet, a forma, a szín, és a szerkezeti érzék, az anyagismeret a 

tantárgy képességfejlesztő tevékenységének köszönhetően tud fejlődni, 

bővülni. A megsokszorozódott vizuális hatások, technikai információk 

korában a tantárgy újszerű célja a képi információk közti szelekció, a 

tanulók kritikus befogadó magatartásának formálása, kialakítása. Az 

általános nevelési célokhoz a kreativitás, a problémafelismerő- és megoldó-

képesség, a képzelet, a képi gondolkodás, az ízlés, a nyitottság, az 

empátia, az érzelmi élet gazdagításával kell hozzájárulnia. A művészeti 

nevelésnek értékközvetítő, értékteremtő, egyben személyiségformáló 

szerepet kell betöltenie, így képes kialakítani és formálni a kultúra 

értékeit becsülő, környezettudatos magatartást. 

 A vizuális nevelésnek az alkotóképesség fejlesztése érdekében 

biztosítania kell, hogy az 5–8. osztályos tanulók fogalmi gondolkodásának 
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magasabb szintre emelkedésével, növekvő önismeretük, kritikára hajló 

magatartásuk erősödésével, fokozatosan megjelenő realitás igényükkel egy 

időben az alsóbb évfolyamokra jellemző szabad önkifejezési formát az 

objektívebb világszemléletre törekvés és az ennek megfelelő kifejezésmód 

válthassa fel. A tantárgy feladata a vizuális megismerő képesség 

fejlesztése, a vizuális műveltség tudatos rendszerbe foglalása. Az alkotó 

tevékenységeken belül ez a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási 

konvenciók, a színtani ismeretek birtokbavételét, a tervezési és elemi 

konstruálási eljárások szabályainak elsajátítását, a létrehozásukhoz 

szükséges technikák megismerését jelenti. A befogadó képesség fejlesztése a 

látvány és a műalkotások elemzésén, értékelésén, leírásán és a vizuális 

ítéletalkotás szabályainak elsajátításán az egyetemes és benne a magyar 

művészettörténet stíluskorszakainak és a magyar népművészet 

megismerésével valósul meg. 

 A kerettanterv a tantárgyi tartalmakat témakörökbe sorolja úgy, hogy 

a vizuális nyelvi anyagot azokon belül jeleníti meg. A kifejezés, 

képzőművészet témakörei a gyermekek személyes, kifejező-expresszív 

képalkotásaira, valamint a képzőművészeti ismeretekre és műelemzésre 

vonatkozó tartalmakat és képességfejlesztő tevékenységeket írják le. A 

vizuális kommunikáció fejezetei a vizuális megismerés képességeinek 

fejlesztésére szolgáló tevékenységeket, valamint a köznapi, informatív, 

tudományos vizuális közlések megértését és alkalmazását segítő 

ismeretanyagot foglalják magukba. A tárgy- és környezetkultúra egység 

pedig a tárgykultúrával és az építészettel kapcsolatos tervező, konstruáló és 

elemző képességfejlesztő tevékenységeket tartalmazza. A témaköröket az 

alkalmazott technikák leírása egészíti ki. 

 A tananyag bővülő, spirális elrendezésű; a témakörök, fejlesztendő 

képességek és fő tevékenységformák évenként ismétlődnek, tartalmukban 

gyarapodnak, műveleti szintjük emelkedik. A tanítás során a kerettantervi 

követelmények szerinti képességfejlesztések a több témakör szempontjait 

magába foglaló komplex, gyakorlati tevékenység központú feladatokkal 

teljesíthetők a leghatékonyabban. 
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Fejlesztési követelmények 

 

A tantárgyi fejlesztés eredményeképpen várható a tanulók egyéni 

eltéréseket mutató képesség, készség, ismeret, és magatartásbeli fejlődése, 

melynek tényét minden esetben önmaguk év eleji szintjéhez, valamint az 

életkori jellemzőkhöz viszonyítva ítélhetünk meg. 

A tantárgyi fejlesztés eredményeképpen egyéni eltéréseket 

mutató képesség-, készség-, ismeret- és magatartásbeli szint várható a 

tanulóktól. A fejlődés mértékét minden esetben kinek-kinek önmaga év 

eleji szintjéhez, valamint saját korosztálya jellemzőihez viszonyítva 

ítélhetjük meg helyesen. 

Megismerő- és befogadóképesség 

A vizuális nevelés gyakorlati tevékenységeinek egyik célja az érzéki 

tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése; a 

közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az érzékelés 

érzékenységének fokozása. Tudatosítani az érzékelés különböző formáinak 

(látás, tapintás, hallás, kinetikus stb.) kapcsolatát. Kialakítani a látvány 

élvezetének képességét. A „kéz intelligenciájának” működtetése, a manuális 

készség életkornak megfelelő módon történő fejlesztése. 

Fontos a múlt és a jelen értékeinek felmutatása, hogy tanulóink a 

hagyomány és az újítás kapcsolatát gyakorlati tevékenységeikben 

élményszerűen megtapasztalják. A vizuális kultúra tanítása nagymértékben 

hozzájárul a nemzeti kulturális identitás megerősödéséhez, mai és múltbéli 

értékeink, népművészeti hagyományaink megismeréséhez.   

A tantárgy célja továbbá kialakítani a látvány (legyen az a környezet vagy 

műalkotás) értelmezésének, kritikai feldolgozásának képességét, a 

megszerzett ismeretek, tapasztalatok közléséhez szükséges eszközöket, 

technikákat elsajátítani.   

 

5.-6. évfolyam:  

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján, a célirányos figyelem 

fejlesztése céljából. Érzékelhető tulajdonságok alapján az azonosságok és 

különbözőségek tudatosítása.  
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Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése szabadkézi rajzban. Ismert 

útvonal rajzának elkészítése.  

Mozgásélmények megjelenítése. Időbeli folyamatok, változások megfigyelése, 

ábrázolása.  

Egyszerű kéziszerszámok használata. Különböző festő technikák kipróbálása 

7.-8.évfolyam:. Látványok, jelenségek kapcsán a célirányos megfigyelés 

szempontjainak önálló kiválasztása  

Tájékozódás ismeretlen városi környezetben. Tájékozódás térkép 

segítségével.  

Látvány képi, szobrászi eszközökkel történő megjelenítése. Formák helyes 

arányviszonyainak elemzése, megítélése. Mozgások megfigyelése, 

megjelenítése.  

A kifejezés, közlés különböző rajzi technikáinak használata. 

Kézművestechnikák munkafolyamatainak kipróbálása. 

Ismeretszerzés, tanulás, térbeli tájékozódás 

 

A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek 

legyenek a nagy mennyiségű képi információt, valamint az őket érő 

számtalan spontán vizuális hatást minél magas szinten, kritikusan 

feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, arról önálló 

véleményt megfogalmazni. A képességek fejlesztése mindvégig három fő 

képzési területen folyik: a képzőművészet mellett a vizuális 

kommunikáció köznapi formái, valamint a tárgy- és környezetkultúra 

műveltségtartalmai képezik a megismerés alapját, illetve a készség és 

képességfejlesztés gyakorlóterepeit. Mivel ezek a területek számos 

ponton szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve gyakran fedik 

egymást, lehetséges és kívánatos, hogy az órai tevékenységek során a 

komplex feladatokban, projektekben szerves egészként jelenjenek meg. 

5.-6.évfolyam: Különböző mozgások vizuális rögzítése, síkbeli, térbeli 

megjelenítése.  

Tárgyakkal, jelenségekkel, műalkotásokkal kapcsolatos információk 

gyűjtése. A közvetlen környezetben található tárgyakon a forma és a 

rendeltetés kapcsolatának elemzése Önálló kérdések megfogalmazása a 
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tárgyalt témával kapcsolatban. Rajzos és írásos válasz szóbeli vagy írásbeli 

kérdésekre. Képek, látványok, események leírása, leírás alapján kép 

készítése. Ismerkedés egyszerű kifejező és tárgykészítő technikákkal. 

