Vizuális kultúra 1-4. évfolyam

Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztéscentrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság
és az örömteli alkotás fenntartását, valamint a vizuális műveltség megalapozását.
A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor általában már – életkoruknak megfelelő szinten – használják a vizuális
kifejezés bizonyos eszközeit. Az első iskolai években mégsem ezek tudatosítása a tanító kiemelt feladata, hanem a változatos és a tanulók
érdeklődését felkeltő játékos feladatokkal, új technikákkal, kifejezési módokkal a kifejezőképesség fejlesztése, a vizuális kommunikáció
alapját képező ismeretek szinte észrevétlen átadása a játékos gyakorlati feladatokon keresztül, a gyerekek életkori sajátosságaiból
fakadó önkifejezési kedv és a kifejezés, alkotás felszabadultságának további ösztönzése. Fontos, hogy a gyerekek megőrizzék a kezdeti
motiváltságot, hogy örömteli legyen számukra az alkotás, hogy „játszva tanuljanak”.
A vizuális kultúra tanítása természetes módon kínálja az együttműködést más művészetekkel és más tantárgyakkal (pl. anyanyelv,
természetismeret), a vizuális nevelés komplex, tantárgyakon átívelő jellegét hangsúlyozva. Fontos eszköz, hogy lehetőséget adjunk a
különböző művészeti ágak sajátos kifejező nyelvének megismerésére, a vizuálisan érzékelhetőn túl más érzékszervi tapasztalatok
kiaknázására is.
A fejlesztés hatékony módja, hogy a tananyagot problémakörökbe, életszerű szituációkba ágyazva tárjuk a gyerekek elé. Fontos
továbbá, hogy használjuk ki a tantárgy adta alkotó lehetőségeket és – különösen az alsó tagozaton – a befogadó feladatokat is a kreatív
alkotás kereteiben oldjuk meg. Az alkotva befogadás elvének megvalósítása mellett ismertessünk meg a gyerekekkel minél több
művészeti alkotást; alkotó óráinkon szemléltessük a témát és a technikát a művészet kezdeteitől napjaikig létrejött, valós esztétikai
értéket képviselő műalkotásokkal, beszélgetéseket is kezdeményezve ezekről.
Az első két évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális kultúra részterületei közül a belső képek
kialakulását segítő „Képzőművészet, kifejezés” és a „Tárgy- és környezetkultúra” elsősorban a tárgykészítés tevékenységével kerüljön
túlsúlyba.
Az életünket jelentősen befolyásoló jelenség a média, amely a vizuális kultúra megkerülhetetlen része. A vizuális nevelés keretein belül
zajló médianevelést célszerű már a bevezető szakaszban elkezdeni, reagálva a gyerekek médiahasználati szokásaira, erősítve a
médiatudatosságot.
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Az első két osztályban a médianevelés kiemelt célja a saját médiaélmények feldolgozásán keresztül a reflektív médiahasználat fejlesztése,
annak tudatosítása, hogy az élményfeldolgozás során a médiaélmények átalakíthatóak. Az élményfeldolgozás hozzájárul a
médiatartalmak közötti tudatosabb választás igényének megalapozásához, illetve megerősítéséhez is.
A médiaszövegek kifejezőeszközeivel való ismerkedés nemcsak a médiaszövegek olvasási készségét mélyíti el, hanem megalapozza
azt a felismerést is, hogy a médiaszövegek mesterségesen előállított termékek, konvenciókra alapozó nyelvi konstrukciók, melyek
üzeneteket közvetítenek. Ezen keresztül a valóság és fikció közötti különbségtétel képessége is fejlődik.
Az ismeretanyag átadását érdemes a gyerekek által ismert és kedvelt médiatartalmakra építeni, ez az élményszerű feldolgozási
mód a játszva tanulás lehetőségét teremti meg.
Tartalom: minden évfolyam tudásanyaga évfolyamonként ismétlődő 4 témakörre tagolódik.
 Kifejezés, képzőművészet
 Vizuális kommunikáció
 Médiaismeret
 Tárgy- és környezetkultúra
Óraszám: évfolyamonként 37 óra
Készült az 55/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet kerettanterve alapján.
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1. évfolyam

Tematikai egység, fejlesztési cél

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Kifejezés, képzőművészet
Valós és képzelt látványok
Átélt élmények és képzelt látványok

Órakeret: 18 óra

Az érzékelés finomítása. Különböző észlelési tapasztalatok, modalitások (látás, hallás,
tapintás, szaglás, ízlelés) áttétele, „fordítása”. Saját élmények feldolgozása, vizuális
megjelenítése és a kifejezőképesség fejlesztése a mondanivaló kifejezésének érdekében történő
eszköz megválasztásával. Közvetlen élmény képi megjelenítése. Színtapasztalatok
gazdagítása, színismeretek bővítése. Színérzék fejlesztése. Színdifferenciáló képesség
fejlesztése. Természeti látványok hangulatának visszaadása. Térábrázoló képesség fejlesztése
játéktárgyakkal, térbeli manipulációval.
Az illusztráció elemi fogalmának megértése, illusztráció készítése. Képalkotó- és kifejező
képesség fejlesztése. Komponáló képesség fejlesztése a kiemelés eszközeivel. Vizuális
fantázia (képzelőerő) fejlesztése. Asszociációs készség, képzettársítási készség fejlesztése.
Plasztikai érzék fejlesztése. Plasztikai minőségek sokféleségének megtapasztalása. Plasztikai
kifejezőképesség fejlesztése. Formaérzék, karakterérzék fejlesztése.

Ismeretek, fejlesztési követelmények
Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek élő és élettelen
szereplőinek, természetes és épített környezetének illusztratív jellegű
ábrázolása
(pl.
sorozatként,
képeskönyvként)
emlékképek
felidézésével, megfigyelések segítségével és a fantázia által.
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Kompetenciák
A kreativitás (az alkotóképesség, a
lényegkiemelés és a képi emlékezet)
fejlesztése a hallott történet
jellegzetes szereplőinek és

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
Élmények, tartalmak
felidézése. Szép könyvek.

Állatszobrok mintázása agyagból.

hangulatának ábrázolásával.

Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak, tereinek (pl., motor,
fészek, odú, fa, talaj), különleges nézőpontból (belülről, fentről,
alulról) való megjelenítése a fantázia és a megfigyelés révén, a
kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, eszközök, méretek
felhasználásával (pl. színes-, grafikai technika, mintázás, konstruálás
talált tárgyakból, azok átalakításával).
Tananyag, témák: természeti formák megszemélyesítése vagy
tárgyiasítása. Tervezés a forma kontúrjával vagy egy részletével.

Az esztétikai érzék, a formafantázia
és az alkotó képzelet fejlesztése .

Dráma és tánc: Dramatikus
formák.
Fejlesztő játékok.
Környezetismeret:
Mozgásjelenségek,
kísérletek. Optika.
Ének-zene: Cselekményes
dalanyag, dramatizált
előadás. Ritmus, hangszín,
hangmagasság, zene és
zörej.

Művészeti alkotások és fotók nézegetése megadott szempontok
szerint (pl. alakok, szereplők, terek, tárgyak, mérete, színe, tónusa). A
megállapítások segítségével továbbgondolva a látvány sugallta
jelenséget, képi tartalmat egy új alkotás létrehozásának érdekében (pl.
más térben és időben, más szereplőkkel), különböző művészeti
műfajokban (dráma, hang-zene, mozgás, installáció,
fotómanipuláció).

Erkölcstan: Közösségek. A
mesevilág szereplői. Mese
és valóság.
Honismeret: népviselet,
hímzésminták

Tananyag, témák: mintaritmus a népművészetben (hímzett és varrott
minták). Állatokról vagy növényekről készült fotó vagy fénymásolat
kiegészítése mesebeli környezettel, vagy az állat felületének kitöltése
kitalált mintákkal. A négy évszak változása és jellemzői. Elképzelt és
kitalált építmények tervezése (mesevár, palota).
Kulcsfogalmak: illusztráció, kompozíció, kiemelés, karakteres forma,
festészet, szobrászat, fotó, műalkotás, reprodukció, idő.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
A közvetlen környezetben található tárgyak, jelenségek minőségének
(pl. illat, hang, zene, szín, fény, felület, méret, mozgás, helyzet, súly)
megtapasztalása különböző játékos feladatok során, a célzott
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Kompetenciák

Kapcsolódási pontok
Szöveg üzenetének,
érzelmi tartalmának
megértése.

élménygyűjtés és vizuális megjelenítés (pl. festés, rajzolás, kollázs,
mintázás) érdekében, a vizuális nyelv alapvető elemeinek játékos
használatával.
Tananyag, témák: Saját alakrajz adott környezetbe és adott
korcsoportba helyezése (arány, méret, viszonyítás, szemmérték). Mit
tudnak a ceruzák (vonalkarakter, vonalvastagság, színhangulat)?
Felületalkotási kísérletek filctollal (változatos faktúrák kialakítása a
pont, a vonal és a folt játékával. Szabályos és szabálytalan, egyenes és
íves vonalak.). Forma- és színismétlés, mintaritmus. Sordíszek
nyomtatással. Vonalritmusok kialakítása és eljátszása énekhangokkal,
zörejekkel és mozdulatokkal. Színkeverés: az őszi levelek, az őszi erdő.
Korábban átélt események, élmények (pl. kellemes, kellemetlen,
hétköznapi, ünnepi, különleges, szokványos, felkavaró, unalmas)
felidézésének segítségével, látott, hallott vagy elképzelt történetek (pl.
tündérmesék, közösen kitalált játékok, helyzetek, mesék,
mesefolyamok) megjelenítése sík és/vagy plasztikai alkotásban (pl.
színes, grafikus, vegyes technikájú, mintázott vagy konstruált) az
elemi kompozíciós elvek figyelembevételével.
Tananyag, témák: évszakok, termések, levelek megszemélyesítése, pl.
Ősz anyó, Gesztenyeország lakói, kalap-divatbemutató Tündérországban.
Festett levélnyomatok kiegészítése konkrét formákkal, pl. őszi termések,
állatok az avarban

Anyanyelvi kommuunikáció

Magyar nyelv és irodalom:
Figyelem a
beszélgetőtársra.

Problémamegoldó gondolkodás

Dráma és tánc: egyensúly-,
ritmus- és térérzékelés.

Kreativitás

Ének-zene: emberi hang,
tárgyak hangja, zörejek
megkülönböztetése
hangerő, hangszín, ritmus
szerint Környezetismeret:
Anyagok tulajdonságai,
halmazállapot-változás.

Manuális készség fejlesztése
Szociális kompetencia

Erkölcstan: én magam,
szűkebb környezetem.
Matematika: változás
kiemelése, az időbeliség
megértése.

Kulcsfogalmak: Érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, mintázat, felület, sík, tér, grafikai és plasztikai eljárás,
kompozíció.
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Tematikai egység, fejlesztési cél

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Vizuális kommunikáció
Vizuális jelek a környezetünkben

Órakeret: 4 óra

Megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kommunikációs képesség fejlesztése.
Képolvasással történő információszerzés, képi jelek, vizuális szimbólumok
olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése.
Redukciós képesség fejlesztése. A vizuális nyelv elemeinek, pont, vonal, folt,
szín megismerése és tudatos használata, szerepük felismerése a képalkotásban.
Vonalas jellegű, foltszerű előadásmód. Méretkülönbségek felismerése, a
léptékváltás alapjai.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Jeltervezés, jelalkotás változatos méretben (pl. apró pecsét, tábla, land
art szerű méretben udvaron, játszótéren), különböző anyagokból (pl.
agyag, madzag, papírdúc, fatábla, talált anyag, homok, kavics,
falevél, víz) meghatározott célok érdekében (pl. eligazodás,
útbaigazítás, védelem, figyelemfelkeltés).
Tananyag, témák: a jelalkotás jellemzői, óvodai jelek felidézése.
A forma jellemző tulajdonságai: formaegyszerűsítés, lényegkiemelés.
Mintaképzés formaegyszerűsítéssel. Rejtőzködő állatok (mimikri).
Kompozíciós játék az állat jellé egyszerűsített körvonalával és felszíni
mintájának léptékváltásával. Formaalkotás a körvonaltól a részletekig, és
a részletek elhagyásával a sziluettig

Kompetenciák
Matematikai kompetencia
Problémamegoldó gondolkodás

Kapcsolódási pontok
Matematika: tájékozódás
térben, síkban, a
tájékozódást segítő
viszonyok.

Vizuális kommunikáció fejlesztése
Technika :jelzőtáblák.
Honismeret: jelek a
népművészetben

Kulcsfogalmak: Modell, látvány, jelalkotás, piktogram, embléma, térkép, alaprajz, cégér, szimbólum, lépték.
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Tematikai egység, fejlesztési cél

A média társadalmi szerepe, használata
Médiahasználati szokások
Médiaélmény-feldolgozás

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Órakeret: 3 óra

Saját médiahasználati szokások tanulmányozása. Médiaélmények feldolgozása,
önreflexiós készség fejlesztése. A különböző médiumok beazonosítása,
tudatosítása. A médiatartalmak közötti választás tudatosságának
fejlesztése. Olvasási készség és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Tananyag, téma: személyesen átélt, elképzelt és a médiában látott, hallott
esemény megjelenítése rajzban, önállóan készített bábbal, szerepjátékkal.
Rövid filmrészlet megtekintése ünnepekhez kapcsolódó népszokásokról.
A népszokásokhoz, családi hagyományokhoz kapcsolódó személyes
élmények ábrázolása.
Az életkori sajátosságokhoz igazodó internethasználat lehetőségeinek
megismerése (pl. gyermekbarát honlapok böngészése).
A mediatizált történetek szereplőinek (hősök és gonoszak)
azonosítása, az animációs mese morális tanulságainak felismerése.

Kompetenciák

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
Alapvető erkölcsi,
esztétikai fogalmak,
kategóriák (szép, csúnya,
jó, rossz, igaz, hamis).
Erkölcstan: önmaga
megértése, mesék
kapcsolatrendszerének
elemzése, mesei szereplők
és tulajdonságaik (lentfönt, jó-rossz).
Honismeret: népszokások,
ünnepek

Kulcsfogalmak: Televízió, rádió, könyv, számítógép, színház, mozi, újság, műsor, rajzfilm, film, képregény, videojáték.
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Tematikai egység, fejlesztési cél

Tárgy-és környezetkultúra
Környezetünk valós terei és mesés helyek
Valós és kitalált tárgyak

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Órakeret: 12 óra

Téralakító, térrendező képesség fejlesztése. Tapasztalatszerzés a térformálás,
térlehatárolás, térszervezés terén. Térérzék fejlesztése nézőpontok
változtatásával. Technikai készség fejlesztése.
Térbeli tájékozódás képességének fejlesztése.
Tárgyalkotó vizuális, esztétikai és manipulatív képességek fejlesztése. A
tárgykészítés folyamatainak, gondolkodásmódjának megtapasztalása. Forma és
funkció összefüggés, formaérzék fejlesztése. Megfigyelőképesség fejlesztése (a
munkafázisok megfigyelése). A gondos kivitelezés, különböző anyagok,
eljárások, személyes tapasztaláson alapuló megismerése. Egyszerű kézműves
technikák megfigyelése, rekonstruálása. Jeles napok szokásainak és tárgyi
kellékeinek megismerése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Hétköznapi tevékenységek során használatos tárgyak (pl. játék,
öltözék, öltözék-kiegészítő) létrehozása meghatározott tulajdonos
Tananyag, téma: tárgyak megfigyelése és csoportosítása. Külső
jellemzők és a használati érték. A téli viselet jellemzői (anyag, forma,
minta). Téli fejfedő és kesztyű tervezése. Iskolatáska tervezése saját
célra. Tárgykészítés origami papírhajtogatással. Környezetünkben
található különböző méretű külső, belső terek (pl. utca, játszótér,
buszmegálló, saját szoba, éléskamra, fiók) épületek (pl. iskola,
víztorony), tárgyak (pl. cipő, táska, kilincs) átalakítása, áttervezése
meghatározott célok (pl. védelem, figyelemfelkeltés, álcázás, újszerű
használat) érdekében.
Tananyag, téma: házak környezetünkben. A különböző háztípusok
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Kompetenciák
Kreativitás
Manuális készség
Természettudományi kompetencia

Kapcsolódási pontok
Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedés,
környezetünk.
Környezetismeret:
Természeti, technikai
környezet. Múlt
megidézése.
Dráma és tánc: térkitöltő
és térkihasználó
gyakorlatok,

mozgástechnikák,
tánctechnikák.

jellegzetességei. A házak díszítése: színes, egyedi mintás homlokzat
tervezése. Egyszerű tárgyak átalakítása mesebeli házzá.