7.-8.évfolyam: Ábra alapján téri helyzet rekonstruálása. Megfigyelt és 

elképzelt térbeli helyzetek pontos ábrázolása.  

Tárgyak, jelenségek megadott szempontok alapján történő rajzos felmérése, 

elemzése, értelmezése. Szabadkézi rajzvázlatok készítése. Időbeni folyamatok 

képi tagolása, értelmezhető megjelenítése. Reklámok képi eszközeinek 

elemzése. Műelemzés a formai jegyek alapján.  

A művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek vizsgálata. A tanári előadás 

önálló jegyzetelése. 

 

Kommunikációs képességek 

A fejlesztés célja a művészi és a köznapi vizuális közlések értelmezésének 

segítése, a kifejezés árnyaltságának fokozása. A vizuális nyelv alapelemeinek 

(pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, forma stb.) tudatos alkalmazása a 

közlő, kifejező szándékú alkotásokban. 

 

5.-6.évfolyam: A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok 

értelmezése, alkotó használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek 

létrehozása.  

Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása, „olvasása”, 

értelmezése. 

 

7.-8.évfolyam: Nem vizuális természetű információk  

(pl. a népesség összetétele, családfa) érzékletes, képi megfogalmazása 

diagramokban, grafikonokon. 

A sík- és térbeli kifejezés, közlés vizuális nyelvi elemek (vonal, sík, forma, 

szín) korosztályi szintű használata különböző célú kompozíciókban.  

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. Látványok, 

képek jellemzése, elemzése rajzban, szóban és írásban. 
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Kreativitás Alkotóképesség 

A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, 

illetve fejlesztése. A fejlesztés célja az örömteli élményt nyújtó, a személyes 

megnyilvánulásnak legnagyobb teret adó alkotótevékenység megszerettetése, 

ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotómagatartás 

kialakítása, egyúttal pedig segíteni a művészeti alkotások mélyebb 

megértését, a katartikus hatású művek átélését. A vizuális 

alkotótevékenység, amely a képességek széles spektrumát fejleszti, 

korosztályonként más-más műfajban és technikákkal történik.  

 

5.-6. évfolyam: Szabad asszociációs játékok.Hang és kép együttes 

alkalmazása (pl. árnyjátékokban.) Reflektálás irodalmi, zenei, filmes 

élményekre saját, kifejező szándékú alkotásokban.  

Egyszerű tárgy létrehozása.Tervvázlatok készítése. Felületek dekoratív 

kialakítása. 

 

7.-8. évfolyam: Gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezése a művészet 

képi, plasztikai műfajaiból tanult kifejezőeszközök, módszerek, technikák 

alkalmazásával.  

Egy tárgy más funkcióra történő átalakítása. Tárgytervezői feladatoknál 

természeti „előképek” alkalmazása 

 

Problémamegoldó képesség  

A spirális felépítésnek megfelelően a feladatok fokozottan önálló megoldása 

bizonyos rutinok, készségek kialakításával kezdődik, és egyre önállóbban 

végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló 

megoldásáig. 

 

5.-6. osztály: A gyakorlati feladatok fokozottan önálló előkészítése, 

megoldása. Rögtönzött eszközök készítése. A gazdaságos anyaghasználat 

gyakorlása. 
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7.-8. osztály: Adott probléma kapcsán önálló kérdések megfogalmazása. A 

felmerülő első elképzelések, ötletek alapján vázlatok készítése. A megfelelő 

megoldás kiválasztása, megvalósítása.Máshol látott formai, technikai 

megoldások adekvát alkalmazása saját, kifejező szándékú alkotásokban 

 

Önismeret, önértékelés, önszabályozás 

 

A vizuális nevelés gyakorlati tevékenységeinek szinte mindegyike eredeti 

céljától függetlenül is személyiségfejlesztő hatású. Motiváló hatásuk mellett 

segítik az érzelmi gazdagodást, az empátia, az intuíció fejlesztését, az önálló 

ízlés, a belső igényesség kialakulását, az önértékelés és önismeret 

kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. 

A csoportos vagy projekt feladatok, a munkák közös értékelése ugyancsak 

fejleszti az anyanyelvi  kommunikációt és a szocializációt. 

 

5.-6.évfolyam: Személyes preferenciák tudatosítása. Saját képességek 

számbavétele. Saját és mások munkájának összehasonlítása, értékelése 

tanári segítséggel. Páros munkák. 

 

7.-8. évfolyam: 

Saját és mások alkotásának értékelése. Saját értékek 

számbavétele.Önkritika. Együttműködés csoportmunkában. 

 

Alkotó képességek 

A felső tagozatos diákok nyitottságát, érzékenységét, a vizuális élmények, 

esztétikai hatások iránti változatos alkotó tevékenységek által motivált 

érdeklődését a tudatos megfigyelés, vizuális viszonylatok és összefüggések, 

minőségek részletgazdag emlékezeti megőrzése, képzetek felidézésének 

képességei fejlesztésére kell mozgósítani. Képzelőerejük működtetése és 

fejlesztése, belső képekben való gondolkodásuk (vizualizáció, képi szelekciók 

és redukciók, transzformációk), képzettársításaik tágasságának, alkotásaik 

eredetiségének nyomonkövetése a feladat. El kell érni, hogy 

alkotóképességük a komplexitás kedvelésében, a merev formai rend 
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kerülésében, szokatlan megoldások alkalmazásában nyilvánuljon meg. 

Kreativitásuk ötleteik áramlásában, probléma megoldási 

leleményességükben, érzelmekkel kísért tetteiken keresztül fejlesztendő. 

Érdeklődési körük szélesedésével feladataikat többféle anyag és eszköz 

használatával igyekezzünk megoldatni. Késztessük őket arra, hogy 

jelrendszerük többnyire árnyalt, egyéni stílusjegyeket hordozzon. Érjük el, 

hogy elképzeléseik megvalósításában módszerességre törekedjenek, s 

meglévő készségeik, képességeik és ismereteik könnyen mozgósíthatók 

legyenek.  

 A tanulókat többségét igyekezzünk képessé tenni viszonylag újszerű 

alkotások létrehozására; azoknál, akik inkább a reproduktív jellegű 

alakításban képesek igényes, elmélyült munkára, e képességük 

továbbfejlődését tekintsük célnak. Tegyük képessé a diákokat arra, hogy 

eredményeiket többnyire kritikusan vizsgálják, és törekedjenek mások 

teljesítményének reális megítélésére. 

 

Befogadó, megismerő képességek 

Vizuális megismerő és befogadó képességeiket - melyeket a térbeli, 

formai, színbeli, mozgásbeli, az anyagokkal, esztétikummal kapcsolatos 

élmények, a képi világ iránti fogékonyság jellemez – tovább kell fejleszteni. 

Mozgósítani kell érdeklődésüket, hogy képesek legyenek látványok 

célirányos, egyre tudatosabb megfigyelésére; a belső képek, képzetek 

emlékezeti felidézésére. 

 Vizuális memóriájuk által váljanak képessé belső képekben, vizuális, 

esztétikai művészeti képzetekben való gondolkodásra, képzeleti műveletekre 

(összehasonlításra, elemzésre, következtetésre, ítéletalkotásra, szintézisre). A 

látványban rejlő jelentést, a művészi kifejezésben testet öltő esztétikai 

hatást, a képi információ tartalmát legyenek képesek adott szempont szerint 

elemezni, értelmezni.  

 Növekvő objektivitással váljanak egyre képesebbé a látható (tér, forma, 

szín, változás, mozgás) minőségek és viszonylatok, problémák megítélésére, 

tárgyilagos szemléletére, lényeges összefüggések (külső és belső forma, forma 

és tartalom, stb.) megértésére, szavakkal is kísért ábrázolásbeli elemzésére.  
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 Tegyük képessé a tanulókat, hogy vizuális, művészeti képzeteiket és 

ismereteiket mozgósítani tudják az adott szempontok szerinti tárgy- és 

műalkotás-elemzések során: törekedjenek egyéni vélemény kialakítására a 

számukra mértékadó egyéb vélemények alapján. Tegyük lehetővé, hogy 

esztétikai élményeik mélysége érzelmeikben is tükröződjék, ízlésítéleteiket 

képesek legyenek egyéniségüknek megfelelően megfogalmazni. 

 

A tanulást segítő képességek 

 A vizualitás fejlesztése nélkülözhetetlen a tanulásban, a művelődésben 

és a mindennapi életben. Az információk áttekinthetővé tételéhez, 

tagolásához, szemléltetéséhez, ábrák megértéséhez és létrehozásához 

szükséges felkészültséget kell biztosítanunk tantárgyunk tanulásával. 

Ezáltal sajátítsa el a tanuló a vizuális információk formáit, és ismeri meg 

forrásait (könyvekben, kiállításokon és egyéb ismerethordozókban).  

A vizuális nevelés komplex hatásainak köszönhetően – a fentiekkel 

összhangban – számos kulcskompetencia fejlesztéshez nagymértékben 

hozzájárul.  

A vizuális kultúra tanulási tartalmainak feldolgozása során gyarapszik a 

szókincs, árnyaltabbá válik a fogalmazás. A rajzórai élményszerű gyakorlati 

tevékenységek a látvány, a kép a téri helyzetek érzékletes leírására 

késztetnek, illetve a feladatok kiadása során gyakran a leírást kell 

visszafordítani a vizuális kifejezés, közlés „nyelvére”. Ily módon válik a 

fogalmi és képi gondolkodás különbsége ismeretből tapasztalattá. 

A csoportos vagy projekt feladatok, a munkák közös értékelése ugyancsak 

fejleszti az anyanyelvi  kommunikációt és a szocializációt. 

Az alkotó tevékenységek során megvalósuló ismeretszerzés, illetve 

ismeretfeldolgozás erőteljesen fejleszti az önálló tanulás képességeket. 

A vizuális nevelés jellemzően önállóságra késztető kreatív, saját érdeklődésre 

építő komplex hatású gyakorlati  feladatokon keresztül valósul meg, amelyek 

során lehetőség nyílik különböző élmények és  ismeretek integrálására, ami  

nagyban segítheti a motiváció, a kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia kialakulását.   

Azon túl, hogy a rajz és vizuális kultúra ismeretanyaga érinti a matematika 
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bizonyos területeit is (alapvetően nem vizuális jelenségek, minőségek 

mennyiségek vizuális megjelenítése grafikonok, táblázatok stb. 

alkalmazásával; sík és térmértani alakzatok jellegzetességeinek 

megismertetése stb.), a strukturált, logikus gondolkodást fejlesztő projekt 

feladatok ugyancsak segítik a matematikai kompetencia fejlesztését. A 

digitális kompetencia elmélyítéséhez nagymértékben hozzájárul, hogy 

bizonyos feladatok során a tanulók használják a  számítógépet 

információszerzésre, szövegszerkesztésre, képfeldolgozásra. A vizuális 

kommunikációs feladatok pedig gyakran kifejezetten számítógépes 

képszerkesztési, képalakítási alkalmazásokat kívánnak meg.   

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése, a 

kulturális értékek megbecsülésére nevelés hangsúlyos feladata a vizuális 

kultúra tanításának. Közvetlen környezetünk vizuális kultúrájával beható  

ismerkedés megalapozza és fejleszti a nemzeti és európai azonosságtudatot, 

az egyetemes művészetmegismertetése pedig – sok más mellett – a 

toleranciát. A különböző alkotási formák gyakorlati kipróbálása jelentősen 

hozzájárul az énkép, az önismeret kialakulásához, az önszabályozás 

megalapozásához. 

 

– A tantárgy csak akkor tudja céljait teljesíteni, ha a rajzóra megőrzi 

sajátos karakterét, megtartja alkotó- gyakorlati jellegét. A kreatív gyakorlati 

feladatok nem a szakképzésre való felkészítést szolgálják (legalább  is nem 

elsősorban azt), hanem a mélyebb megértését, az élményszerű 

ismeretszerzést, valamint olyan  képességek fejlesztését, amelyekre 

mindenkinek szüksége van ahhoz, hogy képes legyen saját életét önállóan 

alakítani.   

– A tantárgy alapvetően gyakorlati jellegéből és módszereiből 

következően nagy lehetőséget nyújt a  differenciálásra. Az órákon 

folyamatos a diák munkáját segítő, formatív értékelés, ami egyúttal lehetővé  

teszi a „személyre szabott” oktatást is. 

– Az élményszerű, kreativitást fejlesztő, motiváló hatású feladatok, 

amelyek megoldása során a tanulók  különböző helyekről származó 

ismeretei, személyes tapasztalatai érvényre juthatnak nagy segítséget 
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jelenthetnek az átlagos, vagy éppen tanulási problémákkal küzdő diákok 

számára is. A vizuális alkotó tevékenységek segíthetik önismeretük, 

önbecsülésük, problémamegoldó és koncentráló képességük fejlesztését, ami 

nyilvánvalóan pozitív hatással lehet egyéb tanulmányaikra is: a tanulás 

tanulásának képességét egyértelműen fejlesztik. 

– Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az egyébként is 

szimultán hatású rajzórai feladatok valódi  komplex feladatok legyenek, hogy 

egyidejűleg minél több készség, képesség fejlesztését szolgálják, minél több 

ismeret átadását tegyék lehetővé. Kerülni kell a befogadói, illetve alkotói 

jellegű ismeretanyag és tevékenységek éles szétválasztását az órai 

tevékenységek során, még akkor is, ha a számonkérésnél ez esetleg 

elkerülhetetlen. Az alkotói és befogadói magatartás merev szétválasztása 

mindkét oldal számára előnytelen, hiszen az alkotás elképzelhetetlen 

háttértudás nélkül, a befogadás pedig ugyancsak kreatív folyamat (akkor is, 

ha ez nem manuális tevékenységben nyilvánul meg).   

–  A tantárgy korábbi ismeretanyaga, főbb témakörei teljes egészében 

megmaradnak, ezek képezik a képességfejlesztés ismereti hátterét. A tárgy- 

és környezetkultúra, a vizuális nyelv, és a vizuális kommunikáció 

ismeretanyaga, csakúgy, mint a kifejezés, képzőművészeté „gyakorló terepei” 

a képességek fejlesztésének, ám ez utóbbinak neve kifejezés, alkotásra

 változik. A korábbi elnevezés ugyanis pontatlan, amennyiben körébe 

tartozónak tételezzük a művészettörténetet is, ami viszont nem szorítkozik a 

képzőművészetre. A tárgyban realizálódó vizuális művek, az építészet és 

alkalmazott művészetek műalkotásai is körébe tartoznak. A fő fejlesztési 

célok és a témakörök is minden évfolyamon azonosak, de korosztálytól 

függően más-más formában, eltérő szinten jelennek meg. Ezt a spirális 

jelleget a tanítási programok, a konkrét feladatok meghatározásánál 

figyelembe kell venni csakúgy, mint a korosztály sajátos igényeiből adódó 

hangsúlyeltolódásokat. 