Honismeret: régi használati
tárgyak, háztípusok
Kulcsfogalmak: Térformálás, térlehatárolás, térszervezés, formarend, funkció, takarás, tárgytervezés, forma, alkalmazkodás, díszítés.
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2. évfolyam

Tematikai egység, fejlesztési cél

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Kifejezés, képzőművészet
Valós és képzelt látványok
Átélt élmények és események

Órakeret: 15óra

Az érzékelés finomítása. Különböző észlelési tapasztalatok, modalitások (látás, hallás,
tapintás, szaglás, ízlelés) áttétele, „fordítása”. Saját élmények feldolgozása, vizuális
megjelenítése és a kifejezőképesség fejlesztése a mondanivaló kifejezésének érdekében történő
eszköz megválasztásával. Közvetlen élmény képi megjelenítése. Színtapasztalatok
gazdagítása, színismeretek bővítése. Színérzék fejlesztése. Színdifferenciáló képesség
fejlesztése. Természeti látványok hangulatának visszaadása. Térábrázoló képesség fejlesztése
játéktárgyakkal, térbeli manipulációval.
Az illusztráció elemi fogalmának megértése, illusztráció készítése. Képalkotó- és kifejező
képesség fejlesztése. Komponáló képesség fejlesztése a kiemelés eszközeivel. Vizuális
fantázia (képzelőerő) fejlesztése. Asszociációs készség, képzettársítási készség fejlesztése.
Plasztikai érzék fejlesztése. Plasztikai minőségek sokféleségének megtapasztalása. Plasztikai
kifejezőképesség fejlesztése. Formaérzék, karakterérzék fejlesztése.
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Ismeretek, fejlesztési követelmények

Kompetenciák

Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek élő és élettelen
szereplőinek (pl. hősök, ártók, bajkeverők, segítők, varázstárgyak,
csodaeszközök), természetes és épített környezetének (pl. indák,
ligetek, erdők, vizek, örvények, bódék, paloták, hidak, tornyok)
illusztratív jellegű ábrázolása (pl. sorozatként, képeskönyvként)
emlékképek felidézésével, megfigyelések segítségével és a fantázia
által.
Művészeti alkotások és fotók nézegetése megadott szempontok
szerint (pl. alakok, szereplők, terek, tárgyak, mérete, színe, tónusa). A
megállapítások segítségével továbbgondolva a látvány sugallta
jelenséget, képi tartalmat egy új alkotás létrehozásának érdekében (pl.
más térben és időben, más szereplőkkel), különböző művészeti
műfajokban (dráma, hang-zene, mozgás, installáció,
fotómanipuláció).
Tananyag, témák: portré (a műalkotások portréinak arckifejezése).
Önarckép készítése. Egy portré átalakítása rárajzolással,
kiegészítéssel, átszínezéssel (rajzkiegészítés, fotómanipuláció,
fénymásolat, kollázs).
Rajzkiegészítés: tükörképek, szimmetrikus formák.
Szobrászat, plasztika: mézeskalácsforma tervezése, készítése
Tananyag, témák: spontán képalkotás zenére, improvizáció.
Hangulatok kifejezése vizuális eszközökkel (színekkel,
vonalkarakterekkel). Absztrakt festmény hatása: a látvány eljátszása
mozdulatokkal.
Fonalfestményből kiinduló szimmetrikus kompozíció. Képalkotás
főszínekkel és mellékszínekkel.
A természet képei: az évszakok jellemzői (beszélgetés
műalkotásokról és természetfotók). Az évszakok jellemzőinek
alkalmazása tervezésben: mintatervezés
Levélképek frottázs és kollázs technikával. A valóságos forma vagy
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Anyanyelvi kommuunikáció

Problémamegoldó gondolkodás
Kreativitás
Manuális készség fejlesztése
Szociális kompetencia

Kapcsolódási pontok
Dráma és tánc: egyensúly-,
ritmus- és térérzékelés.
Ének-zene: emberi hang,
tárgyak hangja, zörejek
megkülönböztetése
hangerő, hangszín, ritmus
szerint.
Erkölcstan: én magam,
szűkebb környezetem.
Matematika: változás
kiemelése, az időbeliség
megértése.
Magyar nyelv és irodalom:
Élmények, tartalmak
felidézése. Szép könyvek.
Honismeret : népi játékok,
díszítőmotívumok
Környezetismeret:
Anyagok tulajdonságai,
halmazállapot-változás.

lenyomatának kiegészítése rajzzal vagy festéssel. pl. levelek,
termések, virágok, használati tárgyak formáiból kiinduló képalkotás
(átalakítás, formamódosítás, színátírás, mintatervezés)
Tananyag, témák: készülődés az ünnepekre, népi játékok, az ünnepek
díszítőmotívumai és kellékei.
Kulcsfogalmak: Érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma,
tónus, szín, mintázat, felület, sík, tér, grafikai és plasztikai eljárás,
kompozíció.
Illusztráció, kompozíció, kiemelés, karakteres forma, festészet,
szobrászat, fotó, műalkotás, reprodukció, idő.

Tematikai egység, fejlesztési cél

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Vizuális kommunikáció
Vizuális jelek a környezetünkben

Órakeret: 6 óra

Megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kommunikációs képesség fejlesztése.
Képolvasással történő információszerzés, képi jelek, vizuális szimbólumok
olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése.
Redukciós képesség fejlesztése. A vizuális nyelv elemeinek, pont, vonal, folt,
szín megismerése és tudatos használata, szerepük felismerése a képalkotásban.
Vonalas jellegű, foltszerű előadásmód. Méretkülönbségek felismerése, a
léptékváltás alapjai.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kompetenciák
Anyanyelvi kommuunikáció

Környezetünkben található jelek, jelzések (pl. jelzőlámpa, térkép,
alaprajz, közlekedési tábla, cégér, piktogram, embléma, szimbólum,
zászló, márkajelzés, logo) összegyűjtése játékos feladatok
létrehozásának céljából (pl. valós és virtuális társasjáték, dramatikus
játék, kincsvadászat).
Tartalom, téma: a szavak nélküli közlés eszközei (mimika, gesztusok,
jelbeszéd). Jelek és jelképek: az írás kezdeti formái (képírás,
titkosírás, saját titkos jel tervezése), képi jelek környezetünkben
(utcán, épületekben, erdei kiránduláson stb.),
hang- és fényjelek, színjelek.
Tervezés: egy választott tantárgy emblémájának megtervezése.
Monogram tervezése egyedi betűformákkal. Az ABC betűinek
megszemélyesítése (vicces részletrajzok, kiegészítések).
Turistatérkép tanulmányozása: turistautak jelzései. Kincset rejtő titkos
térkép tervezése egyedi jelzésekkel

Problémamegoldó gondolkodás
Kreativitás
Manuális készség fejlesztése

Kapcsolódási pontok
Matematika: tájékozódás
térben, síkban, a
tájékozódást segítő
viszonyok.
Környezetismeret: A térkép
legfontosabb elemeinek
felismerése. Jelek, jelzések.
Természeti jelenségek,
természetes anyagok.
Technika, életvitel és
gyakorlat: jelzőtáblák

Szociális kompetencia

Kulcsfogalmak: Modell, látvány, jelalkotás, piktogram, embléma, térkép, alaprajz, cégér, szimbólum, lépték.
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Tematikai egység, fejlesztési cél

A média társadalmi szerepe, használata
Médiahasználati szokások
Médiaélmény-feldolgozás
Tájékozódás a virtuális térben

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Órakeret: 4 óra

Saját médiahasználati szokások tanulmányozása. Médiaélmények feldolgozása,
önreflexiós készség fejlesztése. A különböző médiumok beazonosítása,
tudatosítása. A médiatartalmak közötti választás tudatosságának
fejlesztése. Olvasási készség és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kompetenciák
Anyanyelvi kompetencia

Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes
adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az olvasott/felolvasott
szöveghez és a levetített adaptációhoz kapcsolódó élmények
megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, montázskészítéssel).
A hangok és képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, szomorúság,
düh, félelem) felismerése, kifejezése.
Érzelemábrázolás: közmondások és szólások eljátszása és a
tanulságok megbeszélése. Érzelmek és tulajdonságok kifejezése
színekkel.
Ismerkedés különböző valóságstátuszú médiaszövegekkel.
A valóság és fikció közötti különbség megragadása.
Személyesen átélt, elképzelt és a médiában látott, hallott esemény
megjelenítése rajzban, önállóan készített bábbal, szerepjátékkal.
Tartalom, téma: a feladatokhoz kapcsolódó kutatómunka az
interneten (képgyűjtés, szemléltetés)
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Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
Mesék, narratív történetek.
Technika, életvitel és
gyakorlat: egészséges és
helyes szabadidős
tevékenységek felsorolása,
ismertetése,
Erkölcstan: másnak
lenni/elfogadás,
kirekesztés.

Kulcsfogalmak: Internet, honlap, chat, videojáték, állókép, mozgókép, zene, emberi hang, zaj, zörej, csend, televízió, rádió, könyv,
számítógép, színház, mozi, újság, műsor, rajzfilm, film, képregény.

Tematikai egység, fejlesztési cél

Tárgy-és környezetkultúra
Környezetünk valós és mesés terei
Valós és kitalált tárgyak

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Órakeret: 12 óra

Téralakító, térrendező képesség fejlesztése. Tapasztalatszerzés a térformálás,
térlehatárolás, térszervezés terén. Térérzék fejlesztése nézőpontok
változtatásával. Technikai készség fejlesztése.
Térbeli tájékozódás képességének fejlesztése
Tárgyalkotó vizuális, esztétikai és manipulatív képességek fejlesztése. A
tárgykészítés folyamatainak, gondolkodásmódjának megtapasztalása. Forma és
funkció összefüggés, formaérzék fejlesztése. Megfigyelőképesség fejlesztése (a
munkafázisok megfigyelése). A gondos kivitelezés, különböző anyagok,
eljárások, személyes tapasztaláson alapuló megismerése. Egyszerű kézműves
technikák megfigyelése, rekonstruálása. Jeles napok szokásainak és tárgyi
kellékeinek megismerése
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Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kompetenciák

Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben (pl. elvarázsolt kastély,
boszorkány konyhája, vitorlás hajó) zajló mesék, elképzelt vagy valós
történetek dramatizálása, eljátszása saját tervezésű és kivitelezés
szereplőkkel (pl. babák, botok, figurák, sík-, kesztyű-, árny-, óriás-,
agyagfejű, bábok), terekkel, díszletekkel, melyek létrehozásánál a
környezettudatos anyaghasználat érvényesül.

Környezetismeret:
Természeti, technikai és
épített rendszerek.
Anyagismeret.

Problémamegoldó gondolkodás
Dráma és tánc: népi
gyermekjátékok.

Segítő, varázserejű tárgyak (pl. hangszer, pálca, öltözék, szőnyeg,
edény, bútor, ékszer, szerszám, jármű) tervezése létrehozása
meghatározott mesebeli célok (pl. mindent halló, látó, elrejtő, védő,
szállító) érdekében, oly módon, hogy a tárgy külseje (pl. forma,
díszítés, méret, anyag) utaljon funkciójára.
Tartalom, téma: népművészeti tárgyak díszítőmotívumai. Tárgyak
régen és ma. A személy kedvenc időtöltését, vagy monogramját
ábrázoló ékszer tervezése (formaegyszerűsítés, jelalkotás, pozitívnegatív forma).
Ajándékok készítése ünnepi alkalmakra (karácsony, anyák napja).

Kreativitás
Manuális készség fejlesztése
Szociális kompetencia

Hétköznapi tevékenységek során használatos tárgyak (pl. konyhai
eszköz, játék, öltözék, öltözék kiegészítő, hangszer, szerszám)
létrehozása meghatározott tulajdonos számára /pl. adott személyiség,
foglalkozás, életkor, nemek szerint/
Kedvenc játék látvány utáni rajza. A játék áttervezése (formaátalakítás, minták, színek). Új játék tervezése.

Kulcsfogalmak:

Anyanyelvi kommuunikáció

Kapcsolódási pontok

Ének-zene: Népzene
énekléssel, ritmikus
mozgással, néptánccal.
Hangszerek.
Technika, életvitel és
gyakorlat: eszközhasználat.
Honismeret: népművészeti
tárgyak díszítőmotívumai,
jeles napok

Tárgytervezés, forma, funkció, alkalmazkodás, díszítés, öltözékkiegészítő.
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A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén

Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és
eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű
figyelembevételével.
A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása.
Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín,
vonal, térbeli hely és irány, felismerése, használatára.
A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.
Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése.
Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb
választásra, illetve reflektív médiahasználat.
Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának felismerése.
A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) azonosítása, illetve
ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felismerése.
Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő veszélyek
felismerése.
Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése.
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3. évfolyam

Tematikai egység, fejlesztési cél

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

Kifejezés, képzőművészet
Természeti, épített és képzeletbeli tájak,
helyek
Hétköznapi és képzelt figurák

Órakeret: 10 óra

Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Grafikai kifejezőképesség fejlesztése különböző grafikai, nyomatkészítési
eljárások kapcsán.
Térábrázolási képesség fejlesztése. Lényeglátó képesség fejlesztése.
Formaérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése.
Vizuális ritmusérzék fejlesztése.
Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása az egyéni színválasztásban. Színdifferenciáló képesség
fejlesztése. Színérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése. Karakterérzék fejlesztése. Térábrázoló
képesség fejlesztése.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kompetenciák

A lakóhelyen és a közvetlen környezetben élő emberekről, állatokról
gyűjtött ismeretek, információk (pl. foglalkozás, életkor, kedvenc szín,
útvonal, játék, fontos tárgy, attribútum) alapján figurális alkotások
létrehozása. A külső, belső vonások (pl. karakter, testi adottságok,
öltözet, belső tulajdonságok, személyiség jegyek) élményszerű
megjelenítésével, meghatározott célok (pl. illusztráció, valós és virtuális
játék, információs kártya, bábok, „tudományos kutatás”) érdekében.
Tananyag, témák: emberábrázolás (példák a különböző művészeti korok
és stílusok emberábrázolási szokásairól, az emberi test arányainak
változása a születéstől a felnőtt korig, emberábrázolás különböző
nézőpontból – elölnézet, oldalnézet, hátulnézet).
Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó valós
és képzeletbeli helyszínek (pl. kerek erdő, labirintus, vár, palotakert,
folyó) megjelenítése a különböző nézőpontok és változatos méret kínálta
lehetőségek használatával, síkban és térben (pl. grafikusan, festve,
konstruálva, mintázva, installálva).
Tananyag, témák: Regényes várak és lakói (különböző vártípusok,
váralaprajzok, vártervek). A látvány átírása, pl. cifra palota. Színkeverés:
szivárványpalota festése.
Természeti formák látvány utáni ábrázolása (befoglaló forma, arányok,
színek, takarás, előtér-háttér). A látott forma egyszerűsítése:
papírkivágás, kollázs. Mesebeli fák. Jelképes fák a művészetben. Az év
fája a hónapokat jelképező ágakkal.
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Kapcsolódási pontok

Nyelvi kompetenciák
Esztétikai, művészeti
tudatosság,kifejezőkészség
Matematikai kompetencia
Kreativitás
Természettudományos
kompetencia

.
Matematika: mennyiségi
tulajdonságok, viszonylatok,
becslés, összehasonlítás.
Magyar nyelv és irodalom:
Gondolatok, érzelmek,
vélemények kifejezése.
Mindennapi konfliktusok
feldolgozása drámajátékkal.
Dráma és tánc:
fantáziajátékok
Környezetismeret:
ismeretszerzés közvetlen
megfigyelés alapján.

Kulcsfogalmak: Nézőpont, ritmus, kollázs, képmező, arány, figurális alkotás, karakter, élményszerű megjelenítés, cél, eszköz, méret.

Tematikai egység, fejlesztési cél

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

Vizuális kommunikáció
Utazások
Vizuális hatáskeltés

Órakeret: 10 óra

Vizuális megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlesztése. Analizáló és szintetizáló képesség fejlesztése.
Forma- és arányérzék fejlesztése. Karakterérzék fejlesztése. Képolvasó és képközlő képességek fejlesztése.
Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése elemzéssel és ábrák létrehozásával. Az idő, a változás, a folyamat
képekben való ábrázolási képességének fejlesztése, történés képekben való elbeszélése. A művészi, köznapi és
tudományos közlések értelmezésének segítése, a kifejezés árnyaltságának fokozása
Látványfelismerés és értelmezés képességének fejlesztése, a látottak lényeges vonásainak kiemelése, a
megfigyelés szempontjainak bővítése. A vizuális jelek jelentéseinek azonosítása, reprodukálása transzformált
látványok létrehozásával. Jelképek, allegóriák, vizuális metaforák képzése. Formaalkotás a síkban és térben
megfigyelt és elképzelt formák megjelenítése. Manipulációk végzése: nagyítás, kicsinyítés, csonkolás,
kiegészítés. Ábraalkotás képességének fejlesztése: konvenciókon alapuló, szabályokhoz igazodó, jelentést
hordozó, közlő és magyarázó rajzok, szerelési ábrák, folyamat ábrák értelmezése és létrehozása, valós vagy
elképzelt viszonyok, kapcsolatok megjelenítésével. A síkbeli és térbeli vizuális megjelenítő, kifejező eszközök
adekvát használata vizuális kommunikációs területen. A megjelenítés, a kifejezés céljának megfelelő árnyalt
vonal, tónus, szín, forma, stb. önálló alkalmazása. Közvetlen vizuális jelzések, mimika, gesztusok értelmezésével
a kommunikációs képesség fejlesztése.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kompetenciák

Valós és/vagy képzeletbeli utazás folyamatának, útvonalának és
történéseinek képes, szöveges rögzítése (pl. útinapló, térkép, képregény,
forgatókönyv) meghatározott cél (szórakoztatás, ismeretterjesztés,
útikalauz, tájékozódás, dokumentálás, elemzés, összehasonlítás)
érdekében.
Tananyag, témák: Különleges útvonalak és varázstérképek: városkép
madártávlatból, térképfajták, tájékozódás egy híres épület alaprajzán, egy
térbeli részlet térképszerű síkrajzának elkészítése, egy mesebeli park
térbeli képe és alaprajza, országzászlók megismerése (a zászlók
jellemzői: egyszerű kompozíció, kevés szín), adott célnak megfelelő
zászló tervezése.
Képes történetek – képregények. A történet sorrendje, a téma
jellemzőinek kiemelése, kifejező mozdulatok, rövid szöveg.
Képsorozat készítése egy táj változásáról: múlt – jelen – jövő.

Kapcsolódási pontok

Anyanyelvi kommuunikáció

Problémamegoldó gondolkodás
Kreativitás
Manuális készség fejlesztése
Szociális kompetencia

.
Magyar nyelv és irodalom:
Információhordozók.
Látványok verbális
megfogalmazása. Az
időbeliség kifejezésének nyelvi
lehetőségei.
Dráma és tánc: verbális
képességek fejlesztése
játékkal.
Környezetismeret: változások,
folyamatok, növények, állatok.
.