– A fő fejlesztési célok és a témakörök is minden évfolyamon 

azonosak, de korosztálytól függően más-más formában, eltérő szinten 

jelennek meg. Ezt a spirális jelleget a tanítási programok készítésénél 

figyelembe kell venni, és alkalmazni kell a képességfejlődés értékelésénél is. 
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5. évfolyam 
Belépő tevékenységformák 

 

A tantárgy sajátossága, hogy a fő tevékenységi formák az egész 

iskolaszakaszon áthúzódnak, ám műveleti szintjük évfolyamonként 

emelkedik. (Tanulni tanulás kompetenciája, kulturális- és vizuális 

kifejezőkészség, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, európai 

azonosságtudat-egyetemes kultúra összefüggéseit  felismerő kompetenciák)  

Síkbeli és térbeli alkotások létrehozásával tudatosabb kifejezőeszköz-

használat. Műalkotások elemzése,művészeti ágak, stílusok megismerése a 

művészettörténet nyomvonalán haladva. Közvetlen megfigyelésen alapuló, 

nézőpontnak megfelelő téri, formai, színbeli tanulmányok. Ábrázolási módok 

szemléleti megismerése. 

Színtapasztalatok rendezése. Alkalmazott grafikai tervezés. A közvetlen és a 

rögzített kommunikáció, a tömegtájékoztatás formáinak megkülönböztetése. 

Használati tárgy tervezése. Igény és stílus közötti kapcsolat feltárása.   

(Az alkotóképesség fejlesztésével kapcsolatos természetudományos, tanulási, 

szociális és kommunikációs kompetenciák) 

 

Témakörök, tartalmak, tevékenységek 

 

1. Megismerő és befogadó képesség (Tanulni tanulás és önálló 

ismeretszerzés képességei) 

 

1.1 Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozása 

Síkjellegű és plasztikus formák megfigyelése, összehasonlítása. 

Téri helyzeteket ábrázoló látszati rajzok készítése látvány után és képzelet 

alapján. 

Modellek (tárgyak, formák) térbeli helyzetének, arányainak és 

színviszonyainak megfigyelése és nézőpontnak megfelelő grafikus, színes és 

plasztikai ábrázolása.   

Mozgás megjelenítése (formaismétlés, mozgásfázisok).   

A vizuális nyelvi eszközök (pont, vonal, folt, tömeg, tér) és minőségek 

(textúra, faktúra, szín, forma). A vonal térkifejező, formahatároló, 
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figyelemvezető kiemelő szerepe, vonalfajták.  (Kommunikációs és 

természettudományos kompetencia)  

 

1.2 Ismeretszerzés, tanulás, térbeli tájékozódás képességei  (Tanulni tanulás 

kompetenciája)  

A személyes felhasználói igény és a tárgy stílusa közötti kapcsolat 

felismerése. (szociális kompetencia)  

A tárgyalkotó művészet területei: a formatervezés és az iparművészet, a 

népművészet. 

A környezet és a tárgy, a természeti és az épített környezet viszonya. (aktív 

állampolgárság, környezettudatosság kompetenciái) A funkcionális forma és a 

dísz, ornamentika. 

Egy saját használatra készülő tárgy (pl. társasjáték, ruha, taneszköz) 

kitalálása, elkészítése, az alkalmas anyagok és formai megoldás 

kiválasztásával.  

Művészettörténet. 

Az őskori művészet.   

Egyiptom, Mezopotámia művészete.   

Görög és római művészet. 

A múzeumok rendeltetése, szerepe, a Szépművészeti Múzeum. 

(Európai azonosságtudat-egyetemes kultúra, művészeti-esztétikai, kulturális 

kifejezőkészség kompetenciája)  

 

1.3 Kommunikációs képességek (Vizuális kommunikációs kompetencia)  

A téri helyzet felismerése az ábrán.   

A tömeg kifejezőeszközeinek olvasása. 

A színkör.   

A sötét-világos kontraszt, a fő- és mellékszínek, telt színek, tört színek. 

A közvetlen kommunikáció (testbeszéd, gesztus) és a rögzített (írás, képírás, 

ábrázolás) vizuális közlés köznapi és művészi formái.  

Tárgyak nézeti ábrázolása, származtatása egyszerű geometrikus formákból. 

(matematikai kompetencia)  

Tervezés, az adott célnak megfelelő forma- és színredukciók alkalmazásával.   
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Szöveg és kép összerendezése konkrét célú közlésekben (pl. plakát). 

A vizuális nyelvi elemek, minőségek értelmező, tájékoztató, felhívó szerepe. 

 

2. Kreativitás  

 

2.1 Alkotóképesség (vállalkozói, szociális és képi kommunikációs 

kompetenciák)  

Az alkotófeladatokhoz kapcsolódó műalkotások elemzése. 

Képzőművészeti ágak (pl. szobrászat, grafika), építészet, iparművészet, 

műfajok (pl. dombormű) főbb jellemzői, a megfigyelt műalkotások technikái 

(pl. akvarell, mintázás). 

A megismert alkotások szerzője, címe, műfaja, technikája.  

Személyes élmények, képzeleti képek megjelenítése, szubjektív, de tudatos 

kiemelésekkel.  

Konkrét események, történetek, irodalmi illusztrációk készítése képsorban 

vagy szoborban. 

A színek, hangulati hatása, figyelemfelhívó jellege.   

Komponálás síkban, térben. 

Új technikák kipróbálása. 

Vázolás ecsettel, filctollal, ceruzával.   

Felületképzés ponthalmazzal, vonalráccsal, ecsettel, kollázzsal.   

Szabadkézi tónusos rajzok.   

Grafikák: tus, diófapác, papírmetszet.   

Festés akvarellel, krétával, kevert eljárással.   

Színes munkák kollázzsal, frottázzsal, nyomhagyással.   

Egyszerű levonatok (esetleg monotípia). 

Mintázás. Agyagmunkák a korong nélküli ősi eljárások alapján.   

Modellezés szabásmintával, papírtárgyak készítése hajtogatással (esetleg 

papírmasé). 

Szerkesztés körzővel, vonalzóval.   

Betűk kivágással, esetleg számítógéppel. (Digitális kompetencia)  

 

 



 
 

 

15 

2.2 Problémamegoldó képesség 

A véletlen hatások beépítése a térbeli és síkbeli kompozíciókba. 

Mozgás kifejezése a témának megfelelő grafikai vagy plasztikai 

feldolgozásokkal. 

A technológiai lépések betartásának alapszabályai. 

 

3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás 

 

Saját és mások munkájának összehasonlítása, értékelése megadott 

szempontok segítségével. 

Anyaghasználat. 

Formaarány. 

Formakarakter. 

Téralakítás. 

Színkeverés. 

Figyelemvezetés. 

Kompozíció. 

Kifejezésmód. 

Személyes kifejezőerő. 

(Szociális és alkotói, valamint művészeti-esztétikai kompetenciák)  

 

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások 

A műalkotásokat a tanár választja ki, a művészettörténeti korszaknak 

megfelelően. 

Stonehenge, Willendorfi Vénusz, egy fekete-afrikai szobor, Szegvár-tűzkövesi 

Sarlós isten, Altamirai bölény,  

Karnaki nagytemplom, Gizai piramisegyüttes, Írnok, Halastó (thébai 

sírfestmény), Zikkurat, Gudea szobor,  

Vadászjelenet Asszurbanipál ninivei palotájából (dombormű), Athéni 

Akropolisz, Polükleitosz: Dárdavivő, 

Lovasok a Parthenon frízéről, Mürón: Diszkoszvető, Vörösalakos vázakép, 

Pantheon, Titusz diadalíve,  

Colosseum, Balácai villagazdaság, Marcus Aurelius lovasszobra. 



 
 

 

16 

A továbbhaladás feltételei (az értékelés szempontjai) 

 

A tanuló továbbhaladását a vizuális képességek esetleg alacsony színvonala 

nem akadályozhatja meg, de  elvárható önmagához viszonyítva a művészeti-

esztétikai véleményalkotás képességének, a környezettudatos 

magatartásnak, önértékelés képességének, nemzeti és európai 

azonosságtudatának magasabb szinten való megnyilvánulása. 