Egy valós vagy képzeletbeli dolog, pl. áru, esemény, közérdek, jelenség
számára plakát, szórólap tervezése, kivitelezése a betű, kép és szöveg
együttes alkalmazásával, figyelem, érdeklődés felkeltése céljából.
Tananyag, témák: a forma egyszerűsítése foltra. A forma átalakítása:
stilizálás, mintaképzés, dekoratív felületek. Jellé egyszerűsített forma,
piktogram tervezése. A magyar népművészet jellé egyszerűsített díszítő
mintái.

Kulcsfogalmak: Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, összehasonlítás, térkép, képregény, vizuális sűrítés, plakát, reklám.
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Tematikai egység, fejlesztési cél

A tematikai egység nevelési-fejlesztési
céljai

A média társadalmi szerepe, használata
Médiahasználati szokások
Médiaélmény-feldolgozás
Médiumok a mindennapi környezetben
Biztonságos internethasználat

Órakeret: 4óra

A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése
Kritikai gondolkodás fejlesztése. A mediális információforrások megbízhatósága megítélésének
fejlesztése.
Az életkornak megfelelő, biztonságos tájékozódás és közlekedés kialakítása az online
környezetben, a virtuális terek használata során.
Az internethasználat és mobiltelefon-használat lehetőségeinek és kockázatainak tudatosítása.
Kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. Az online közösségekben való részvétel
kockázatainak, viselkedési szabályainak, kommunikációs jellemzőinek tudatosítása.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kompetenciák
Nyelvi kompetenciák

Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes
adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az olvasott/felolvasott
szöveghez és a vetített adaptációhoz kapcsolódó élmények megjelenítése
és feldolgozása (pl. rajzzal, montázskészítéssel).
Tananyag, témák: TV-ben látott műsortípusok összegyűjtése. Egy
műsortípus eljátszása páros vagy csoportmunkával, mozdulatokkal és
jellegzetes hangokkal kísérve.
Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. rajz, digitális fotó,
rövid animációs film) és hangokkal.
Animációs filmrészletek elemzése, a főhős jellemzése (a főhős
kiemelésének képi eszközei, a nézőpontok és a képkivágás szerepe). A
mozgás fázisai. Állókép – mozgókép. Hogyan készül az animációs film?
Az életkori sajátosságokhoz igazodó kreatív internethasználat
lehetőségeink tudatosítása. (pl. gyermekbarát honlapok böngészése).

Esztétikai, művészeti
tudatosság,kifejezőkészség
Matematikai kompetencia
Kreativitás
Természettudományos
kompetencia

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom: Az
életkornak megfelelő globális,
információkereső, értelmező és
reflektáló olvasás.
Az információk keresése és
kezelése. Különböző
információhordozók a
lakóhelyi és az iskolai
könyvtárban.
Mások véleményének
megértése, elfogadása a vita
során. Vélemények
összevetése, különbségek és
hasonlóságok megfigyelése,
felismerése és kritikája.
Erkölcstan: önálló gondolat
vállalása, véleménynyilvánítás,
mások gondolatai alapján,
építő jellegű vitakultúra
kialakítása;
gondolatszabadsággal való
ismerkedés

Kulcsfogalmak: Média, televízió, rádió, internet, újság, videojáték, film, televíziós sorozat, televíziós műsortípusok, animációs film ,
internet, honlap, tudatos médiahasználat, online kommunikáció.
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Tematikai egység, fejlesztési cél

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

Tárgy-és környezetkultúra
Mikro- és makrotér
Tárgyak és használatuk

Órakeret: 13 óra

Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, térszervezés területén. Térkapcsolatok, térbeli viszonyok,
térbeli tagolódások létrehozása, installációs és ábrázoló, kifejező céllal. Megfigyelő és elemző képesség
fejlesztése. Tárgytervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukciók létrehozása különböző anyagokból és célokra.
Anyagok és eljárások ismerete; a tervezői attitűd és alkalmazkodó képesség fejlesztése a tárgy rendeltetésének,
használójának szem előtt tartásával, a megfelelő anyag- és eszközválasztással.
Régi és mai használati és díszedények megfigyelése, csoportosítása, összehasonlító elemzése vizuálisan (látvány,
fotó, rajzi elemzés) és verbálisan. Gyakorlati és érzelmi szempontok megfogalmazása a tárgyakkal való
kapcsolatban. Közvetlen környezetünk tárgyainak, szerkezeteinek megfigyelése, megadott szempont szerinti
vizsgálata.
A színek dekoratív, díszítő hatásának megismerése és alkalmazása, funkciónak megfelelő színválasztás és
díszítés. A csomagolás tervezési szempontjainak megismerése és alkalmazása, a csomagolás gyakorlati és
érzelmi szempontjainak megismerése. Vizuális ritmusérzék fejlesztése. Különböző kultúrák iránti nyitottság
kialakítása.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kompetenciák

Példák, fotók, gyűjtése eltérő érzelmi hatást (pl. hétköznapi, ünnepélyes,
titokzatos, rideg, sejtelmes, szorongató, emelkedett félelmetes, vidám)
kiváltó terekről (pl. templom, iroda, park, szoba, lift, állványzat,
zuhanyfülke, labirintus).
Megadott célt szolgáló kis tér tervezése a kiválasztott épület lakójának,
majd a térhez tartozó, kapcsolódó tárgyak némelyikének elkészítése

Esztétikai, művészeti
tudatosság,kifejezőkészség

A közvetlen környezetben található anyagok környezettudatos
felhasználásával, meghatározott funkcióra (pl. irányjelző, hangosító),
működésre képes egyszerű szerkezet (pl. játék, modell) létrehozása.
Az elkészült tárgyak, szerkezetek használatuknak megfelelő és
tulajdonosukra utaló díszítése.

Kreativitás

Matematikai kompetencia

Természettudományos
kompetencia

Csomagolás tervezése, kivitelezése valós vagy képzeletbeli tárgy, dolog
számára, oly módon, hogy a csomagolás formája és díszítése utaljon a
tárgy sajátosságára.

Kapcsolódási pontok
.
Környezetismeret: az
anyagfajták
megmunkálhatósága,
felhasználásuk.
Ének-zene: Azonosság,
hasonlóság, variáció
felismerése
Matematika: Tárgyak
tulajdonságainak kiemelése.
Adott objektum más
nézőpontból. Tájékozódás a
világ mennyiségi
viszonyaiban.

Kulcsfogalmak: Tárgyalkotás, tárgytervezés, díszítés, csomagolás, vizuális ritmus, díszítés, szerkezet, felület, stilizálás.
Tértervezés, konstrukció, térkapcsolat, térbeli tagolás.
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4. évfolyam

Tematikai egység, fejlesztési cél

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Kifejezés, képzőművészet
Természeti, épített és képzeletbeli tájak,
helyek
Hétköznapi és képzelt figurák

Órakeret: 11 óra

Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Grafikai kifejezőképesség fejlesztése különböző
grafikai, nyomatkészítési eljárások kapcsán. Térábrázolási képesség fejlesztése. Lényeglátó
képesség fejlesztése. Formaérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése. Vizuális
ritmusérzék fejlesztése.
Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása az egyéni színválasztásban.
Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Színérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség
fejlesztése. Karakterérzék fejlesztése. Térábrázoló képesség fejlesztése.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kompetenciák
Nyelvi kompetenciák

Színkeverési feladatok (színtorony készítése, hideg – meleg
színkontrasztra épülő színkompozíció, a kiegészítő színek hatása. A
varázsló színárnyalatos kertje (főszínekből keverhető színárnyalatok).
A színek hangulati és érzelmi hatása.

Esztétikai, művészeti
tudatosság,kifejezőkészség

Természet utáni tanulmányrajzok különböző nézőpontból. A térbeliség
kifejezése tónusfokozatokkal és takarásokkal. Arányvizsgálat. A forma
átalakítása (vizuális ritmusok, stilizálás).
A falusi és a városi utcakép összehasonlítása. (Fotók gyűjtése
újságokból.) Az utcakép változása (építkezések hatása a környezetre és
az emberek életére.

Matematikai kompetencia
Kreativitás

Természettudományos
kompetencia
A lakóhelyen és a közvetlen környezetben élő emberekről, állatokról
gyűjtött ismeretek, információk (pl. foglalkozás, életkor, kedvenc
illat/étel/szín, útvonal, játék, fontos tárgy, attribútum) alapján figurális
alkotások létrehozása. A külső, belső vonások (pl. karakter, testi
adottságok, öltözet, belső tulajdonságok, személyiség jegyek)
élményszerű megjelenítésével, meghatározott célok (pl. illusztráció,
valós és virtuális játék, információs kártya, bábok, „tudományos
kutatás”) érdekében
.
Farsangi álarcok készítése.
Természeti formák és élőlények képéből alkotott portré (kollázs, grafika).

Kapcsolódási pontok
.
Környezetismeret:
ismeretszerzés közvetlen
megfigyelés alapján.
Magyar nyelv és irodalom:
Gondolatok, érzelmek,
vélemények kifejezése.
Mindennapi konfliktusok
feldolgozása drámajátékkal.
Dráma és tánc:
fantáziajátékok
.
Honismeret: sváb falvak
utcaképe

Kulcsfogalmak: Figurális alkotás, karakter, élményszerű megjelenítés, cél, eszköz, méret, anyag, műfaj, technika, nézőpont, ritmus,
minőségellentét, kollázs, képmező, arány.
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Tematikai egység, fejlesztési cél

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Vizuális kommunikáció
Utazások
Vizuális hatáskeltés

Órakeret: 10 óra

Vizuális megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlesztése. Analizáló és szintetizáló
képesség fejlesztése. Forma- és arányérzék fejlesztése. Karakterérzék fejlesztése. Képolvasó és
képközlő képességek fejlesztése. Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése elemzéssel és
ábrák létrehozásával. Az idő, a változás, a folyamat képekben való ábrázolási képességének
fejlesztése, történés képekben való elbeszélése. A művészi, köznapi és tudományos közlések
értelmezésének segítése, a kifejezés árnyaltságának fokozása.
Látványfelismerés és értelmezés képességének fejlesztése, a látottak lényeges vonásainak
kiemelése, a megfigyelés szempontjainak bővítése. A vizuális jelek jelentéseinek azonosítása,
reprodukálása transzformált látványok létrehozásával. Jelképek, allegóriák, vizuális metaforák
képzése. Formaalkotás a síkban és térben megfigyelt és elképzelt formák megjelenítése.
Manipulációk végzése: nagyítás, kicsinyítés, csonkolás, kiegészítés. Ábraalkotás képességének
fejlesztése: konvenciókon alapuló, szabályokhoz igazodó, jelentést hordozó, közlő és
magyarázó rajzok, szerelési ábrák, folyamat ábrák értelmezése és létrehozása, valós vagy
elképzelt viszonyok, kapcsolatok megjelenítésével. A síkbeli és térbeli vizuális megjelenítő,
kifejező eszközök adekvát használata vizuális kommunikációs területen. A megjelenítés, a
kifejezés céljának megfelelő árnyalt vonal, tónus, szín, forma, stb. önálló alkalmazása.
Közvetlen vizuális jelzések, mimika, gesztusok értelmezésével a kommunikációs képesség
fejlesztése.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kompetenciák

A környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, mozgások (pl.
természeti jelenségek, életjelenségek: ember/növény/állat növekedése és
öregedése, jégolvadás, rozsdásodás, penészedés, árnyék, palacsintasütés,
építkezés, varrógép, kerékpár, daru, óra) azonosítása, vizuális
megfigyelése, értelmezése, a tapasztalatok és információk rögzítése
szöveg és kép (pl. fotó, film, egyszerű animáció, rajz, ábra, jel)
segítségével.
Tananyag, téma: hónapokat vagy évszakokat bemutató naptár tervezése
csoportmunkában. Felirat tervezése az évszakokat jellemző
motívumokkal és színekkel.
Egy valós vagy képzeletbeli dolog (pl. áru, esemény, közérdek, jelenség
számára plakát, szórólap tervezése, kivitelezése a betű, kép és szöveg
együttes alkalmazásával, figyelem, érdeklődés felkeltése céljából.
Tananyag, téma: egyedi öltözékek tervezése, meghívó vagy plakát
tervezése Divatbemutató címmel.
A forma egyszerűsítése (stilizálás, jelalkotás). Az öltözékeken megjelenő
jelek, emblémák, minták.

Nyelvi kompetenciák
Problémamegoldó gondolkodás

Kapcsolódási pontok
Matematika: Tájékozódás a
térben (síkon ábrázolt térben;
szavakban megfogalmazott
információk szerint). A
változás kiemelése; az
időbeliség.

Manuális készség fejlesztése
Magyar nyelv és irodalom:
Információhordozók.
Látványok verbális
megfogalmazása. Az
időbeliség kifejezésének nyelvi
lehetőségei.
Dráma és tánc: verbális
képességek fejlesztése
játékkal.
Környezetismeret: változások,
folyamatok, növények, állatok

Kulcsfogalmak: Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, összehasonlítás, térkép, képregény, vizuális sűrítés, plakát, reklám, szlogen,
vizuális kommunikációs műfaj
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Tematikai egység, fejlesztési cél

A tematikai egység nevelési-fejlesztési
céljai

A média társadalmi szerepe, használata
Médiahasználati, élménybefogadás,
élményfeldolgozás
Médiumok a mindennapi környezetben

Órakeret: 4 óra

A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése. Saját médiaélmények
feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Médiaszöveg-típusok beazonosítását, tudatosítását
segítő kompetenciák fejlesztése. Olvasási készség és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel
Az életkornak megfelelő, biztonságos tájékozódás és közlekedés kialakítása az online
környezetben, a virtuális terek használata során.
Az internethasználat és mobiltelefon-használat lehetőségeinek és kockázatainak tudatosítása.
Kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. Az online közösségekben való részvétel
kockázatainak, viselkedési szabályainak, kommunikációs jellemzőinek tudatosítása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kompetenciák

Saját médiaélmények felidézése megadott szempontok alapján (pl. érzelmi
hatás, kedveltség, ismeretszerzés) és az élmények feldolgozása (pl. rajzolás,
fotókészítés, szerepjáték).
A karakterábrázolás filmes eszközeinek megismerése: a pozitív és negatív
hősök megjelenítésének technikái, különös tekintettel a mozgókép nyelvére
(pl. jelmez, smink, világítás, kameramozgás) és a hangokra: (beszélt nyelv,
zene, zaj, zörej) az életkornak megfelelő médiaszövegeken keresztül.
Tananyag, téma: ráközelítés, nagyítás, részletek. Meseillusztráció készítése:
a főszereplő bemutatása három fázisban (egész alak, portré, kinagyított
arcrészlet).
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Kapcsolódási pontok

Szociális kompetenciák
.
Erkölcstan: Erkölcs és
erkölcstelenség tapasztalása
mint példa. Szerepek a
családon, közösségen belül. A
jó-rossz megjelenítése a
művészetben.

Kulcsfogalmak : Média, televízió, rádió, internet, újság, videojáték, film,
televíziós sorozat, televíziós műsortípus (hírműsor, gyermekműsor,
tehetségkutató műsor, valóságshow, ismeretterjesztő műsor, reklám).

Tematikai egység, fejlesztési cél

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Tárgy-és környezetkultúra
Mikro- és makrotér
Tárgyak és használatuk

Órakeret: 13 óra

Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, térszervezés területén. Térkapcsolatok,
térbeli viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása, installációs és ábrázoló, kifejező céllal.
Megfigyelő és elemző képesség fejlesztése. Tárgytervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukciók
létrehozása különböző anyagokból és célokra. Anyagok és eljárások ismerete; a tervezői
attitűd és alkalmazkodó képesség fejlesztése a tárgy rendeltetésének, használójának szem előtt
tartásával, a megfelelő anyag- és eszközválasztással.
. A színek dekoratív, díszítő hatásának megismerése és alkalmazása, funkciónak megfelelő
színválasztás és díszítés. A csomagolás tervezési szempontjainak megismerése és alkalmazása,
a csomagolás gyakorlati és érzelmi szempontjainak megismerése.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kompetenciák

Tárgytervezés (pl. jármű, bútor), tárgyalkotás (pl. öltözet kiegészítő,
játék) a megismert kézműves technikákkal (pl. nemezelés, agyagozás,
fonás, szövés, batikolás), a kortárs iparművészet felfogásában. Népi
kerámiaedények díszítő motívumai. A régi tárgyak használati és jelképes
funkciói (az anyag, a forma, a szín és a díszítés szerepe).
Tananyag, témák: öltözetek és a viseletek kiegészítő kellékei régen és
ma. A magyar népviseletek jellemzői. Öltözettípusok. Kedvenc öltözék
jellemzése és rajza. Divatrajzok és divatfotók nézegetése és elemzése.
Sportcipő, zokni, táska,foltmintás hátizsák tervezése. Divatkatalógus
készítése. Kézműves technikák (csomózott batikolással készült póló,
gyöngyfűzéssel készült nyaklánc).
Mintás textil tervezése (mintaritmus). A szövésfajták (papírszövés).

Kreativitás
Manuális készség

Kapcsolódási pontok
.
Erkölcstan: a múlt és a jelen
életviszonyai közötti
különbségek.

Esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőkészség
Honismeret :népviselet,
régi korok tárgyai,
mesterségek

Tananyag, témák: régi korok tárgyai, népművészeti használati és
dísztárgyak, napjaink tárgyai. Élet a faluban: régi falusi házak
berendezési tárgyai (a tisztaszoba jellegzetes bútorai). Menyasszonyi láda
tervezése. Rekonstrukciós rajz, restaurálás: népművészeti minta
kiegészítése rajzban.