Az ötödikes tanuló általában képes élményeit, érzelmeit, fantáziaképeit, 

gondolatait vizuális eszközökkel kifejezni. Megkülönbözteti a vizuális 

művészeti ágakat és műfajokat, segítséggel alkalmazza a műalkotások 

elemezésének megismert módját. Képes felismerni az őskor és az ókor fő 

stílusjegyeit, felismer és megnevez koronként legalább három alkotást. A 

látványt le tudja rajzolni, egyes tulajdonságait ki tudja emelni. Egyszerű 

látványt, kitalált tárgyat képes megrajzolni emlékezet, képzelet alapján is. 

Ismeri a téri helyzete megjelenítésének néhány módját. Képes vizuális 

minőségek, egyszerűbb képi közlések szóbeli megfogalmazására, olvasására. 

(Képi és anyanyelvi kommunikációs kompetencia)   

Ismeri a tömegkommunikáció fő jellemzőit. Ismeri a stílus és a forma 

szerepét a fogyasztói döntésekben. 

(Környezettudatos magatartás és szociális kompetencia)   

Alkalmazni képes a tanult ábrázolási technikákat. 

 

6. évfolyam 

Belépő tevékenységformák 

 

A kifejező alkotásokban a szín, a textúra és a faktúra, a komponálás 

képességének és tudatosabb alkalmazásának fejlesztése. Növekvő önállóság 

az élmények, témák feldolgozásában. Műalkotások, művészeti ágak, stílusok, 

műfajok megismerése és elemzése a művészettörténeti korokban. Az európai 

és a magyar művészeti alkotások elemzésén keresztül az európai és nemzeti 

azonosságtudat, önismeret, és művészeti-esztétikai kompetenciák fejlesztése. 

Ábrázoló- elemző grafikai, festői és plasztikai megjelenítő munkák. A 

nézőpont jelentőségének megértése, a vetületi ábrázolás  alapjai. 
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Színismeretek. Információk képi rögzítése, értelmezése. A képi, az írott közlés 

szabályainak, az információhordozók szerepének megértése. Adott funkciójú 

tárgy tervezése. (Az alkotóképesség fejlesztésével kapcsolatos 

természetudományos, tanulási, szociális és kommunikációs kompetenciák)  

 

 

Témakörök, tartalmak, tevékenységek 

 

1. Megismerő és befogadó képesség 

1.1 Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozása 

(Természettudományos és tanulási kompetenciák)  

 

A nézőpont szerepe a téri helyzetek megítélésében (rálátás, szemmagasság, 

alálátás) és ábrázolásában. 

A formakarakter, formakontrasztok.  

Színkontrasztok (hőfok, mennyiségi, minőségi kontraszt). 

Tagoltabb testes formák (pl. tárgy, emberalak) ábrázolása rajzbeli, színbeli, 

plasztikai tanulmányokban (arányok,  belső szerkezet, fény-árnyék és 

színviszonyok).   

Rajzi vagy plasztikai tanulmány alak, tárgy mozgásáról. 

 

1.2 Ismeretszerzés, tanulás, térbeli tájékozódás képességei 

(Természetudományos, tanulási, szociális és kommunikációs kompetenciák)  

A térélmény. Építészeti hatáselemek (tömeg, szerkezet, centrális és tengelyes 

térelrendezés). 

A tárgyakról leolvasható információk (jelentés, funkció, forma, anyag, 

szerkezet, technika).   

Tárgyak formájának kialakítása a kézművességben és a sorozatgyártásban.   

A tárgy rendeltetésének és formájának összefüggése. 

A tárgyak használati és jelképes funkciójának kifejező-elemei: anyag, forma, 

szín, díszítés.   

A tervezés egyezményes jelei (vonalas műhelyvázlatok, részletrajzok, 

szabásrajzok). 
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Egy választott tárgy rajzos, írásos felmérése, dokumentálása, a felhasználó 

megjelölésével.   

Adott személy (pl. családtag) számára használati tárgy tervezése, makett 

készítése. 

Művészettörténet (benne a magyar művészet):  

(Önismeret és azonosságtudat, és művészeti-esztétikai kompetencia)  

A honfoglaló magyarok művészeti emlékei.   

Az ókeresztény és a bizánci művészet.   

A román kor.  

A gótika A reneszánsz 

megismert alkotások címe, szerzője műfaja, technikája.  

A múzeumok rendeltetése, szerepe, a Nemzeti Múzeum. 

 

1.3 Kommunikációs képességek   

(Matematikai, természettudományos és digitális kompetenciák)  

A vetületi ábrázolás.   

Szerkesztés körzővel-vonalzóval. 

A vonal, a vonalvastagság, az alakzatok, színek értelmező, jelentést hordozó 

szerepe.  

Tárgyak, természeti formák térbeli modellezése.   

Metszősíkok, tengelyek. 

A színek dekoratív és figyelemfelhívó szerepe. 

A képi közlések szabályai (ábrák, közismert jelek, szimbólumok, betű és 

szövegképek, egyszerű mozgóképi  példák).  

Szövegírás (kivágott betűkkel vagy számítógéppel).  

Szöveg- és képösszeállítás (gyűjtött reprodukciókkal, képekkel, betűkkel – 

számítógépes feldolgozás  lehetősége). 

Grafikai tervezés: képi sűrítés, redukált formák, színek, alkalmazása, szóbeli 

információ átalakítása képi üzenetté jellé (pl. összeszerelési utasítás, 

működést magyarázó rajz).  

A sokszorosított információ jellemzőinek ismertetése egy választott példán 

(könyv, plakát, folyóirat, fotó). 
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2. Kreativitás  

 

2.1 Alkotóképesség   

(Művészeti-esztétikai és önismereti-önértékelési kompetenciák fejlesztése)  

 

Az alkotófeladatokhoz kapcsolódó műalkotások elemzése. 

A statikus és dinamikus elrendezés hatása a síkbeli és térbeli alkotásokban.   

Néhány alkotás (grafika, festmény, szobor, épület, tárgy) rajzos és szóbeli 

elemzése, összehasonlítása, a   téma, a kompozíció, az anyag és technika 

alapján. 

A képzőművészeti ágak (grafika, festészet, szobrászat, építészet), műfajok (pl. 

táblakép, kisplasztika, középület), műtípusok (pl. tájkép, csendélet, portré) 

példái.   

Mindennapi élmények, mozgalmas történelmi jelenetek képi-plasztikai 

feldolgozása.  

A plasztikai kifejezés eszközei (térbeliség, tömeg, anyag, forma, felület).   

A szín kiemelő és ritmusképző szerepe. 

Felületképzés (vonal, tónusvariációk, faktúrák).   

Jellegzetes kompozíciós megoldások (egyensúly, kiemelés, ritmus, 

szimmetria-aszimmetria). 

 

Új technikák kipróbálása. 

Lavírozás, faktúraképzés (esetleg linómetszés).   

Vegyes technikák (fénymásolat, rajz, fotó és fénymásolás, esetleg 

fotógramm).   

Tér- és formaképzés, konstruálás (pl. agyag, fa, papír, textil, drót, talált 

tárgyak).   

Kézműves technikák lehetőség szerint (pl. batikolás).   

Művészeti technikák megismerése (pl. testfestés a törzsi művészetben, 

kavicsszobor, agyagmunkák, dombormű, falfestés), esetleg az elérhető 

eljárások kipróbálása. 
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2.2 Problémamegoldó képesség 

Az időbeliség ábrázolási lehetőségei.   

Fázisok, képsorok, szimbólumok. 

Eseménysor megjelenítése egy képen belül és képsorozattal.  

 

3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás 

(Szociális és alkotói, valamint művészeti-esztétikai kompetenciák)  

Saját és mások munkájának összehasonlítása, értékelése megadott 

szempontok segítségével. 

Anyaghasználat. 

Formaarány. 

Formakarakter. 

Téralakítás. 

Színkeverés. 

Figyelemvezetés. 

Kompozíció. 

Kifejezésmód. 