Kulcsfogalmak: Tárgyalkotás, tárgytervezés, díszítés, csomagolás, vizuális ritmus, díszítés, szerkezet, felület, stilizálás.
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A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

 Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő értelmezése.
 Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű
tárgyak alkotása.
 Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és
biztonságos anyag- és eszközhasználata.
 A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok használata, látványok,
műalkotások olvasásába is beépítve.
 A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további differenciálása (pl.
festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép).
 Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondására a tantervben
meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően.
 Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos választás.
 A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök és azok érzelmi hatásának felismerése.
 Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. Az elsajátított kifejezőeszközök segítségével
saját gondolatok, érzések megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása.
 A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes
alkalmazása élőszóban.
 A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) megismerése.
 A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felismerése.
 Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete, alkalmazása. A hálózati
kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, alkalmazása. Életkorhoz
igazodó fejlesztő, kreatív internetes tevékenységek megismerése.
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Mozgóképkultúra és médiaismeret 10. évfolyam
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A médiaismereti anyag dominánsabb, mint a mozgóképkultúra blokk (a kerettantervi témákhoz rendelt órakeretekből kiolvashatóan ez az
arány 18-14 a kötött tanórákat illetően, vagyis 56-44%). A média súlyának folyamatos növekedése a tantárgy megjelenése óta
megfigyelhető, s részben a médiatudatosság/médiaműveltség szerepének felismeréséből, részint a tömegkultúra jelenségeinek fokozódó
„iskolaérettségéből” következik.

A mozgókép kultúrája ettől nem lett kevésbé fontos, de a szűkös időkereteket figyelembe véve a középiskolai médiaórákat egyre
erősebben határozza meg a média.
A kerettantervben tükröződik az Európai Unióban kialakult és mára stabilizálódott médiaműveltség fogalom, miszerint a médiaműveltség
azon képességek összessége, amely ahhoz szükséges, hogy a különböző médiaformákhoz hozzáférjünk, ezeket a formákat elemezni,
kritikai szemlélettel értékelni és előállítani egyaránt tudjuk. A médiaműveltség nem csupán a média által közvetített tartalmakra
vonatkozik , hanem a média működésének, a társadalmi szempontból problematikus médiajelenségeknek a kritikai értelmezésére is.
A tantárgy óraszáma :heti 1 óra.
A helyi tanterv a kerettanterv által előírt követelményeket tematizálja, és egyes tanórákra lebontva tárgyalja.
A résztémákat tudatosítást segítő kérdésekkel és a probléma tárgyalásához szükséges ismeretekre vonatkozó fontosabb állításokkal
bontja ki A .fogalomhasználat megfelel a szaktudományban elfogadott kategóriáknak.
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Tematikai egység, fejlesztési cél

A kommunikáció történeti fordulópontjai
és a nyilvánosság

Ismeretek, fejlesztési követelmények

Kompetenciák

A médiaműveltség a különböző médiaformákhoz való hozzáférés,
elemzés, kritikai értékelés és előállítás képességeinek összessége.
A média a tömegek káros befolyásolásának vagy
társadalmi egyenlőtlenségek és igazságtalanságok kiegyenlítésének
eszköze – állítják egymással is vitatkozva a médiáról szóló optimista
vagy pesszimista álláspont képviselői.
A média pesszimista és/vagy optimista felfogásának relevanciáját nem
igazolták kutatási eredmények.
Kommunikációs korszakok a szóbeliségtől az internetig.
Nyilvánosság fogalma.
Az antik és a középkori nyilvánosság. A polgári nyilvánosság
A tömegkommunikáció, a modern nyilvánosság.
A kommunikáció fejődésében szerepet játszó tényezők.
Médiakonvergencia: A különböző médiumok összekapcsolódása,
egymásba olvadása radikálisan átalakítja a médiakörnyezetet, hatással
van a médiaszövegek megformálására és a médiahasználatra egyaránt.
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Órakeret: 4 óra

Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Erkölcstan

Tematikai egység, fejlesztési cél

A média nyelve, médiaszövegek
értelmezése

Ismeretek, fejlesztési követelmények

Kompetenciák

A médiaszövegek értelmezése
Hír, hírérték, hírszerkesztés
Történet helyett történetjavaslatok
Értelmezési keretek, diskurzusok
A média nyelve, szövegtípusok
A sztereotipizálás a médiaszövegek természetes „üzemmódja”, közvetít a
tartalom közlője és a befogadó között. Amikor a média etnikumokról,
kisebbségekről azokat az előítéletes és többnyire negatív állításokat
fogalmazza újra és újra, amelyeket a publikum ismerni vél, az nagyon
könnyen bármely kisebbség ellen fordítható, gyűlöletet kelthet, vissza
lehet élni vele.
Sorozatelv
A médiafelületek tagolása
Szövegtípusok a médiában
Valamely médiaszöveg célja és értelme elsődlegesen a szövegtípust
(műfajt) jellemző kódokból állapítható meg. Tanulmányozásra
elsősorban a műfaj érdemes, az adott szöveg annyiban, amennyiben eltér
a műfaj normáitól.
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Órakeret: 5 óra

Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Vizuális kultúra
Honismeret

A fontosabb szövegcsoportok a következők: tájékoztató és
véleményközlő, fikciós és nem fikciós, élő és konzerv, információs és
szórakoztató szövegtípusok, közösségi média.

Tematikai egység, fejlesztési cél

A médiakommunikáció szereplői, a média
intézmények és közönségek

Ismeretek, fejlesztési követelmények

Kompetenciák

Médiaintézményeket jellemző sajátosságok
A médiaintézmények tevékenységét meghatározza a tulajdonlás és
finanszírozás módja (magán vagy állami tulajdon), a rendelkezésre álló
médiafelület, célközönség és erőforrások nagysága (meghatározó – nem
meghatározó; lokális, nemzeti, nemzetközi vagy globális);
a témaválasztás és a megformálás jellege (minőségi – bulvár), az
intézmény eszmei-politikai beágyazottsága, nyilvánossággal kapcsolatos
szemlélete (elkötelezett, pártos, semleges vagy bulvár).
Tulajdonlás és finanszírozási modellek
A közszolgálati média feladatat a demokratikus társadalmak nyelvi,
kulturális és politikai közösségei számára alapvető értékek és érdekek,
így a teljes lefedettség és a vélemények sokszínűségének biztosítása, a
kisebbségi érdekek, szempontok megjelenítése, a nemzeti kultúra,
örökség, nyelv és identitás megőrzése és gyarapítása valamint a minőségi
műsorszolgáltatás.
A globális és lokális média
Minden országnak segítenie kell saját nyelvi és kulturális hagyományaira
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Órakeret: 5 óra

Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Erkölcstan

épülő médiaiparát, mert annak hiányában az ott élő emberek kizárólag a
világ multik által megfogalmazott reprezentációjával fognak találkozni.
Minőségi és bulvármédia
Az elitet célzó minőségi sajtót a megbízhatóság, az eseményekkel
kapcsolatos információk ellenőrzése, azok árnyaltabb bemutatása
jellemzi. A közérthető, érdekes, drámai, személyes módon fogalmazó és
az elittel szembeni bizalmatlanságot kifejező bulvár az üzleti
eredményességen túl fontos szerepet vállal az erkölcsi határok
sérüléseinek és áthágásainak a nyilvánosságra hozatalával és szimbolikus
korrekciójával.
Újságírás modelljei
Közönségek Az információs társadalom médiaközönsége rendkívül
tagolt, nem ragadható meg homogén tömegközönségként. A közönséget
meghatározó főbb tényezők: elérés, életkor, nemi hovatartozás,
iskolázottság, kulturális és egzisztenciális háttér, érdeklődés.
Reprezentáció
A médiaszövegek intézmények, személyek, érdekek, szándékok,
eszközök, technológiák és szemléletek bonyolult kapcsolatainak, vitáinak
reprezentációi, amelyek
mindig valami helyett állnak, annak valamiféle narratívában kifejeződő
sűrítményei és egyben képviselői.

- 39 -

Tematikai egység, fejlesztési cél

Az új média néhány formanyelvi
sajátossága

Ismeretek, fejlesztési követelmények

Kompetenciák

Web2-es szövegformák
Az adatvédelem hiányából következő kiszolgáltatottság, a
konfliktuskezelésben a következmények nélküli agresszió megtévesztő
sikerérzete, a kudarcos élethelyzetekből való menekülés függőséghez
vezető pályáinak kialakulása komolyan veendő kísérőjelenségei a
személyiség-expanziónak, amit az interaktív netes szövegformák
(szerepjáték, chat, blog, közösségi oldalak) felkínálnak.
. Interaktivitás
A digitális média világát már nem csak az intézményes kommunikáció
jellemzi, a web2-es alkalmazásokban a közönség tartalom-előállító is
egyben
Nonlineáris szövegek olvasása
Az új médiatartalmak jelentős részét nem lineáris olvasásra tervezik. A
szövegek számos elágazási pontot, kijáratot kínálnak fel, bejárási
útvonalakra tesznek javaslatot.
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Órakeret: 2 óra

Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Erkölcstan

Tematikai egység, fejlesztési cél

Médiahasználat, médiaetika

Ismeretek, fejlesztési követelmények

Kompetenciák

Órakeret: 4 óra

Kapcsolódási pontok

Médiaszabályozás
Magyar nyelv és irodalom
A média működésével kapcsolatos erkölcsi aggályok nagy része a
közérdek és a magánszféra, a személyes adatok-információk
sérthetetlensége illetve a média őrkutya funkciójából fakadó szerepek
összeütközéséből fakad. Valójában a kétféle normarendszer
konfliktusáról van szó.
A média szabályozásának kulcskérdései rámutatnak a média társadalmi
szerepének, működésmódjának problémáira, lehetséges zavaraira,
amelyek közül különösen fontos:
a szólás-és véleménynyilvánítás szabadságának biztosítása; a médiaipari
vállalkozások monopolhelyzetbe kerülésének korlátozása; a személyes
adatok védelme; a személyiségi és szerzői jogok tisztelete; a sokszínű
médiarendszer biztosítása; a médiatartalmak elérésének biztosítása; a
fiatalkorúakra és/vagy a társadalom egészére veszélyes, nem kívánatos
tartalmak megjelenésének korlátozása; a minőségi közszolgálati média
működtetése; a politikai hatalom képviselőinek, pártoknak a részvétele a
nyilvánosságban, a médiaintézmények irányításában és felügyeletében; a
médiafelületetek tulajdonjogának megszerzése; a médiával kapcsolatos
szabályozás fejlesztésével, betartatásával megbízott hatóságok
jogosítványainak, döntéshozó testületeinek, eljárásrendjének a
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Történelem
Erkölcstan

meghatározása; a médiatartalmak archiválása, a megőrzött tartalmakhoz
való hozzáférés biztosítsa, értékesítése.

Mozgóképkultúra
Tematikai egység, fejlesztési cél

A technikai úton rögzített kép és hang,
mint a mozgóképi ábrázolás anyaga

Ismeretek, fejlesztési követelmények

Kompetenciák

A mozgóképi közlésmód alaptulajdonságai
A mozgóképpel kapcsolatban a kettős természet kifejezés arra utal, hogy a kamerával
rögzített felvétel valamely valóságos látvány technikai reprodukciója, amelyben az azt
készítő is megnyilvánul, ezért egyben ábrázolás is.
Információs és jelentés a mozgóképen
A mozgóképi közlésmód a technikai képrögzítéshez kötöttsége miatt végtelenül gazadag
információkban. A néző számára ugyanakkor a mozgóképi szöveg jelentése
bizonytalanabb, mint a beszédben vagy írásban történő kommunikáció esetén. A
mozgóképi kommunikáció nehézsége (és különössége) abból adódik, hogy a
mozgóképen a jelölő és a jelölt között közvetlen, hasonlóságon alapuló viszony van. A
látható dolgoknak – nem úgy mint a szavaknak – nincs egyértelmű „jelentése
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Órakeret: 2 óra

Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Erkölcstan

VIZUÁLIS KULTÚRA 7. ÉVFOLYAM
Készült az 55/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet kerettanterve alapján.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Éves óraszám: 37 óra
Heti óraszám: 1 óra
Kifejezés, képzőművészet

Órakeret
5 óra
8 óra

Érzelmek, hangulatok kifejezése
A művészi közlés, mű és jelentése
Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak
megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező használata
és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó-tevékenységekben.
Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban.
Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikáknak a kifejezési
szándéknak megfelelő alkalmazása.

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban.
A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata.
Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális
A tematikai egység
kifejezés alapvető eszközeinek segítségével. Önálló vélemény
nevelési-fejlesztési
megfogalmazása saját és mások munkáiról.
céljai
A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok
legjellemzőbb műalkotásainak és szimbolikus tárgyainak azonosítása.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról.
Ismeretek, fejlesztési követelmények

Látványok, jelenségek asszociatív
megjelenítése, kifejező feldolgozása színes
technikákkal (pl. akvarell, temperafestés,
fotókollázs/montázs, pasztell, vegyes
technika), különböző színérzet (pl. hideg,
meleg), illetve különböző ábrázolási
rendszerek (pl. perspektíva, axonometria)
használatával.
Művészeti élmények (pl. zene, mozgás,
médiajelenség) vizuálisan értelmezhető
megjelenítése önkifejező asszociációs
alkotások által síkban, térben, időben (pl.
zene hangulatát kifejező festészeti vagy
plasztikai megjelenítéssel, talált tárgyakból
készített installációval, fotókollázs
technikával).

Kompetencia

Esztétikai tudatosság
Problémamegoldó
gondolkodás
Anyanyelvi
kompetencia
Manuális készség
fejlesztése
Vizuális
kommunikációs
képességek

Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és
irodalom: verbális
közlésformák, a
műelemzés verbális
módszerei.
Ének-zene: A zenei és
vizuális élmények
kapcsolata.
Zenei kompozíció.
Dráma és tánc:
jelenetek, mozgások,
összetett mediális
művészeti hatások
élményének
feldolgozása.
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Művészeti alkotások kifejező, sajátos
átdolgozása, átírása, parafrázis készítése (pl.
színesből fekete-fehér vagy monokróm
Esztétikai-művészeti
megjelenítés, sík alkotás térbelivé alakítása, kifejezőkészség
kép kiegészítése sajátos elemekkel vagy
részletekkel, stílus- és műfajváltás, idő és
karaktercserék)
Az alkotómunkához kapcsolódva
műalkotások megfigyelése alapján,
művészettörténeti korszakok (különösen a
19. század), stílusirányzatok stílusjegyeinek
elemzése, összehasonlítása, művek
tematikus csoportosítása (pl. műfaj,
formarend, technika, kifejezőeszköz,
tériség, mű célja: pl. megörökítés, tanítás)
szerint

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek:
Időmeghatározás.
Művészeti korstílusok
és irányzatok kötődése
a társadalmi, kulturális
háttérhez. Társadalmi
témák vizuális
megjelenítése.

Ábrázolási rendszerek: a perspektíva,
az axonometria
Szögletes sík- és térformák

Vizuális kommunikáció

2 óra
Magyarázó képek/rajzok
2 óra
Mozgóképi közlés
2 óra
Montázs
3 óra
Vizuális kommunikációs formák
A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó
Előzetes tudás
használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása.
Időbeni folyamatok értelmezhető vizuális megjelenítése.
A tematikai egység
A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása.
nevelési-fejlesztési
céljai
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
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Ismeretek, fejlesztési követelmények
Formaelemzés, formaátalakítás: napjaink
tárgyainak áttervezése egy önállóan
választott régi stílusban.
Térben és időben egymástól távol eső
elemek, részletek, motívumok egységes
egésszé szervezése új információközlés,
alkotás létrehozása, különféle technikával
megvalósított konkrét feladatmegoldás pl.
fotókollázs.

Kompetencia

Kapcsolódási pontok

Földrajz: a mindennapi
környezetben
előforduló jelek,
Digitális kompetencia jelzések, a jelekből álló
információhoz
kapcsolódó
Szociális
kommunikáció
kompetencia
Anyanyelvi
kommunikáció

Kreativitás

Többértelműség. Lehetetlen ábrák
(paradoxon helyzetek). A Necker-kocka.
Optikai csalás. Illuzionisztikus térábrázolás

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Média és mozgóképkultúra
4 óra

A média kifejezőeszközei
Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős
természete
A reprodukálás, a technikai úton rögzített kép/hang és az ábrázolás
Előzetes tudás
fogalmának ismerete.
Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó,
A tematikai egység komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló
nevelési-fejlesztési és kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasás tudás
céljai
fejlesztése. Alapszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Mozgóképi szövegek (pl. filmetűdök,
reklámok, klipek, előzetesek, animációs
filmek) megfigyelése és elemzése annak
tudatosítása céljából, hogy melyek a
figyelemirányítás, kiemelés eszközei
(legfontosabb motívumok ismétlése,
közelkép, fény/szín, zenei hangsúlyok,
kameramozgások, váltakozó beállítások
tempója).

Kompetencia

Kapcsolódási pontok

Digitális kompetencia

Informatika: a
hagyományos
médiumok modern
megjelenési formáinak
megismerése,
alkalmazása.

Esztétikai, művészeti
tudatosság
Anyanyelvi
kompetencia
Kreativitás

Napilapok, magazinok, hírportálok,
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címlapok és belső oldalak rendjének
megfigyelése, a nyomtatott és online sajtó
szövegeinek megkonstruálása során
alkalmazott fontosabb figyelemvezető,
kiemelő eljárások tudatosítása érdekében
(pl. címrend, betűméret, tipográfia, szín és
folthatások, tördelés, írott szöveg és képi
illusztráció viszonya, képaláírás, linkek,
felnyíló/futó ablakok, hang-és képanyagok).
.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Tárgy- és környezetkultúra

10 óra
Tervezett, alakított környezet
Az épített környezet története
Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok
megfogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos
megfogalmazása a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű téri
helyzetek értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, épületekkel
kapcsolatos információk gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő technikák
alkalmazása. Tervvázlatok készítése.

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi
technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák megfelelő
A tematikai egység alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése
nevelési-fejlesztési különböző szempontok alapján. Elemzési szempontok megfelelő
céljai
érvényesítése.

Ismeretek, fejlesztési követelmények

Kompetencia

Tárgytervezés, tárgyalkotás (pl. érdekes
eszköz) a vizuális felmérésből,
megismerésből származó elemző
tapasztalatok (pl. rajzos felmérés) alapján

Matematikai
kompetencia

Mintatervezés megadott cél érdekében

Szociális kompetencia

Kognitív kompetencia

Kapcsolódási pontok
Földrajz: A
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: épületek,
használati és
dísztárgyak
megfigyelése.

Érdekes, szokatlan, vicces tárgyak
Manuális készség
tervezése. A forma és környezete: a
Hon- és népismeret:
lakberendezés tárgyai. Az enteriőr.
Kezdeményezőképesség Néprajzi tájegységek,
Lakberendezés. Hagyományos és szokatlan
nemzetiségek.

-4-

bútorok. Formaelemzés, látvány utáni
tanulmányrajz, tárgytervezés.

Hagyományos paraszti
tárgykultúra.

Az építészet történetében megjelenő
alapvető térszervezést és tömegalakítást
(pl. alaprajztípusok, alátámasztó elemek,
térlefedések) szolgáló építészeti
megjelenések összegzése a fontosabb
építészettörténeti példák alapján

Technika, életvitel és
gyakorlat:
lakókörnyezet és
életmód; tárgyak,
szerkezetek,
rendeltetése.

-5-

VIZUÁLIS KULTÚRA 8. ÉVFOLYAM
Készült az 55/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet kerettanterve alapján.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Éves óraszám: 37 óra
Heti óraszám: 1 óra
Kifejezés, képzőművészet

Órakeret
6 óra
8 óra

Érzelmek, hangulatok kifejezése
A művészi közlés, mű és jelentése
Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak
megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező használata
és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó-tevékenységekben.
Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban.
Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikáknak a kifejezési
szándéknak megfelelő alkalmazása.

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban.
A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata.
Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális
A tematikai egység kifejezés alapvető eszközeinek segítségével. Önálló vélemény
nevelési-fejlesztési megfogalmazása saját és mások munkáiról.
céljai
A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok
legjellemzőbb műalkotásainak és szimbolikus tárgyainak azonosítása.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Látványok, jelenségek asszociatív
megjelenítése, kifejező feldolgozása színes
technikákkal (pl. színismeretek áttekintése,
a monokróm festészet), különböző színérzet
(pl. hideg, meleg), illetve különböző
ábrázolási rendszerek (pl. perspektíva,
axonometria) használatával.
Színkontrasztok fajtáinak összegzése,
színtani kísérletek. Színkontrasztok
megfigyelése a műalkotásokon. Ellentétes
tulajdonságok, érzelmek, fogalmak
ábrázolása.
Művészeti élmények (pl. zene, mozgás,
médiajelenség) vizuálisan értelmezhető
megjelenítése önkifejező asszociációs
alkotások által síkban, térben, időben (pl.
zene hangulatát kifejező festészeti vagy

Kompetencia

Esztétikai tudatosság
Problémamegoldó
gondolkodás
Anyanyelvi
kompetencia
Manuális készség
fejlesztése
Vizuális
kommunikációs
képességek

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: verbális
közlésformák, a
műelemzés verbális
módszerei.
Ének-zene: A zenei és
vizuális élmények
kapcsolata.
Zenei kompozíció.
Dráma és tánc:
jelenetek, mozgások,
összetett mediális
művészeti hatások
élményének
feldolgozása.
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plasztikai megjelenítéssel).
Művészeti alkotások kifejező, sajátos
átdolgozása, átírása, parafrázis készítése
Az alkotómunkához kapcsolódva
műalkotások megfigyelése alapján,
művészettörténeti korszakok,
stílusirányzatok (különösen a 20. század
irányzatai: fauvizmus, kubizmus,
futurizmus, expresszionizmus, absztrakt
irányzatok, konstruktivizmus, dadaizmus,
szürrealizmus, op-art, valamint a kortárs
művészet) stílusjegyeinek elemzése,
összehasonlítása

Esztétikai-művészeti
kifejezőkészség

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek:
Időmeghatározás.
Művészeti korstílusok
és irányzatok kötődése
a társadalmi, kulturális
háttérhez. Társadalmi
témák vizuális
megjelenítése.

Vizuális kommunikáció

2 óra
Magyarázó képek/rajzok
2 óra
Mozgóképi közlés
2 óra
Montázs
3 óra
Vizuális kommunikációs formák
A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó
Előzetes tudás
használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása.
Időbeni folyamatok értelmezhető vizuális megjelenítése.
A tematikai egység A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása.
nevelési-fejlesztési Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok értelmezhető
megjelenítése
céljai
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Ismeretek, fejlesztési követelmények
A szimbólum és különző fajtái. Összetett
képi szimbólumok. Stilizálás illetve
redukálás folyamatának, módszereinek
megfigyelése a műalkotásokon (pl. állatot

Kompetencia

Anyanyelvi
kommunikáció

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: Szöveg és
kép viszonya. Nyelvi és
nem nyelvi kódok
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Digitális kompetencia mindennapi közlési
helyzetekben.
Meggyőző
Diagram, grafikon, piktogram, embléma
Szociális
kommunikáció. Ábrák,
témakör feldolgozása. Különző logók (pl.
kompetencia
képek, illusztrációk
környezetvédelmi, iskolai) vagy
kapcsolata a szöveggel.
horoszkópjelek tervezése.
Kreativitás
Szó szerinti és
metaforikus jelentés.
Képregények készítése egyéni
Matematika: Rajzolt,
témaválasztás alapján
illetve tárgyi jelek
értelmezése.
A montázs készítésének különbző fajtái.
Rendszeralkotás:
Egyéni portfolió összeállítása, készítése
elemek elrendezése
megadott szempontok szerint.
különféle szempontok
szerint. Rendszerezést
A vizuális kommunikáció különböző
segítő eszközök
formáinak csoportosítása, összehasonlítása a
(fadiagram, útdiagram,
különféle vizuális kifejező eszközök,
táblázatok).
médiumok tudatosítása érdekében
szimbolizáló jel tervezése).

Média és mozgóképkultúra
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

4 óra
A média kifejezőeszközei
Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős
természete

A reprodukálás, a technikai úton rögzített kép/hang és az ábrázolás
fogalmának ismerete.
Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó,
A tematikai egység komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló
nevelési-fejlesztési és kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasás tudás
céljai
fejlesztése. Alapszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése.
Előzetes tudás

Ismeretek, fejlesztési követelmények

Művészeti példák (pl. képzőművészet, fotó,
irodalom, zene) összevetésével a
montázshatás általánosabb, emberi
gondolkodást és kifejezést jellemző
értelmének tanulmányozása.

Kompetencia

Kapcsolódási pontok

Digitális kompetencia .
Informatika: Digitális
Esztétikai, művészeti képek jellemzőinek
tudatosság
megismerése (pl.
méret, szín,
Anyanyelvi
színmélység,
kompetencia
kontraszt),
minőségének javítása.
Kreativitás
Képszerkesztő program
használata. Műveletek
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képekkel,
képszerkesztés,
képvágás. Montázs
készítése.

Mozgóképi szövegek (pl. reklámok, klipek)
megfigyelése és elemzése annak
tudatosítása céljából, hogy melyek a
figyelemirányítás, kiemelés eszközei
(legfontosabb motívumok ismétlése,
közelkép, fény/szín, zenei hangsúlyok,
kameramozgások, váltakozó beállítások
tempója).
.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Tárgy- és környezetkultúra

10 óra
Tervezett, alakított környezet
Az épített környezet története
Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok
megfogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos
megfogalmazása a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű téri
helyzetek értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, épületekkel
kapcsolatos információk gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő technikák
alkalmazása. Tervvázlatok készítése.

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi
technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák megfelelő
A tematikai egység alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése
nevelési-fejlesztési különböző szempontok alapján. Elemzési szempontok megfelelő
érvényesítése.
céljai
Alakított, tervezett környezet értelmezése különböző módon.

Ismeretek, fejlesztési követelmények
Természeti forma részletes rajzi elemzése
(értelmező vázlatok, fázisrajzok,
keresztmetszetek megjelenítése

Kompetencia
Matematikai
kompetencia

A környezettudatos élet lehetőségeinek
Kognitív kompetencia
összegyűjtése a közvetlen környezetben.
Kertek és parkok. Kerttervezés:
Szociális kompetencia
geometrikus formára nyírt sövények térbeli
ábrázolása.
Manuális készség
A modern építészet jellemzői, sajátosságai,
jeles képviselői

Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: épületek,
használati és
dísztárgyak
megfigyelése.
.

Kezdeményezőképesség Technika, életvitel és
gyakorlat:
Szükségletek és
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Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő [öv,
táska, ékszer stb.]), tárgyalkotás (pl.
állóóra-, lámpa, illetve közlekedési
eszközök [repülő, léggömb, autó, motor,
stb.] tervezése) a vizuális felmérésből,
megismerésből származó elemző
tapasztalatok (pl. rajzos felmérés) alapján,
a gazdaságos anyaghasználat
érvényesítésével.

igények elemzése,
tevékenységhez
szükséges információk
kiválasztása, tervezés
szerepe, jelentősége,
műveleti sorrend
betartása,
eszközhasználat.
Lakókörnyezetéletmód. Tárgyak,
szerkezetek,
rendeltetés.

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása.
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása
az alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében.
Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok
érdekében.
Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy
közlő szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések
megfogalmazása.
Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges
megjelenések egyszerű értelmezése.
Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb
következtetések megfogalmazása.
A fejlesztés várt Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép,
eredményei a két síkbeli-térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység során.
évfolyamos ciklus A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs
eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán.
végén
A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció
szövegszervező alapeszközeinek felismerése.
Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való
viszony, alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint.
Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése.
A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok
megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek felismerése.
Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése,
összehasonlítása.
A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések
megfogalmazása.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.
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VIZUÁLIS KULTÚRA 9-10. ÉVFOLYAM

A vizuális kultúra tantárgy az esztétikai, művészeti nevelés érdekében végzi fő
tevékenységeit, azonban egyre nagyobb hangsúlyt kap a kritikai gondolkodás és
problémamegoldó gondolkodás, illetve a szociális érzékenység fejlesztése. A felnőtté válás
folyamatában különösen fontos az önismeret, a reális önértékelés erősítése, amely kiváltképp
a tantárgy sajátosságából eredő alkotótevékenységhez kapcsolódó, egyénre szabott
feladatokon keresztül érhető el. A tantárgy jellemző módszertanából következő
munkamódszer (pl. gyakori csoportmunka), erősítik a szociális kompetenciát, az egymás iránt
érzett felelősségvállalást.
A médiatudatosság fejlesztésének tehát egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és
értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés.
A fentiekből is következik, hogy e korosztályban kevéssé a kifejező szándékú rajzi,
festészeti produktumok létrehozása a cél, mint inkább a tervezői gondolkodás fejlesztése,
illetve a technikai médiumok felhasználásával létrehozható produktumok elkészítése, amely
egyúttal hozzájárul a digitális kompetencia fejlesztéséhez.
.
A gimnázium 9–10. évfolyamán a tanuló felismeri, hogy a különböző vizuális művészetek
érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a tapasztalatszerzés forrásai. Nyitott
műalkotások befogadására, képes a vizuális események önálló feldolgozására, életkorának
megfelelő szintű értelmezésére, ennek során a művekben megjelenített témák, élethelyzetek,
motívumok, formai megoldások közötti kapcsolódási pontokat azonosítására, többféle
értelmezési kontextusban helyezésére. A tanuló képes állóképi, plasztikai, mozgóképi és
intermediális karakterű megjelenítésre. Képes makettek, modellek konstruálására, belső terek
különböző funkciókra történő önálló átrendezésére. Hajlandó kísérletezni új technikákkal,
módszerekkel és anyagokkal. Képes a média által alkalmazott álló- és mozgóképi
kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs
stratégiával rendelkezik a nem kívánatos tartalmak elhárítására.
Együttműködik társaival, igényli és képes a feladatmegoldást segítő információk
megosztására. Problémamegoldó tevékenységét egyre inkább a függetlenség, a kreativitás és
az innováció jellemzi.
Készült az 55/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet kerettanterve alapján.
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9. évfolyam
Éves óraszám: 37 óra
Heti óraszám: 1 óra
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Kifejezés, képzőművészet
Érzelmek, hangulatok kifejezése





5 óra

Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a
térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő alkalmazása.
Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban.
A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Megfigyelt és
elképzelt téri helyzetek ábrázolása. Személyes gondolatok, érzelmek
vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető eszközeinek
segítségével. Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás.
Irodalmi (zenei) mű vagy történelmi esemény feldolgozása.
Hagyományos és új vizuális technikák alkalmazása. Önálló vélemény
megfogalmazása saját és mások munkáiról.

Ismeretek, fejlesztési követelmények



Órakeret

Művészeti élmények (pl. zene, mozgás)
megjelenítése önkifejező asszociációs
alkotások által síkban, térben, időben
(pl. zene hangulatát kifejező festészeti
vagy plasztikai megjelenítéssel).
Tartalom, téma: hangszerek formájából
kiinduló képalkotás, mintatervezés. A
zene tartalmát kifejező jel, piktogram,
embléma tervezése.
Művészeti alkotások és természeti
formák kifejező, sajátos átdolgozása,
átírása, pl. stilizálás, jelalkotás,
léptékváltás, nagyítás. Tartalom, témák:
képalkotás és alkalmazott grafikai
tervek készítése műalkotások és a látott
formák részleteinek felhasználásával, pl.
bélyeg tervezése.
Látvány megjelenítése egyénileg

Kompetencia

Esztétikai tudatosság
Problémamegoldó
gondolkodás
Anyanyelvi
kompetencia
Manuális készség
fejlesztése
Vizuális
kommunikációs
képességek

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: Irodalmi
szöveg értelmezése.
Szöveg és kép
kapcsolata.
Matematika: Síkbeli és
térbeli alakzatok.
Transzformációk.
Matematikai
összefüggések (pl.
aranymetszés).
Ének-zene: zenei
befogadó élmények.
Dráma és tánc:
jelenetek,
táncmozgások,
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választott sajátos szándék (pl. kiemelés,
figyelemirányítás) érdekében, a vizuális
kifejezés eszközeinek sajátos
változtatásával (pl. sajátos nézőpont,
aránytorzítás, formaredukció).
Tartalom, témák: a tanulmányrajz
részletének nagyításával képzett
képalkotás. Felületalkotás:
faktúravariációk készítése.
 Különböző színekkel (pl. telített,
derített, tört, hideg, meleg színek)
hangulati hatás elérése a látvány
kifejező megjelenítése érdekében (pl.
feszültség, nyugalom).
Tartalom, témák: színszótár készítése, a
színek csoportosítása adott szempontok
alapján, pl. kémiai eredetű
festékszínek, tulajdonnevekről elnevezett
színek stb. Szubjektív színek: egy adott
személy tulajdonságainak kifejezése
színekkel. Nonfiguratív én-kép festése.
Pillanatnyi hangulat kifejezése
kalligrafikus jelekkel.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

összetett mediális
hatások élményének
feldolgozása.
Esztétikai-művészeti
kifejezőkészség

Informatika:
számítógép
felhasználói szintű
alkalmazása.

Manuális készség
fejlesztése
Problémamegoldó
gondolkodás
Vizuális
kommunikációs
képességek

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, stilizálás,
kiemelés, kontraszt, kompozíció, komplementer, színreflex, szín-, vonal-,
formaritmus, kompozíció, konstruktív képépítés, automatikus írás.

- 13 -

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Kifejezés, képzőművészet
Órakeret
A művészi közlés, mű és jelentése
10 óra
Művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok, témák, illetve
problémakörök önálló értelmezése, többféle szempont alapján. Vizuális
esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve
érvényre juttatása az alkotó feladatokban. Eltérő kultúrák legfontosabb
vizuális jellemzőinek értelmezése összehasonlítással. Összehasonlítás
során önállóan kialakított szempontok érvényesítése.

Ismeretek, fejlesztési követelmények

Tematikus ábrázolások elemzése a
művészetben (pl. emberábrázolás,
térábrázolás, mozgásábrázolás),
legfontosabb változások lényegének
kiemelése és összegzése a különböző
művészettörténeti korszakokban.
Tartalom: a sík-és térábrázolás
jellemzői; ábrázolási konvenciók pl.: a
jellemző nézetek törvénye, a
hatalomnak megfelelő méretábrázolás;
Művészettörténeti korszakok (pl. őskor,
ókor, korakeresztény, népvándorlás kora,
romanika és gótika) összegzése, a
hasonlóságok és a legfontosabb
megkülönböztető jegyek kiemelésével.
Tartalom, téma: a műalkotások
elemzése és értelmezése. A különböző
kompozíciós megoldások jellemzői.
Jellegzetes kompozíciós megoldások a
festészetben és a szobrászatban.
Leggyakoribb kompozíciós eszközök.

Kompetencia

Hatékony, önálló
tanulás
Kognitív kompetencia
Önálló
ismeretszerzési
képességek

Idegen nyelvi
kompetencia

Kapcsolódási pontok

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: korstílusok,
irányzatok társadalmi
és kulturális háttere.
Magyar nyelv és
irodalom:
stílusirányzatok,
stíluskorszakok
irodalmi jellemzői,
képzőművészeti
párhuzamok.
Ének-zene:
Művészettörténeti és
zenetörténeti
összefüggések
(korszakok, stílusok
kiemelkedő alkotók,
műfajok). Zenei
befogadói tapasztalatok
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A perspektivikus, az axonometrikus és a
vetületi ábrázolás jellemzőinek
megfigyelése a műalkotásokon. Az
ábrázolási rendszerek jellemzőinek
ismerete, a szerkesztés elvei.
Rekonstrukciós feladatok.
A térbeliség kifejezésének módjai
(vonallal, tónussal, színekkel).