Személyes kifejezőerő. 

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások 

(A műalkotásokat a tanár választja ki, a művészettörténeti korszaknak 

megfelelően.) 

Galgóci és bezdédi tarsolylemezek, Nagyszentmiklósi kincs 2. sz. edény, San 

Apollinare in Classe,  Theodora vagy Justiniánus mozaik, Jáki templom, 

Bélapátfalvi apátsági templom, Pisai dóm, Bayeux-i kárpit, a Magyar 

Szent Korona, Chartres-i székesegyház, Kölni dóm, Budavári gótikus 

szobrok, Giotto: Szt. Ferenc elajándékozza  köpenyét, M.S. mester: Mária és 

Erzsébet találkozása,  Lőcsei Pál  főoltára a lőcsei Szt. Jakab templomból 

Kolozsvári testvérek:  Szt. György szobra, Kolozsvári Márton: Szent László-

herma, Palazzo Pitti, Bakócz kápolna, Michelangelo: Dávid, Botticelli: Vénusz 

születése, Leonardo: Mona Lisa és Szt. Anna harmadmagával,  Raffaello: 

Athéni iskola, Jan van Eyck: Arnolfini házaspár, Dürer: Az apokalipszis 

lovasai. 
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A továbbhaladás feltételei (az értékelés szempontjai) 

 

A tanuló továbbhaladását a vizuális képességek esetleg alacsony színvonala 

nem akadályozhatja meg, de elvárható önmagához viszonyítva a művészeti-

esztétikai véleményalkotás képességének, a környezettudatos 

magatartásnak, önértékelés képességének, nemzeti és európai 

azonosságtudatának magasabb szinten való megnyilvánulása. 

Alakuljon ki a tanulók többségének saját, személyes képi kifejezésmódja. A 

hangulatot, az érzelmeket kiemeléssel, átírással legyen képes kifejezni. A 

tartalom- és formaelemzést segítséggel legyen képes alkalmazni.  

Példákban képes felismerni és megkülönböztetni a művészeti ágakat és 

műfajokat. Ismeri és képes felismerni a tanult művészettörténeti korok 

legjellemzőbb stílusjegyeit, alkotásait, alkotóit, koronként legalább három-

három  műalkotást meg tud nevezni. (Művészeti-esztétikai kompetencia) 

A tanuló a megfigyelt és ábrázolt formákon képes felismerni a 

szabályszerűségeket. Értelemszerűen képes alkalmazni a megismert 

ábrázolásmódokat. Képes gondolatokat ábrázolni, érzelmeket kifejezni. Érti a 

funkció szerepének fontosságát a tárgytervezésben, képes adott tárgy 

elemzésére, jelentésének feltárására. Mozgása összehangolt, egyre 

ügyesebben használja az eszközöket. 

 

 

7. évfolyam 

Belépő tevékenységformák 

 

A művészeti alkotások, a kor és a kultúra leglényegesebb összefüggéseinek 

vizsgálata. 

(Összefüggések meglátásának, művészeti-esztétikai ítéletalkotás és 

véleménynyilvánítás képességének fejlesztése) Műalkotások elemzése, 

művészeti ágak, műfajok, stílusok, megismerése a művészettörténet szerint  

haladva.   

Vizuális analízisek, téri, formai és színtanulmányok, alkotó alkalmazások. 

Önkifejezés, asszociációk. (Alkotói kompetenciák, önkifejezés, képi és 
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anyanyelvi kommunikáció képességének fejlesztése)  

A Monge-vetület, a kavalieri axonometria megismerése. Színrendszerezés. 

Nyomtatott információk hatásrendszerének vizsgálata. (Matematikai és 

digitális kompetenciák) Használati tárgy tervezése. Funkció- és 

formaelemzések. A tárgykultúra társadalmi, ökológiai összefüggéseinek  

vizsgálata. (Környezettudatos magatartás fejlesztése) Magyar népművészet. 

(Nemzeti és európai azonosságtudat elmélyítése) 

 

Témakörök, tartalmak, tevékenységek    

 

1. Megismerő és befogadó képesség 

1.1 Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozása   

(Természetudományos, tanulási kompetenciák)  

 

A fény, a megvilágítás hatása a színekre, a formákra, a hangulatra. 

Az önárnyék, a vetett árnyék.   

A telített, a derített, a tört szín.   

A színreflex, a színek térbeli és hangulati hatása. 

Belső tér szerkezetes távlati ábrázolása.   

A geometrikus alapformák.   

A nézőpont, a fény-árnyék, a távlat mint a vizuális hatás eleme.   

Tónusok. Színek értelmező, információs funkciója.   

Grafikus megoldások (vázolás, tónusmegjelenítés vonallal). 

Modellrajzolás, színezés a formai, a szerkezeti és a színbeli összefüggések 

vizsgálata.   

Ember vagy állatfigurák elemző rajzi és plasztikai tanulmányozása, a 

karakter. 

 

1.2 Ismeretszerzés, tanulás, térbeli tájékozódás képességei 

(Természetudományos, tanulási, szociális, és kommunikációs kompetenciák)  

Építészeti hatáselemek (térforma, tömeg, anyag, szerkezet, méret, arány, 

tagoltság, felület, fényviszonyok, ritmusok, környezet). 

A környezet és az objektum.  
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A funkció és forma kapcsolatának vizsgálata régi, ismeretlen, érdekes 

tárgyak megfigyelésével.  

A tárgyak és az életmód kapcsolata. 

Népművészet (szerszám, faragás, bútor, mézesbáb, tojásfestés, szövés, 

hímzés, viselet). 

Használati tárgy (pl. öltözék, öv, gomb) tervezése adott funkcióra és 

stílusban, látszati és vetületi rajzban, szín- és anyagmintával. 

A tárgy stílusjegyei. Ízlésünk kifejeződése tárgyainkban.   

Tárgyak gyűjtése, funkció- és formaelemzése rajzban és írásban. 

Művészettörténet (benne a magyar művészet). 

A barokk kor.  

A XIX. század: a klasszicizmus, a romantika és a realizmus.  

Az impresszionizmus, a posztimpresszionizmus.   

Művek leírása, elemzése, értékelése. 

A múzeumok rendeltetése, szerepe, a Magyar Nemzeti Galéria.   

Könyvtár- és médiahasználat önálló feladathoz. 

 

1.3 Kommunikációs képességek 

(Képi és anyanyelvi kommunikációs kompetenciák)  

A kifejező és a közlő, a természeti és a geometrikus jellegű ábrázolásmód 

összevetése.   

A Monge háromképsíkos vetületi ábrázolás és az axonometrikus ábrázolás.   

Monge-vetület, egyméretű és kétméretű axonometrikus ábrák szerkesztése 

modell alapján.   

Szerkesztés körzővel, vonalzókkal, vonalkezelési pontosság. 

Rekonstrukciós vázlatok készítése vetületi rajz alapján.  

A tudományos közlések képi formái.   

Az érthető, pontos rajz, az egyértelmű rendezettség és a közmegegyezés 

(konvenció) szerepe a képi  

közlőnyelvben.  

Geometriai formák átalakítása (pl. csonkolás, részek összevonása, nagyítás).   

Szabásrajz szerkesztése, a tervet tartalmazó mappa, doboz készítése.  

Papírmakettek és modellek készítése. 
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Informatív ábrák, diagramok, grafikonok készítése. 

Az alkalmazott grafika, a könyvművészet, a fotó és a reklám példáinak 

hatásrendszere. 

 

2. Kreativitás 

2.1  Alkotóképesség 

Az alkotófeladatokhoz kapcsolódó műalkotások elemzése. 

A fény jelentést hordozó, érzelmi vagy gondolati tartalmakat kifejező szerepe. 

A plasztikai kifejezés eszközei (a térbeli kiterjedés mértéke, irányok, anyag, 

formatömeg, tagoltság, méret, felület, a környezet).   