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Problémamegoldó
gondolkodás
Matematikai
kompetencia

Látvány- és műelemzés, korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti
műfaj, műtípus, kompozíció, képkivágás, képi és optikai helyzetviszonylat,
kontraszt.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Vizuális kommunikáció
Kép és szöveg

Órakeret
4 óra

Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazása.
A vizuális kommunikáció különböző formáinak megkülönböztetése és
értelmezése. A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és
megértése.
A technikai médiumok képalkotó módszereinek megismerése. Vizuális
közlés szöveggel és képpel különböző célok érdekében. Összetett
vizuális kommunikációt szolgáló megjelenés tervezése.

Ismeretek, fejlesztési követelmények
Összetettebb vizuális közlés megvalósítása
kép és szöveg együttes, összefonódó
használatával (pl. saját készítésű tárgyfotó
stílusbeli átalakítása megfelelő
szoftverhasználattal, majd a képhez – a
tartalmat módosító – szöveg társítása,
grafikai kivitelezése) elsősorban a
jelentésmódosulások tudatosításának
céljával.

Kompetencia

Kapcsolódási pontok

Anyanyelvi
kommunikáció

Magyar nyelv és
irodalom: Ábrák,
képek, illusztrációk
Digitális kompetencia kapcsolata a szöveggel.
Csoportos, nyilvános és
tömegkommunikáció
Szociális
sajátosságai. Vizuális
kompetencia
kommunikáció.
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Kreatív tervezés, kivitelezés szöveg és kép
(egyenrangú) egymás mellé rendelésével
(pl. művészkönyv vegyes technika
alkalmazásával és/vagy számítógép
használatával, megadott témából kiindulva)
a különféle jelentésrétegek új minőségének
megvalósítása céljából.
Tartalom, téma: a gótikus kódexek;
betűstílusok; múzeumi katalógus tervezése
adott témához.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Kreativitás
Vizuális
kommunikációs
képességek

Montázs-elv, tipográfia (betűméret és stílus, oldalrendezés, oldalpár, kép
és szöveg, kompozíció, borító); anyag(szerűség), művészkönyv/art-book.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
Vizuális kommunikáció
Tömegkommunikációs eszközök
4 óra
A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. A
reklám hatásmechanizmusának elemzése.
A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete,
csoportosítása, értelmezése. Vizuális reklámok értelmezése.

Ismeretek, fejlesztési követelmények

Kompetencia

A tömegkommunikáció egy jellegzetes, a
képet a szöveggel együtt alkalmazó
médiumának értelmezése kreatív
gyakorlatot kötődően (pl. moziplakát,
közérdekű üzenetet közvetítő plakát
készítése internetről letöltött film, képek
felhasználásával) az összetettebb
vizuális közlés alkotó megvalósítása
céljából.
Tartalom, téma: a vizuális közlés
formái; saját tervezésű tárgy
reklámkampányának megtervezése
(célközönség ismerete, csomagolás,
embléma, szlogen, reklámplakát, formaés szövegfolt, reklámfilm, kísérőzene).

Digitális kompetencia
Esztétikai, művészeti
tudatosság
Anyanyelvi
kompetencia
Kreativitás
Vállalkozói
kompetencia

Kapcsolódási pontok

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Tömegtájékoztatás.
Kultúra és
tömegkultúra,
jelenségek a médiában.
Virtuális valóság.
Sztereotípia,
reprezentáció.. A
reklám
hatásmechanizmusa.
Valóságábrázolás és
hitelesség,
valószerűség, virtuális
valóság. A
figyelemirányítás, a
hangulatteremtés és az
értelmezés
legfontosabb eszközei.
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Dráma és tánc:
Improvizáció.
Jellemábrázolási
technikák.
Ének-zene: populáris
zenei stílusok.
Magyar nyelv és
irodalom:
Médiaszövegek
jellemzői. A
személyközi
kommunikáció.
Különféle
beszédműfajok
kommunikációs
technikái hétköznapi
kommunikációs
helyzetekben.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Közvetett kommunikáció, média, médium, nyomtatott és elektronikus sajtó,
televízió, közszolgálati, kereskedelmi és közösségi televízió, internet,
hírközlés, reklám, fotografikus kép, tapasztalati- és reprezentált valóság,
asszociatív, párhuzamos és belső montázs, sztereotípia, célközönség,
valószerűség, hitelesség, plakát, műfajfilm.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Vizuális kommunikáció
Tér-idő kifejezése

Órakeret
4 óra

Tér-időbeni változások, folyamatok képi tagolásának pontos
értelmezése és értelmezhető megjelenítése képsorozatokkal. Mozgóképi
kifejezőeszközök vizuális értelmezése.
A technikai médiumok (különösképpen a mozgókép) képalkotó
módszereinek és műtípusainak megismerése. Komplex audiovizuális
közlés tervezése.

Ismeretek, fejlesztési követelmények
Megadott, vagy szabadon választott téma
alapján komplex mű tervezése (pl.
kép/"fotó"regény, story-board készítése)
a legfőbb audiovizuális kifejezési
eszközök tudatosítása céljából. A storyboard és a képregény műfajának
összehasonlítása.

Kompetencia

Kapcsolódási pontok

Digitális kompetencia Mozgóképkultúra és
médiaismeret: A
Esztétikai, művészeti figyelemirányítás, a
tudatosság
hangulatteremtés és az
értelmezés
Anyanyelvi
legfontosabb eszközei.
kompetencia
Fényviszonyok,
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Tartalom, téma: képsorozatok az
ókorban (a sumer uri zászló, a Traianus- Kreativitás
oszlop. Az állóképek és a mozgókép
hatásmechanizmusa. Kompozíciós
megoldások, a kiemelés képi eszközei.
 A „látvány-hang-mozgás” hármas
egységének kreatív alkalmazása
összetettebb (mediális) tartalmú kreatív
gyakorlat kapcsán (pl. videoperformansz
tervezése és kivitelezése megadott
témából kiindulva), majd a produkció
elemző-értékelő feldolgozása a szándék
és a megvalósítás sikeressége
szempontjából.
Tartalom, témák: egy tanult
műalkotásból kiinduló élőkép készítése,
a kép történetének továbbgondolása
(képfolytatás, rövidfilm stb).
Szerepjáték: a képen látott állóképi
mozdulatok folytatása és ábrázolása.
Középkori bestiárium: animációs film
készítése a lények mozgásáról (fotósorozat,
hangok, zörejek, zenekíséret).

Kulcsfogalmak/
fogalmak

mozgás, szerepjáték
hatásmechanizmusa.
Dráma és tánc:
Mozgásos
kommunikáció,
improvizáció adott
zene, téma vagy
fogalom alapján.
Performansz tervezése,
kivitelezése. A
színházművészet
összművészeti
sajátosságai, vizuális
elemek alkalmazása.
Magyar nyelv és
irodalom: Az idő- és
térmegjelölések
értelmezése. Elbeszélő,
nézőpont,
történetmondás,
cselekmény, helyszín,
szereplő, leírás,
párbeszéd, jellemzés,
jellem, hőstípus

Story-board, forgatókönyv, beállítás, jelenet, a montázs(típusok)
jelentősége, a narráció sémái és egyedi megoldásai, képregény,
video/performansz.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tárgy- és környezetkultúra
Órakeret
Tervezett, alakított környezet
4 óra
A vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok
pontos értelmezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések
alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák
alkalmazása.
Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos
Előzetes tudás
információk gyűjtése.
Tárgykészítő, kézműves technikák alkalmazása. Gyakorlati
feladatok önálló előkészítése.
Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során
célirányos szempontok kiválasztása. Az adott tárgynak megfelelő
tárgykészítő
technikák alkalmazása. Problémamegoldás a tervezés
A tematikai egység
során. Építészeti és térélmények megfogalmazása szövegben.
nevelési-fejlesztési
Összehasonlítás
során önállóan kialakított szempontok érvényesítése.
céljai
Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése adott
szempontok alapján.
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Ismeretek, fejlesztési követelmények
Ember alkotta objektumok és azok
jellemző környezetének elemző
vizsgálata, értelmezése és
összehasonlítása (pl. formai és/vagy
színkapcsolódás, anyaghasználat
szerint).
Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület
vagy téri helyzet pontos megjelenítése
vizuális eszközökkel, az adott
környezet alapos, pontos megismerése
érdekében. Pl. nagy térmélységű,
geometrikus elemekből álló szerkezet
tervezése és festése a színperspektívát
hangsúlyozó színekkel.
Tárgy- és épülettervezés a közvetlen
környezet valós problémáira (pl.
iskolai szelektív hulladékgyűjtő,
iskolabútor) a műszaki jellegű
ábrázolás legfontosabb sajátosságainak
az alkalmazásával (pl. méretezés,
vonalfajták, több nézet) szerkesztéssel
és szabadkézi rajzban.
Belső terek, tárgyak átalakítása
meghatározott célok (pl. közösségi terek
intim részeinek kialakítása, hulladék
kreatív újrahasznosítása) érdekében.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Matematikai
kompetencia
Kognitív kompetencia
Szociális kompetencia

Kapcsolódási pontok

Matematika:
Méretezés.
Gondolatmenet
követése. Absztrahálás,
konkretizálás.

Manuális készség

Technika, életvitel és
gyakorlat:
Kezdeményezőképesség Szükségletek és
igények elemzése,
tevékenységhez
szükséges információk
kiválasztása, tervezés
szerepe, jelentősége,
műveleti sorrend
betartása,
eszközhasználat.
Lakókörnyezetéletmód

Tervezés, felmérés, térelrendezés, műszaki ábrázolás, környezettudatos
magatartás, környezetvédelem.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Kompetencia

Tárgy- és környezetkultúra
Funkció

Órakeret 2
óra

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk
gyűjtése. Tervvázlatok készítése. Gyakorlati feladatok önálló
előkészítése.

A tematikai egység Az adott célnak megfelelő tárgykészítő technikák alkalmazása.
nevelési-fejlesztési Problémamegoldás a tervezés során. Tárgy és funkció kapcsolatának
átfogó értelmezése.
céljai
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Ismeretek, fejlesztési követelmények

Környezet tervezése, áttervezése más
feladat ellátására (pl. munka – pihenés,
hétköznapi – ünnepi) vagy több
funkció betöltésére (pl. öltözködés és
rejtőzködés, közlekedés és pihenés),
illetve a tervek elkészítése makett vagy
modell formájában.
Tartalom, témák: axonometrikus vagy
perspektivikus szerkesztéssel tervezett
egyszerű bútor, épület vagy szobabelső
Funkcionális szempontokat kevéssé
érvényesítő fiktív vagy elképzelt terek.
Tartalom, témák: pl. labirintus,
többértelmű tér, különböző nézetek egy
látványon belül, lehetetlen alakzatok
tervezése és makettezése

Kompetencia

Esztétikai, művészeti
tudatosság
Anyanyelvi
kompetencia
Kognitív kompetencia
Szociális kompetencia
Manuális készség
Kezdeményezőképesség

Kapcsolódási pontok

Technika, életvitel és
gyakorlat:
Szükségletek és
igények elemzése,
tevékenységhez
szükséges információk
kiválasztása, tervezés
szerepe, jelentősége,
műveleti sorrend
betartása,
eszközhasználat.
Lakókörnyezetéletmód.
Dráma és tánc:
Produkciós munka. A
színházművészet
összművészeti
sajátosságai.
Magyar nyelv és
irodalom:
improvizáció,
diákszínpadi előadás.

Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Funkció, funkcionalizmus, díszlet, makett, modell.

Tárgy- és környezetkultúra
Órakeret
Az épített környezet története
4 óra
Azonosságok és különbségek célirányos megkülönböztetése az
elemzésben. Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos
információk gyűjtés. A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez
szükséges szempontok megértése. Önálló kérdések megfogalmazása.
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A vizuális környezet, tárgyak vizuális megfigyelése és a látvány
értelmezése során célirányos szempontok kiválasztása. Különböző korú
és típusú tárgyak, épületek pontos összehasonlítása különböző
A tematikai egység szempontok alapján, a következtetések célirányos megfogalmazásával.
nevelési-fejlesztési Fontosabb építészettörténeti korszakok és irányzatok, lényegének
megértése, megkülönböztetésük. Különböző korokból származó tárgyak
céljai
megkülönböztetése különböző szempontok alapján. A múlt tárgyi
emlékeinek értékelése, jelentőségének megértése.
Ismeretek, fejlesztési követelmények

Az építészettörténet fontosabb
korszakainak (pl. ókor, romanika,
gótika) elemző vizsgálata,
összehasonlítása és csoportosítása a
legfontosabb építészettörténeti példák
alapján. Az összehasonlítás
szempontjai: tér-és tömegalakítás,
tartószerkezetek, térlefedés,
építőanyagok, az építés technikája,
épületdíszítés, kapcsolat a
társművészetekkel,
A divat fogalmának (pl. öltözködés,
viselkedésforma, zene, lakberendezés
területén) elemző vizsgálata és
értelmezése (pl. szubkultúrák viszonya a
divathoz) a közvetlen környezetben
tapasztalható példákon keresztül.
Középkori oszlopok motívumaiból
kiinduló díszlet vagy jelmez tervezése.
A hagyományos és a modern társadalmak
tárgykészítésének, tárgykultúrájának (pl.
öltözet, lakberendezési tárgyak) elemző
vizsgálata példák alapján (pl. kézműves
technikával készült egyedi tárgy;
sorozatgyártásban készült tömegtárgy;
ipari formatervezés eredményeként
készült egyedi tárgy), a legfontosabb
karakterjegyek alapján azok
megkülönböztetése.
Jellegzetes férfi és női öltözékek ókortól
a gótikáig. Rangjelző színek és formák a
viseletekben. A régészeti leletek
tanulságai.
A műemlékek, vagy műemlék jellegű
épületek helyzetének és esetleges
hasznosításának vizsgálata a közvetlen
környezetben. Tartalom, téma: a lakóhely

Kompetencia

Esztétikai, művészeti
tudatosság
Anyanyelvi
kompetencia
Kreativitás
Problémamegoldó
gondolkodás

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: Esztétikai
minőségek. Toposz,
archetípus állandó és
változó jelentésköre.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: Társadalmi
jelenségek értékelése.
Társadalmi normák.
Technológiai fejlődés.
Fogyasztói társadalom.

Természettudományos
kompetencia
Biológia-egészségtan;
földrajz: Környezet
Állampolgári
fogalmának
kompetencia
értelmezése. Helyi
természet- és
Vizuális
környezetvédelmi
kommunikációs
problémák felismerése.
képességek fejlesztése Környezettudatos
magatartás,
fenntarthatóság.
Globális társadalmigazdasági problémák:
fogyasztói szokások,
életmód.
Fenntarthatóság.
Környezet és
természetvédelem
.
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közelében lévő műemléképület elemzése:
történet, adatok, rajz, fénykép, a felújítás
dokumentumai.
Alaprajztípus, alátámasztó és áthidaló elem, oszloprend, homlokzatosztás,
megalitikus
építészet, sírtípus, szent körzet és síregyüttes, egyházi építészet,
Kulcsfogalmak
palota, lakóház, stíluskeveredés, divat, szubkultúra, design, funkcionalizmus

MŰTÁRGYLISTA
ŐSKOR
1. Stonehenge, bronzkor
2. Őskori lakóházak (pl. (Çatal-Hüyük, Jerichó, Harappa, Mohendzso-Daro), Kr. e.
6000 k.
3. Willendorfi Vénusz, felső paleolitikum, Kr. e. 30 000 k. (Bécs, Naturhistorisches
Museum)
4. Lausseli Vénusz (kő dombormű), felső paleolitikum, Kr. e. 30 000 k. (Franciaország)
5. Szegvár-Tűzkövesi „Sarlós isten”, újkőkor - Tiszai kultúra, (Szentes, Koszta József
Múzeum)
6. Szkíta aranyszarvas Zöldhalompusztáról, vaskor Kr. e. 400 k. (Budapest, Magyar
Nemzeti Múzeum) (=MNM)
7. Őskori barlangfestmények (lascaux-i, altamirai), felső paleolitikum Kr. e. 15 000 k.
ÓKORI EGYIPTOM
8. Gizai piramisegyüttes - kül. Kheopsz fáraó piramisa, óbirodalom, Kr. e. 2600-2500 k.
9. Ámon-Ré-templom, középbirodalom, Kr. e. XVI-XII. sz. Karnak
10. II. Ramszesz sziklatemploma, újbirodalom, Kr. e. 1300 k. Abu-Szimbel
11. Írnok (festett mészkő), óbirodalom, Kr. e. III. ée. (Párizs, Louvre)
12. Falusi bíró, óbirodalom, Kr. e. III. ée. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)
13. Nofretete fejszobra, Kr. e. 1360 k. (Berlin, Staatliche Museen - Charlottenburg)
14. Anubisz szobra, Tutenchamon sírjából, Kr. e. 1340 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)
15. Echnaton fáraó családjával (kő dombormű), Aton kultusz, Kr. e. 1360 k. (Berlin,
Staatliche Museen)
16. Medumi ludak (falfestmény), óbirodalom, Kr. e. 2550 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)
17. Halastó, thébai sír (falfestmény), Kr. e. 1400 k. (London, British Museum)
18. „Fáraó vadászaton”, thébai (falfestmény), Kr. e. XIV. sz. (London, British Museum)
19. Tutenchamon arany halotti maszkja, Kr. e. 1340 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)
20. Bútorok Tutanhamon sírleletéből (pl. Tutanhamon fáraó trónusa), Kr. e. XIV. sz.
(Kairó, Egyiptomi Múzeum)
ÓKORI MEZOPOTÁMIA
21. Zikkurat, Kr. e. 2000 e. Ur
22. Lamassu (kapuőrző démon), Kr. e. VIII. sz. (Berlin, Staatliche Museen)
23. Babiloni Istaar kapu, Kr. e. 570 k. (Berlin, Staatliche Museen)
24. Alabástrom női fej Urukból, Kr. e. 2800 k. (Bagdad, Irak Múzeum)
25. Bikafejes hárfa Urból, Kr. e. 2500 k. (Bagdad, Irak Múzeum)
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26. Gudea, Lagas uralkodója italáldozatot mutat be, Kr. e. 2120. (Párizs, Louvre)
27. Sumér ékírásos tábla (vagy pecsételőhenger), Kr. e. 2000 k. (London, British
Museum)
ÓKORI GÖRÖGORSZÁG
28. Knósszoszi palota, Kr. e. XVI. sz. Kréta
29. Mükénei fellegvár (kül.: Oroszlános kapu), Kr. e XIV-XIII. sz.
30. Parthenon - Pheidiasz, Kr. e. V. sz. Athén
31. Egy görög színház (pl. delphoi vagy epidauroszi színház)
32. Athéni akropolisz, Kr. e. 447-434. - kül. Niké-templom, Erechteion
33. Zeusz oltár, Kr. e. 180. (Berlin, Pergamon Múzeum)
34. Kurosz-szobor Athénból, Kr. e. 600 k. (New York, Metropolitan Museum)
35. Mürón: Diszkoszvető, Kr. e. 450 k. (Róma, Museo Vaticano)
36. Polükleitosz: Lándzsavivő, Kr. e. 450-440 k. (Nápoly, Museo Nazionale)
37. Praxitelész: Knidoszi Aphrodité, Kr. e. 350-340. (Róma, Museo Vaticano)
38. Delphoi kocsihajtó, Kr. e. 470 k. (Delphi Múzeum)
39. Szamothrakéi Niké, Kr. e. 200 k. (Párizs, Louvre)
40. (Rodoszi Athanadórosz, Agészandrosz és Polüdórosz): Laokoón Kr. e. II. sz. (Róma,
Museo Vaticano)
41. Egy feketealakos vázakép (pl. Dionüszosz és bacchánsnők ábrázolással, Párizs,
Bibliothčque Nationale)
42. Egy vörösalakos vázakép (pl. Orvietói kehelykratér Héraklész és társai, Párizs,
Louvre)
43. Pergamoni Héphaiszteón padlómozaikja, Kr. e. 150 k. (Berlin, Staatliche Museen)
ETRUSZK, RÓMAI
44. Etruszk sírszarkofág házaspár portréjával, Kr. e. 625. (Róma, Museo Nazionale,
Villa Giulia)
45. Colosseum, 70-90. Róma
46. Pantheon, 118-128 k. Róma
47. Vettiusok háza, I. sz. Pompei
48. „Vesta-templom”, I. sz. Róma
49. Római vízvezeték (pl. Segovia, Nimes)
50. Forum Romanum rekonstrukció
51. Traianus oszlopa, 110 k. Róma
52. Constantinus diadalíve, 312-315 k. Róma
53. Augustus szobra, I. sz. Róma
54. Marcus Aurelius bronz lovasszobra, 170 k. (Róma, Museo Capitolino)
55. Egy római portrészobor (pl. Caligula, Brutus, Vespasianus, Constantinus)
56. A Misztérium villa falfestmény (egy részlete), Kr. e. I. sz. 2/3.
KORAKERESZTÉNY
57. Santa Sabina, 422-432. Róma
58. San Apollinare in Classe és mozaikjai, VI. sz. Ravenna
59. Palotakápolna, 805. Aachen
60. Jó pásztor, mozaik, V. sz. Ravenna, Galla Placidia
61. Durrow-i Kódex, 7. sz. vagy a Kellsi kódex, VIII. sz. (Dublin, Trinity College)
NÉPVÁNDORLÁS KORA
62. Galgóci tarsolylemez, X. sz. (MNM)
63. Nagyszentmiklósi kincs, 800 k. (Bécs, Kunsthistorisches Museum)
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64. Sankt galleni kolostor tervrajza 830 k. (Sankt Gallen, könyvtár)
65. Szarmata korongos fibula, III. sz. (MNM)
66. Germán sasfibula, VI. sz. (Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum)
67. Avar szíjvég (pl. klárafalvi - Szeged, Móra Ferenc Múzeum)
68. Fejedelmi szablya markolata (Attila kard) X. sz. (Bécs, Schatzkammer)
69. Honfoglaló magyarok öltözete, rekonstrukció (MNM)
BIZÁNC
70. Hagia Sophia, VI. sz. Konstantinápoly
71. San Vitale, 532-547. és mozaikjai, 574 k. Ravenna
72. Szófia Székesegyház, XI. sz. Kijev
73. Nikopeia Istenanya, X. sz. (Velence, San Marco)
74. Trónoló Istenanya, 1280 k. (Washington, National Gallery of Art)
75. (Andrej) Rubljov: Szentháromság, 1430 k. (Moszkva, Tretyakovszkaja Galerija)
76. Sztaurotéka, X. sz. (Limburg, Székesegyházi Kincstár)
ROMANIKA
77. Maria Laach, bencés templom, XI-XIII. sz. (Koblenz mellett)
78. Pisai dóm, XI-XIII. sz.
79. Pontigny-i ciszterci templom, 1140-1170.
80. Szt. Mihály-templom, 1033. Hildesheim
81. Bencés apátsági templom, XIII. sz. Ják
82. Ciszterci templom, XIII. sz. eleje, Bélapátfalva
83. Csempeszkopácsi plébániatemplom, XIII. sz. 2/2
84. Szent István szarkofágja, XI. sz. (Székesfehérvár, István Király Múzeum)
85. Háromkirályok dombormű, XII. sz. a pisai dóm bronzkapujáról
86. Maiestas Domini, 1123 k. Clemente apszisából (Barcelona, Katalán Múzeum)
87. Koronázási palást, XI. sz. (MNM)
88. Bayeux-i kárpit, 1080 k. (Bayeux, Bibliothéque Municipale)
89. Magyar Szent Korona, XI-XIII. sz. (Parlament, Budapest)
90. Királyfej Kalocsáról, XIII. sz. (Budapest, Magyar Nemzeti Galéria = MNG)
91. Winchesteri biblia (H-iniciálé), 1150-1160. (Winchester, Cathedral Library)
GÓTIKA
92. Párizsi Notre Dame, 1163-1250.
93. Amiens-i székesegyház, 1236-(1389)
94. Chartres-i székesegyház, 1194-1220.
95. Ca d’Oro palota, XV. sz. Velence
96. Cambridge-i King’s College Chapel 1446-1515.
97. Szent Vitus székesegyház, XIV. sz. Prága
98. Nyírbátori (ma) református templom, XV. sz. vége
99. Veleméri templom, XIV. sz.
100. Vajdahunyad vár, XV. sz. Vajdahunyad
101. Utolsó ítélet, XV. sz. 1/2. Kassa, Szent Erzsébet-templom északi kapuzata
102. Uta és Ekkehard szobra, 1250. Naumburg, dóm
103. Veit Stoss: Mária oltár, 1477-1483 k. Krakkó, Mária-templom
104. Kolozsvári Márton és György: Szent György, bronz, 1373. (Prága, Národni Galeri)
105. Chartres-i katedrális üvegablakai (pl. Mária halála), XIII. sz.
106. Cimabue: Trónoló Madonna, XIII. sz. vége (Firenze, Uffizi)
107. Giotto: Szent Ferenc élete, freskósorozat, XIII. sz. vége (Assisi, San Francesco)
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108. Simone Martini, Lippo Memmi: Angyali Üdvözlet, 1323. (Firenze, Uffizi)
109. Kolozsvári Tamás: Kálvária, 1427. (Esztergom, Keresztény Múzeum)
110. M. S. Mester: Selmecbányai oltárképei, 1508. kül. Mária és Erzsébet találkozása
(MNG)
111. Lőcsei Pál: Lőcsei Szent Jakab-templom főoltára, 1508-1517.
112. Wilton diptichon, 1400 k. (London, National Gallery)
113. Avignoni Pietŕ, XV. sz. (Párizs, Louvre)
114. Limbourg fivérek: Május, Berry herceg hóráskönyvéből, 1410 k. (Chantilly, Musée
Condée)
115. Magyar Anjou Legendárium, XIV. sz. 1/2 (Róma, Museo Vaticano; New York,
Morgan Library; Szentpétervár, Ermitázs)
116. Képes Krónika, 1360 k. (Budapest, Országos Széchényi Könyvtár = OSZK)
117. Szent László fejereklyetartó, 1425 e. (Győr, Székesegyház)
118. Suki-kehely, XV. sz. közepe (Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár)
119. Az egyszarvú legendája, gobelinsorozat, (Párizs, Musée Cluny)
120. Szent László legenda, 1420-as é. (Kakaslomnic)
121. Muránói üvegtárgy (pl. Baldovierik esküvői edénye) XV. sz. (Murano,
Üvegmúzeum)
EURÓPÁN KÍVÜLI KULTÚRÁK

393. Sziklarajzok Tassziliből (Kr. e. IV. ée.)
394. Nagy Zimbabve (XIV-XV. sz.) (Mozambik)
395. Táncmaszk Elefántcsontpartról
396. Ősszobor Indonéziából (NM)
397. Húsvét-szigeti kőszobrok (Polinézia)
398. Auszráliai kéregfestmény (NM)
399. Vadkanmaszk fából (Melanézia) (NM)
400. Bábfigura (Wayang - Indonéziából) (NM)
401. „Nazca vonalak”, Kr. e. 200-Kr. u. 350. (Peru)
402. Machu Picchu, XVI. sz. (Peru)
403. A Nap piramisa, IV-IX. sz. (Teotihuacan)
404. Nagy Jaguár-templom (maja), 300-900. (Tikál)
405. Halotti maszk IV-V. sz. (Teotihuacan, Párizs, Musée de l’Homme)
406. A Nap Köve (azték naptár) XV. sz. (Mexico City, Nemzeti Antropológiai Múzeum)
407. Totemoszlop Északnyugat-Amerikából (Drezda, Museum für Völkerkunde)
408. Puebló, 350-1300. Mesa Verde
409. Cordobai nagymecset (IX-X. sz.)
410. Kászim pasa dzsámija (1543-1546. Pécs)
411. Királyfürdő (1566-1587. Buda)
412. Gül Baba türbéje (Buda)
413. Kethüda-dzsámi, minaret (VIII. sz. Eger)
414. Ladik imaszőnyeg, 6 oszlopos (XVIII. sz. Budapest, Iparművészeti Múzeum)
415. Korán-lap (Arany Toll kalligráfiája), (1186. Dublin, Ch. Beatty Könyvtár)
416. Nagy Sztúpa (Kr. e. III-I. sz. Szancsi)
417. A 26. adzsantai barlangtemplom belseje (640 k.)
418. Radzsarani-templom (XI-XIII. sz. Bhuvanesvar, India)
419. Szúrja a Napisten, kősztéle (XIII. sz.)
420. Buddha Sákjamuni fej Gandharából (himalájai pala) (II-III. sz. Budapest, Hopp F.
Keletázsiai Múzeum)
421. Siva Nataradzsa - Táncoló Siva (bronz) (XII-XIII. sz. Amszterdam, Museum van
Aziatische Kunst)
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422. Lótuszvirágot tartó bódhiszattva (falfestményrészlet) (az 1. számú adzsantai
barlangtemplomból, 600-650 k.)
423. Rádzsput miniatúra (Krisna és Rádha a ligetben, XVIII. sz.)
424. Szteatitpecsételők az Indusvölgyi kultúrából (Új Delhi, National Museum)
425. Kínai Nagy Fal, Csin-dinasztia (Kr. e. VI-III. sz. 220-ig)
426. A „Tiltott város” - a pekingi császári palotaegyüttes részlete, a nagy csarnokkal,
Ming- és Csing-korszak
427. Föld alatti folyosórendszer a kínai „cseréphadsereg”-gel (Csin-si Huang-ti császár
sírjához), Kr. e. 220-210. Lintong Hszian mellett
428. Temetkezési zászlókép selyem alapon (Ma-vang-tui 1. számú sír, Nyugati Hang-kor
Kr. e. 206-Kr. u. 8.) (Peking, Neue archaeologische Funde in China)
429. Buddha és kísérői a Gyémánt szutrából (fametszet) (868.) (London, British
Museum)
430. Csien-lung: Porcelándoboz pecsétfestéknek (XVIII. sz.) (Budapest, IM)
431. Hórjudzsi buddhista templom Arany Csarnoka (VII. sz.) (Nara)
432. Részletek Kacura Rikju császári villa tavaskertjéből a Sókintei nevű teaházzal
(XVII. sz. e.) (Kioto)
433. Kamakurai Nagy Buddha-szobor (XIII. sz.)
434. Kacusika Hokusai: Déli szél és szép idő. A Fudzsijama harminchat képe sorozatból
(1823-1829.) (Tokió, Heibonsha Publisher Ltd.)
435. No-maszk (XVI. sz.) (Tokió, Nemzeti
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10. évfolyam
Éves óraszám: 37 óra
Heti óraszám: 1 óra

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Kifejezés, képzőművészet
Érzelmek, hangulatok kifejezése

5 óra

A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a
vizuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotó
tevékenységekben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése
az alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák a
kifejezési szándéknak megfelelő alkalmazása.
Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a
térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő alkalmazása.
Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban.
A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Megfigyelt és
elképzelt téri helyzetek ábrázolása. Személyes gondolatok, érzelmek
vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető eszközeinek
segítségével. Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás.
Irodalmi (zenei) mű vagy történelmi esemény feldolgozása.
Hagyományos és új vizuális technikák alkalmazása. Önálló vélemény
megfogalmazása saját és mások munkáiról.

Ismeretek, fejlesztési követelmények



Órakeret

Művészeti élmények (pl. zene, mozgás,
médiajelenség) megjelenítése önkifejező
asszociációs alkotások által síkban,
térben, időben (pl. zene hangulatát
kifejező festészeti vagy plasztikai
megjelenítéssel, talált tárgyakból
készített installációval, fotókollázs
technikával).Tartalom, téma: a zene és a
képzőművészet kapcsolata.
A környezetvédelmet hangsúlyozó
fotokollázs, vagy drogellenes plakát
készítése.
 Művészeti alkotások kifejező,
sajátos átdolgozása, átírása, parafrázis

Kompetencia

Esztétikai-művészeti
kifejezőkészség
Manuális készség
fejlesztése
Problémamegoldó
gondolkodás
Vizuális
kommunikációs
képességek

Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és
irodalom: Irodalmi
szöveg értelmezése.
Szöveg és kép
kapcsolata.
Matematika: Síkbeli és
térbeli alakzatok.
Transzformációk.
Matematikai
összefüggések (pl.
aranymetszés).
Ének-zene: zenei
befogadó élmények.
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készítése (pl. színesből fekete-fehér
vagy monokróm megjelenítés, kép
kiegészítése sajátos elemekkel vagy
részletekkel). Tartalom, téma: Régi
korok festményeinek átalakítása: a
szereplők átöltöztetése napjaink
viseletébe. Szürrealista tárgy készítése
az eredeti rendeltetés
megváltoztatásával. Kép a képben
átalakítás: képrészletek felcserélése,
képötvözés, műalkotások szereplőinek
helyettesítése tárgyakkal. Montázselven
alapuló képmanipuláció.
Látvány megjelenítése egyénileg
választott sajátos szándék (pl. kiemelés,
figyelemirányítás) érdekében, a vizuális
kifejezés eszközeinek sajátos
változtatásával (pl. sajátos nézőpont,
aránytorzítás, formaredukció).
Tartalom, téma: vonalas és tónusos
formatanulmány készítése (pl. fakéreg),
a tanulmányozott forma átalakítása (pl.
megszemélyesítés, színmódosítás,
mintaritmus). Szimbolikus formák.
Stílusirányzatok (pl. kubizmus,
expresszionizmus, op-art) formai,
technikai megoldásainak az adott célnak
megfelelő (pl. érzelmek kifejezése nem
figuratív megjelenítéssel, látható dolgok
megjelenítésének leegyszerűsítése)
alkalmazása saját, kifejező szándékú
alkotásokban.
Különböző színekkel (pl. telített,
derített, tört, hideg, meleg színek)
hangulati hatás elérése a látvány
kifejező megjelenítése érdekében (pl.
feszültség, nyugalom). Tartalom, téma:
érzelmek, hangulatok, tulajdonságok
kifejezése csak színekkel és faktúrával.
Pl. az élet mulandóságára figyelmeztető
vanitas-csendélet festése. Emberi
tulajdonságokat vagy érzelmeket
kifejező jelképes kapu tervezése. Egy
forma kidolgozása expresszionizmusra
jellemző torzításokkal és
színhasználattal.

Dráma és tánc:
jelenetek,
táncmozgások,
összetett mediális
hatások élményének
Kognitív kompetencia feldolgozása.
Hatékony, önálló
tanulás

Önálló
ismeretszerzési
képességek

Informatika:
számítógép
felhasználói szintű
alkalmazása.

Idegen nyelvi
kompetencia
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, stilizálás,
kiemelés, kontraszt, kompozíció, komplementer, színreflex, szín-, vonal-,
formaritmus, kompozíció, konstruktív képépítés, automatikus írás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Kifejezés, képzőművészet
Órakeret
A művészi közlés, mű és jelentése
10 óra
A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti
alkotások, alkotók felismerése, jelentőségének megértése. A vizuális
kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A
megfigyelés segítségével műelemző módszerek alkalmazása. Különböző
ábrázolási rendszerek felismerése, értékelése műalkotásokon.
Művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok, témák, illetve
problémakörök önálló értelmezése, többféle szempont alapján. Vizuális
esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve
érvényre juttatása az alkotó feladatokban. Eltérő kultúrák legfontosabb
vizuális jellemzőinek értelmezése összehasonlítással. Összehasonlítás
során önállóan kialakított szempontok érvényesítése. A technikai
képalkotás – fotográfia, mozgókép – műtípusainak, kifejezőeszközeinek
ismerete és értelmezése azok képzőművészeti kapcsolódásaival.