A síkbeli kifejezés eszközei (téri hatás vagy sík jelleg, átírt formák, színek).   

Jellegzetes kompozíciós megoldások (szimmetrikus, aszimmetrikus, 

centrális, dinamikus). 

Irodalmi (zenei) mű vagy történelmi esemény feldolgozása: szabadon 

választott grafika. 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása, az egyéni színvilágban. 

2.2 Problémamegoldó képesség 

Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás. 

Képi közlések, ábrák, reprodukciók gyűjtése és felhasználása a különböző 

ábrázolásmódok elemzéséhez. 

Vázlatrajzok, részletrajzok, látszati ábrák.  

 

3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás képessége 

 

Saját és mások munkájának összehasonlítása, értékelése megadott 

szempontok segítségével. 

Anyaghasználat 

Formaarány 

Formakarakter 

Téralakítás 

Színkeverés 

Figyelemvezetés 

Kompozíció 
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Kifejezésmód 

Személyes kifejezőerő 

 

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások 

(A műalkotásokat a tanár választja ki, a művészettörténeti korszaknak 

megfelelően.) 

Vignola – G. della Porta: Il Gesu, Esterházy Fényes Miklós: Fertődi kastély, 

Szt. Péter templom és tér, Donner: Szt. Márton szobra, Rembrandt: Éjjeli 

őrjárat,  Velazquez: Bréda átadása, Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc,  

Paraszt barokk épületek: nagyvázsonyi, bakonybéli házak, Pollack Mihály: 

Nemzeti Múzeum, Hild József: Esztergomi főszékesegyház, Canova: Mária 

Krisztina főhercegnő síremléke, Ferenczy István: Pásztorlányka,  id. Markó 

Károly: Visegrád, J. Paxton: Kristálypalota, Steindl Imre: Országház, Izsó 

Miklós: Táncoló paraszt,  E. Delacroix: A szabadság vezeti a népet, Corot: 

Emlékezés, Paál László: Nyárfák, Millet: Kalászszedők, Daumier: Mosónő, 

Munkácsy Mihály:  Rőzsehordó, Madarász Viktor: Hunyadi László siratása, 

Szinyei Merse Pál: Majális, C. Monet: A roueni székesegyház, E. Degas: A tánc 

csillaga, Cézanne: A Saint Victoire hegy,  Gauguin: Tahiti nők. Kiválasztás 

szerinti népművészeti tárgyak, épületek. 

 

 

A továbbhaladás feltételei (az értékelés szempontjai) 

 

A tanuló továbbhaladását a vizuális képességek esetleg alacsony színvonala 

nem akadályozhatja meg, de  elvárható önmagához viszonyítva a művészeti-

esztétikai véleményalkotás képességének, a környezettudatos 

magatartásnak, önértékelés képességének, nemzeti és európai 

azonosságtudatának magasabb szinten való megnyilvánulása. 

. 

A tanulónak rendelkeznie kell az ábrázoláshoz szükséges készségekkel. 

Kifejező- és tervezőmunkáibanfigyelembe veszi, és képes alkalmazni a színek 

optikai és érzelmi hatását. Adott elemezési szempontok szerint  képes legyen 

műalkotásokat összehasonlítani. Ismerje a tanult művészettörténeti korok 
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legjellemzőbb stílusjegyeit: koronként és áganként legalább három-három 

műalkotást, alkotót képes legyen felismerni, és meg tudjon nevezni. 

Megfigyeléskor képes legyen megítélni téri, formai és színviszonylatokat, 

arányokat, meglátja a lényeges vizuális összefüggéseket, megérti és le is 

tudja rajzolni a szabályszerűségeket. (Művészeti-esztétikai kompetenciák)  

Absztrakciós képessége megnyilvánul a lényegkiemelésben, a geometriai 

egyszerűsítésben. Képes vizuális információkban eligazodni, azokat 

kritikusan vizsgálni. Ismeri a Monge-vetület és az axonometrikus ábrázolás 

alapjait, több-kevesebb önállósággal megold ilyen szerkesztési feladatot. 

(Matematikai-geometriai kompetenciák)  

Alkalmazza a tárgytervezés módszerét és az elemzés szempontjait. Probléma-

megoldási képessége megnyilvánul az önálló alkotó-, tervező-, kivitelező-

feladatokban. Jártas a tanulás sajátos vizuális, manuális módjaiban, 

használja az ábrázolás és alakítás eszközeit. (Alkotói és önismereti 

kompetenciák, tanulni tanulás képességei) 

 

 

8. évfolyam 

Belépő tevékenységformák 

A vizuális nyelvi elemek, kompozíciós formák önálló alkalmazása. 

Műalkotások elemzése, művészeti ágak, műfajok, stílusok, megismerése a 

XX. század első felének irányzataiban. (Összefüggések meglátásának, 

művészeti-esztétikai itéletalkotás és véleménnyilvánítás képességének 

fejlesztése) Tér-, forma- és színviszonyok  tanulmányozása, a rajzos 

analízisből kiinduló absztrakciókra épülő átalakítások. A forma és funkció 

elemzése.  

Perspektíva szerkesztések. Színismeretek összegzése. A tudományos és 

műszaki közlésmódoknak, a tömegkommunikáció műfajainak, a médiumok 

képnyelvi sajátságainak megismerése. A külső és belső építészeti 

tér elemzése. Tértervezési feladat megoldása. (Kommunikációs és alkotói 

kompetenciák fejlesztése)  
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Témakörök, tartalmak, tevékenységek 

1. Megismerő és befogadó képesség 

 

1.1 Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozása 

(Természetudományos és tanulási kompetenciák)  

 

A tér illúziója (látszati rövidülések, méretváltozások, nézőpont, vonaltávlat, 

színtávlat).   

A perspektivikus ábrázolásmód.   

Épület, utcarészlet megfigyelése, szabadkézi tapasztalati perspektivikus 

ábrázolása.   

Egy vagy két iránypontos perspektíva szerkesztése. 

Térábrázolási módok, kevert nézőpontú ábrázolásmódok különböző 

korokban, kultúrákban. 

Geometrikus formák, értelmező színek, arányok, faktúrák.   

Színismeretek: színritmus, harmónia, kontrasztok (színezet és 

hőfokkontraszt, sötét-világos, komplementer, szimultán, mennyiségi és 

minőségi kontrasztok). 

Térformák, színek a térben, tónusok, faktúrák térmódosító hatása. 

Összetett természeti forma részletesebb analízise (pl. értelmező vázlat, 

részekre bontás, kiegészítés, vagy ázisrajzok, szintvonalak, hossz- és 

keresztmetszetek).   

Tanulmány festése (emberalak, modellek közös beállítása), színbeli bontás, 

redukálás a látvány elemzése alapján. 

 

1.2 Ismeretszerzés, tanulás, térbeli tájékozódás 

(Tanulási, szociális és kommunikációs kompetenciák)  

 

Az építészeti tér és stílus, az épület, az életmód és a hely összefüggése.   

A természeti környezet és az épületek védelme, gazdagítása, a 

környezettudatosság. 

Rajzos-írásos felmérés készítése egy kiválasztott személy környezetéről 

(lakószoba, lakberendezési tárgyak, ekoráció), életmódjáról, stílusáról. 
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Adott méretű tér megtervezése konkrét személy igényei szerint, megfelelő 

stílusban. 

Makettkészítés papírból vegyes technikával. 

Művészettörténet (benne a magyar művészet):  

(Művészeti-esztétikai kompetenciák, nemzeti és európai azonosságtudat) 

A szecesszió, a XX. század első felének művészeti irányzatai, az izmusok.   

Az expresszionizmus, a konstruktivizmus, a szürrealizmus és az op-art.   

A modern és a posztmodern.  

A kortársűvészet néhány alkotásának elemzése, megismerése.   

A művészet szerepe, a korstílus és az egyéni stílus eltérő korokban és 

kultúrákban. 

Közeli művészeti kiállítás meglátogatása. Könyvtár- és médiahasználat. 

 

1.3 Kommunikációs képességek 

A tanult ábrázolási rendszerek áttekintése. 

A vázoló és szerkesztett vonal. 

A közterületek, középületek tájékoztató rendszere (feliratok, logotípiák, jelek). 

Újabb médiumok képírási formái (pl. fotó, film, televízió, video, digitális kép). 

Rekonstrukciók vetületi és axonometrikus rajzok alapján.  

Fotómontázs, képes történet összeállítása, esetleg animációs filmvázlat 

készítése. 

Grafikonok, diagrammok és feliratok tervezése. 

Szabadkézi rajzok és szerkesztések (esetleg számítógépes rajzolói programok) 

alkalmazása, igényes, pontos  kivitelezés. 

(Képi kommunikációs képességek)  

 

2. Kreativitás 

 

2.1 Alkotóképesség (Alkotói kompetenciák)  

Műelemzések a feladathoz kapcsolva.   

A mozgás és az idő megjelenítése álló- és mozgóképben. 

A szórt, vonalas, koncentrikus, szimmetrikus, aszimmetrikus, sűrített, 

ritkított elrendezés. 
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Egyensúly, nyugalom, mozgalmasság, feszültség, a figyelem vezetése. 

A térhatás és a síkban tartás tartalmi szerepe festészeti, grafikai 

alkotásokban.  

A látványrendezés vizuális eszközei, hatáselemei, a mesterséges fényhatások.  

Személyes témák, érzelmek, gondolatok plasztikai vagy síkbeli kifejezése 

választott mérettel, technikával, inspiráló műalkotás felhasználásával. 

A megismert grafikai, festői, szobrászati és egyéb gépi technikák önálló 

megválasztása a feladatok megoldásához.  

Kollázs, papír- és fotómontázs készítése. 

 

2.2 Problémamegoldó képesség 

Vizuális illúziókra, érzéki csalódásokra épülő feladatok megoldása művészeti 

példák nyomán. 

Technikai kísérletek. 

 

3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás 

(Önismeret-, és szociális kompetenciák)  

Saját és mások munkájának összehasonlítása, értékelése megadott 

szempontok segítségével. 

Anyaghasználat. 

Formaarány. 

Formakarakter. 

Téralakítás. 

Színkeverés. 

Figyelemvezetés. 

Kompozíció. 

Kifejezésmód. 

Személyes kifejezőerő. A személyesség jelei. 

 

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások 

(A műalkotásokat a tanár választja ki, a művészettörténeti korszaknak 

megfelelően) T. Lautrec egy plakátja, Ferenczy Károly: Márciusi est, Hollósy 

Simon: Rákóczi induló, Vincent van Gogh: 
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Auvers-i templom, Gaudi: Sagrada Familia, Lechner Ödön: Iparművészeti 

Múzeum, Rodin: Gondolkodó, Klimt: A csók,   Rippl-Rónai József: Apám és 

Piacsek bácsi vörösbor mellett, Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos 

cédrus, W. Gropius: A Bauhaus központi épülete, Picasso: Vasaló nő, és 

Guernica, Braque: Gitáros csendélet, Boccioni: Az utca erői, M. Duchamp: 

Palackszárító, V. Tatlin: A III. internacionálé emlékmű famodellje, Piet  

Mondrian: Kompozíció, Standard Thonet szék,  Chagall: Én és a falum, Dali: 

Égő zsiráf, Szőnyi István: Zebegény, Egry József: Visszhang, Medgyessy 

Ferenc: Anyaság, Breuer Marcell: Wassily csőszék, Le Corbusier: Ronchamp-i 

kápolna, Barcsay Jenő: Festőállvány, Schaár Erzsébet: Az utca, Andy Warhol: 

Elvis, Vasarely: Alakzat III., Kondor Béla: Darázskirály. 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez  

 

Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés 

módjainak (a tanítás eredményességének) vizsgálata. 

A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt 

képességeket, amelyekben a diákoknak fejlődést kell elérniük. 

A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők:  

– Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk (a főbb 

kifejező eszközök, műfajok, stílusok, technikák) megjegyzése, megértése, 

fogalmak felismerése, a vizuális kommunikáció fontosabb szabályainak  

ismerete és reprodukálása. 

– Egyszerűbb összefüggések megértése, egyszerűbb szöveg 

megalkotása, átkódolás, transzformációs képességek (kép-szöveg, szöveg-

kép). 

– Alkalmazás ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas), 

írásbeli és képi kommunikációs képességek kialakítása (önálló tér-és 

tömegábrázolás, a tárgytervezés képessége), gondolatok és érzések 

kifejezésének képessége, a tanuló saját munkájának fokozatos önkontrollja. 

–  Véleményalkotás vizuális művekről, jelenségekről, funkciókról, 

egyéniségekről, kritikai érzék kialakítása. 

– Művészi kreativitás képességének szóbeli, írásbeli értékelése. 

 



 
 

 

31 

A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell 

kísérnie. A tanulók teljesítményének osztályzattal, vagy szöveges formában 

történő értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli, írásbeli  

értékelése alapján történhet: 

– Különféle tevékenységi formákban mutatott aktivitás, a társakkal 

való együttműködés képessége. 

–  Órai gyakorlati tevékenységeket kísérő (segítő) kritikai megjegyzések (a 

„korrektúra”). 

– Kiselőadás, írásbeli vagy szóbeli beszámoló egy-egy témakörben a 

megadott szakirodalom, vagy önálló  gyűjtés alapján. 

– Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör 

feldolgozása formájában (képi, írásbeli, szóbeli). 

– Munkák közös értékelésére, amelynek során a tanulók 

elmondhatják kritikai észrevételeiket. 

–  Projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli 

értékelése. 

–  A tanulók saját munkáinak esztétikai színvonala. 

 

 

A továbbhaladás feltételei (az értékelés szempontjai) 

 

A tanuló továbbhaladását a vizuális képességek esetleg alacsony színvonala 

nem akadályozhatja meg, de  elvárható önmagához viszonyítva a művészeti-

esztétikai véleményalkotás képességének, a környezettudatos 

magatartásnak, önértékelés képességének, nemzeti és európai 

azonosságtudatának egyre magasabb szinten  történő megnyilvánulása. 

 

Az általános iskola befejezésekor a tanulónak a tantárgyi munkára fordítható 

időtől függően, személyiségéből adódó szinten rendelkeznie kell a vizuális 

alkotó- és befogadóképesség alapjaival. Képes legyen gondolatokat és 

érzéseket kifejezni. Fantáziáját legyen képes szabadon alkalmazni az alkotó-, 

tervezőfeladatokban. Ízlésítéleteit tudatosan is legyen képes megindokolni, 

átéléssel hitelesíteni. Ismeri a tanult művészettörténeti korszakok 
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legjellemzőbb stílusjegyeit, koronként és áganként legalább három-három 

műalkotást, alkotót felismer és képes  megnevezni. Adott szempontokat 

követve tudja alkalmazni a stíluskritikai műelemzést (Korának megfelelő 

szintű művészeti-esztétikai képességek, és kommunikációs kompetenciák).   

Többé-kevésbé önállóan képes teret, tömeget ábrázolni szabad kézzel és 

szerkesztéssel látszati és axonometrikus rendszerben, szín- és 

tónusválasztásait képes indokolni.   

Képes adott célra tárgyat tervezni, készíteni. Ismeri a szerkezetformát (pl. 

Eiffel-torony) és a szimbolikus formát (pl. korona).  

Ismeri a vizuális kommunikáció alapvető jeleit és szabályait, érti a 

mindennapi, a tudományos, a műszaki és a művészi kommunikáció 

feladatát és a tömegkommunikáció működését. Érti a kulturált, 

környezettudatos magatartás szabályait. 

 

 