Ismeretek, fejlesztési követelmények

 Tematikus ábrázolások elemzése a
művészetben (pl. emberábrázolás,
térábrázolás, mozgásábrázolás, táj,
csendélet), legfontosabb változások
lényegének kiemelése és összegzése a
különböző művészettörténeti
korszakokban.Tartalom, téma: látvány
utáni tanulmányrajzok, fázisrajzok,
mozdulatvázlatok (kroki) készítése álló
és ülő alakról. Kompozíciós megoldások
a különböző művészeti
stíluskorszakokban és stílusokban (pl. a
fény szerepe a barokk festményeken, a
perspektíva szerepe a főalak
kiemelésében a reneszánsz
festményeken).
 Művészettörténeti korszakok (pl.
reneszánsz és barokk, klasszicizmus és
romantika) összegzése, a hasonlóságok
és a legfontosabb megkülönböztető
jegyek kiemelésével.
 A századforduló irányzatainak (pl.
szecesszió, posztimpresszionizmus,

Kompetencia

Kapcsolódási pontok

Problémamegoldó
gondolkodás

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: korstílusok,
Kognitív kompetencia irányzatok társadalmi
és kulturális háttere.
Önálló
ismeretszerzési
képességek

Idegen nyelvi
kompetencia

Magyar nyelv és
irodalom:
stílusirányzatok,
stíluskorszakok
irodalmi jellemzői,
képzőművészeti
párhuzamok.
Ének-zene:
Művészettörténeti és
zenetörténeti
összefüggések
(korszakok, stílusok
kiemelkedő alkotók,
műfajok).
Zenei befogadói
tapasztalatok
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.

impresszionizmus) és a 20. század
legfontosabb avantgard irányzatainak
(pl. kubizmus, expresszionizmus,
dadaizmus, fauvizmus, futurizmus,
szürrealizmus) összegzése, a
hasonlóságok és a legfontosabb
megkülönböztető jegyek kiemelésével.
 Kortárs művészeti megoldások (pl.
intermediális megjelenítés,
eseményművészet) feldolgozása:
gyűjtés, elemzés, értelmezés és az
eredmények bemutatása adott vagy
önállóan választott társadalmi probléma
feldolgozása kapcsán (pl. kirekesztés,
megkülönböztetés,
környezetszennyezés, szegénység).
A fotóművészet. Digitális fotózás.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Látvány- és műelemzés, korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti
műfaj, műtípus, avantgard, avantgard irányzatok, kortárs képzőművészet,
kompozíció, képkivágás, képi és optikai helyzetviszonylat, kontraszt,
digitális képfeldolgozás, intermediális műfaj, eseményművészet.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Vizuális kommunikáció
Kép és szöveg

Előzetes tudás

Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazása.
A vizuális kommunikáció különböző formáinak megkülönböztetése és
értelmezése. A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és
megértése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A technikai médiumok képalkotó módszereinek megismerése. Vizuális
közlés szöveggel és képpel különböző célok érdekében. Összetett
vizuális kommunikációt szolgáló megjelenés tervezése.

Ismeretek, fejlesztési követelmények



Órakeret
4 óra

Összetettebb vizuális közlés
megvalósítása kép és szöveg együttes,
összefonódó használatával (pl. saját
készítésű fotó-önarckép stílusbeli
átalakítása megfelelő
szoftverhasználattal, majd a képhez – a
tartalmat módosító – szöveg társítása,
grafikai kivitelezése) elsősorban a
jelentésmódosulások tudatosításának
céljával.
Tartalom, témák: portré átalakítása pop-

Kompetencia

Kapcsolódási pontok

Digitális kompetencia .
Esztétikai, művészeti
tudatosság
Anyanyelvi
kompetencia

Mozgóképkultúra és
médiaismeret: a
médiaipar működése,
műsorgyártás.
Magyar nyelv és
irodalom: Ábrák,
képek, illusztrációk
kapcsolata a szöveggel.
Csoportos, nyilvános és
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art stílusban (tiszta színekre épülő
színvariációk készítése). Képvers készítése
a tartalom és a vizuális forma egységével.
Betűkompozíciók.

Kreatív tervezés, kivitelezés szöveg
és kép (egyenrangú) egymás mellé
rendelésével (pl. művészkönyv vegyes
technika alkalmazásával és/vagy
számítógép használatával, megadott
témából kiindulva) a különféle
jelentésrétegek új minőségének
megvalósítása céljából.
Tartalom, témák: arculattervezés,
névjegykártya, ex-libris tervezése (teljes
név vagy monogram). A plakát
jellemzői és különböző plakáttípusok.
Vizuális közlés szöveggel és képpel a
médiaipar területéhez kapcsolódóan (pl.
televíziós műsorrend írása különféle
szempontok alapján, majd műsorújságoldal tervezése, összeállítása
képekkel kiegészítve, internet- és
megfelelő szoftverhasználattal). A
vizuális és szöveges üzenet külön-külön
és együttes jelentésváltozásának
megértése összetettebb kommunikációs
szituációban.
Tartalom, témák: tipográfiai tervezés
szempontjai. Újságcímlap, vagy
könyvborító tervezése.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

tömegkommunikáció
sajátosságai. Vizuális
kommunikáció. A
számítógépes
szövegvilág; az
elektronikus
tömegkommunikáció.
Informatika:
Információk és a
közlési cél. A
médiumok,
közléstípusok tartalmi
megbízhatósága,
esztétikai értéke.

Montázs-elv, tipográfia (betűméret és stílus, oldalrendezés, oldalpár, kép és
szöveg, kompozíció, borító); intermédia, anyag(szerűség),
művészkönyv/art-book, műsorrend.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
Vizuális kommunikáció
Tömegkommunikációs eszközök
4 óra
A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. A
reklám hatásmechanizmusának elemzése.
A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete,
csoportosítása, értelmezése. Vizuális reklámok értelmezése.
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Ismeretek, fejlesztési követelmények

 Tematikus ábrázolások elemzése a
művészetben (pl. emberábrázolás,
térábrázolás, mozgásábrázolás, táj,
csendélet), legfontosabb változások
lényegének kiemelése és összegzése a
különböző művészettörténeti
korszakokban.Tartalom, téma: látvány
utáni tanulmányrajzok, fázisrajzok,
mozdulatvázlatok (kroki) készítése álló
és ülő alakról. Kompozíciós
megoldások a különböző művészeti
stíluskorszakokban és stílusokban (pl. a
fény szerepe a barokk festményeken, a
perspektíva szerepe a főalak
kiemelésében a reneszánsz
festményeken).
 Művészettörténeti korszakok (pl.
reneszánsz és barokk, klasszicizmus és
romantika) összegzése, a hasonlóságok
és a legfontosabb megkülönböztető
jegyek kiemelésével.
 A századforduló irányzatainak (pl.
szecesszió, posztimpresszionizmus,
impresszionizmus) és a 20. század
legfontosabb avantgard irányzatainak
(pl. kubizmus, expresszionizmus,
dadaizmus, fauvizmus, futurizmus,
szürrealizmus) összegzése, a
hasonlóságok és a legfontosabb
megkülönböztető jegyek kiemelésével.
 Kortárs művészeti megoldások (pl.
intermediális megjelenítés,
eseményművészet) feldolgozása:
gyűjtés, elemzés, értelmezés és az
eredmények bemutatása adott vagy
önállóan választott társadalmi
probléma feldolgozása kapcsán (pl.
kirekesztés, megkülönböztetés,
környezetszennyezés, szegénység).
A fotóművészet. Digitális fotózás.

Kompetencia

Kapcsolódási pontok

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Tömegtájékoztatás.
Médiaipar működése.
Kultúra és tömegkultúra,
jelenségek a médiában.
Virtuális valóság.
Sztereotípia,
reprezentáció.
Műfajfilm, szerzői film.
A reklám
hatásmechanizmusa.
Dráma és tánc:
Improvizáció.
Jellemábrázolási
technikák.
Ének-zene: populáris
zenei stílusok.
Magyar nyelv és
irodalom:
Médiaszövegek
jellemzői. A személyközi
kommunikáció.
Különféle
beszédműfajok
kommunikációs
technikái hétköznapi
kommunikációs
helyzetekben, a
tömegkommunikációban.
Informatika: A
kommunikációs
eszközök hatása a
mindennapi életre és a
társadalomra. Globális
információs társadalom.
A fogyasztói viselkedést
befolyásoló tényezők.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Közvetett kommunikáció, média, médium, nyomtatott és elektronikus sajtó,
televízió, közszolgálati, kereskedelmi és közösségi televízió, internet,
hírközlés, reklám, fotografikus kép, tapasztalati- és reprezentált valóság,
asszociatív, párhuzamos és belső montázs, sztereotípia, célközönség,
valószerűség, hitelesség, plakát, műfajfilm.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Vizuális kommunikáció
Tér-idő kifejezése

Órakeret
4 óra

Tér-időbeni változások, folyamatok képi tagolásának pontos
értelmezése és értelmezhető megjelenítése képsorozatokkal. Mozgóképi
kifejezőeszközök vizuális értelmezése.
A technikai médiumok (különösképpen a mozgókép) képalkotó
módszereinek és műtípusainak megismerése. Komplex audiovizuális
közlés tervezése.

Ismeretek, fejlesztési követelmények

Kompetencia

Kapcsolódási pontok

Mozgóképkultúra és
médiaismeret: A
 Megadott vagy szabadon választott téma
figyelemirányítás, a
alapján komplex munka, mű tervezése
hangulatteremtés és az
(pl. kép/"fotó"regény, story-board
értelmezés
készítése) a legfőbb audiovizuális
Digitális kompetencia legfontosabb eszközei.
kifejezési eszközök tudatosítása
Fényviszonyok,
céljából. A story-board és a képregény
Esztétikai, művészeti mozgás, szerepjáték
műfajának összehasonlítása. Tartalom,
tudatosság
hatásmechanizmusa.
téma: a mozgás és az idő megjelenítése
állóképek sorozatával. Képsorozatok.
Anyanyelvi
Dráma és tánc:
Kronofotográfia. Szimultaneizmus.
kompetencia
Mozgásos
kommunikáció,
 A „látvány-hang-mozgás” hármas
Kreativitás
improvizáció adott
egységének kreatív alkalmazása
zene, téma vagy
összetettebb (mediális) tartalmú kreatív
fogalom alapján.
gyakorlat kapcsán (pl. videoperformansz
Performansz tervezése,
tervezése és kivitelezése megadott
kivitelezése. A
témából kiindulva), majd a produkció
színházművészet
elemző-értékelő feldolgozása a szándék
összművészeti
és a megvalósítás sikeressége
sajátosságai, vizuális
szempontjából.
elemek alkalmazása.
Tartalom: A mozgóképi közlésmód és a
mozgókép kifejezőeszközei: plánok,
Ének-zene: a zene
filmtrükkök, képgyűjtés különböző
szerepe a médiában és
plánokról. A figyelemirányítás filmes
a filmművészetben.
eszközei. A kép és a zene összhangja
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Magyar nyelv és
irodalom: Az idő- és
térmegjelölések
értelmezése. Elbeszélő,
nézőpont,
történetmondás,
cselekmény, helyszín,
szereplő, leírás,
párbeszéd, jellemzés,
jellem, hőstípus;
helyzet, akció, dikció,
konfliktus, monológ,
dialógus, prológus,
epilógus, késleltetés,
jelenet; néhány
alapvető emberi
léthelyzet, motívum,
metafora, toposz,
archetípus.
.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Story-board, forgatókönyv, beállítás, jelenet, a montázs(típusok)
jelentősége, a narráció sémái és egyedi megoldásai, képregény,
video/performansz.

Tárgy- és környezetkultúra
Tervezett, alakított környezet

Órakeret
4 óra

A vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok
pontos értelmezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján
a vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalmazása.
Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk
Előzetes tudás
gyűjtése.
Tárgykészítő, kézműves technikák alkalmazása. Gyakorlati feladatok
önálló előkészítése.
Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során
célirányos szempontok kiválasztása. Az adott tárgynak megfelelő
A tematikai egység tárgykészítő technikák alkalmazása. Problémamegoldás a tervezés során.
nevelési-fejlesztési Építészeti és térélmények megfogalmazása szövegben. Összehasonlítás
céljai
során önállóan kialakított szempontok érvényesítése. Tárgyak, épületek
felmérése, elemzése, értelmezése adott szempontok alapján.
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Ismeretek, fejlesztési követelmények
 Ember alkotta objektumok (pl. épületek,
építmények) és azok jellemző
környezetének (pl. formai kapcsolódás –
F. L. Wright: Vízesésház; Utzon:
Operaház Sydney-ben; környezetbe
olvadás, álcázás – camouflage jelenség)
elemző vizsgálata, értelmezése és
összehasonlítása (pl. formai és/vagy
színkapcsolódás, anyaghasználat
szerint).
 Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület
vagy téri helyzet pontos megjelenítése
vizuális eszközökkel, az adott környezet
alapos, pontos megismerése érdekében.
 Belső terek, tárgyak átalakítása
meghatározott célok (pl. közösségi terek
intim részeinek kialakítása, hulladék
kreatív újrahasznosítása) érdekében.
(Ready-made-ek/kész tárgyak fotózása, és a
tárgy elemzése műalkotásként. )

Kompetencia

Kapcsolódási pontok

Matematikai
kompetencia

Matematika:
Méretezés.
Gondolatmenet
követése. Absztrahálás,
Konstrukciós készség konkretizálás.
Rendszeralkotás:
elemek elrendezése
Természettudományos adott szempontok
kompetencia
szerint.
Manuális készség
fejlesztése

Biológia-egészségtan:
lakókörnyezet és
természetes élőhelyek.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
Szükségletek és
igények elemzése,
tevékenységhez
szükséges információk
kiválasztása, tervezés
szerepe, jelentősége,
műveleti sorrend
betartása,
eszközhasználat.
Lakókörnyezet-életmód
.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tervezés, felmérés, térelrendezés, műszaki ábrázolás, környezettudatos
magatartás, környezetvédelem.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Tárgy- és környezetkultúra
Funkció

Órakeret
2 óra

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk
gyűjtése. Tervvázlatok készítése. Gyakorlati feladatok önálló
előkészítése.

A tematikai egység Az adott célnak megfelelő tárgykészítő technikák alkalmazása.
nevelési-fejlesztési Problémamegoldás a tervezés során. Tárgy és funkció kapcsolatának
átfogó értelmezése.
céljai
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Ismeretek, fejlesztési követelmények

Környezet tervezése, áttervezése más
feladat ellátására (pl. munka – pihenés,
hétköznapi – ünnepi) vagy több
funkció betöltésére (pl. öltözködés és
rejtőzködés, közlekedés és pihenés),
illetve a tervek elkészítése makett vagy
modell formájában.Tartalom, téma:
városi közlekedésre alkalmas autó
tervezése; a jövő autója.
Funkcionális szempontokat kevéssé
érvényesítő fiktív vagy elképzelt terek
(pl. adott színházi mű díszlete)
tervezése és makettezése.
Tartalom, téma: a történelem híres kapui és
a népművészet kapui.

Kompetencia

Esztétikai, művészeti
tudatosság
Anyanyelvi
kompetencia
Kognitív kompetencia
Szociális kompetencia
Manuális készség
Kezdeményezőképesség

Kapcsolódási pontok

Technika, életvitel és
gyakorlat:
Szükségletek és
igények elemzése,
tevékenységhez
szükséges információk
kiválasztása, tervezés
szerepe, jelentősége,
műveleti sorrend
betartása,
eszközhasználat.
Lakókörnyezetéletmód.
Dráma és tánc:
Produkciós munka. A
színházművészet
összművészeti
sajátosságai.
Magyar nyelv és
irodalom:
improvizáció,
diákszínpadi előadás.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Funkció, funkcionalizmus, díszlet, makett, modell.

Tárgy- és környezetkultúra
Az épített környezet története

Órakeret
4 óra

Azonosságok és különbségek célirányos megkülönböztetése az
elemzésben. Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos
Előzetes tudás
információk gyűjtés. A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez
szükséges szempontok megértése. Önálló kérdések megfogalmazása.
A vizuális környezet, tárgyak vizuális megfigyelése és a látvány
értelmezése során célirányos szempontok kiválasztása. Különböző korú
és típusú tárgyak, épületek pontos összehasonlítása különböző
A tematikai egység szempontok alapján, a következtetések célirányos megfogalmazásával.
nevelési-fejlesztési Fontosabb építészettörténeti korszakok és irányzatok, lényegének
megértése, megkülönböztetésük. Különböző korokból származó tárgyak
céljai
megkülönböztetése különböző szempontok alapján. A múlt tárgyi
emlékeinek értékelése, jelentőségének megértése.
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Ismeretek, fejlesztési követelmények

Az építészettörténet fontosabb
korszakainak (pl. reneszánsz, barokk,
klasszicizmus, eklektika) elemző
vizsgálata, összehasonlítása és
csoportosítása a legfontosabb
építészettörténeti példák alapján.
A divat fogalmának (pl. öltözködés,
viselkedésforma, zene, lakberendezés
területén) elemző vizsgálata és
értelmezése (pl. szubkultúrák viszonya a
divathoz) a közvetlen környezetben
tapasztalható példákon keresztül.
Tartalom, téma: formák, fazonok,
motívumok (gyűjtés az öltözködés
történetéből); önarckép készítése régi
korok öltözékébe bújva;
A hagyományos és a modern társadalmak
tárgykészítésének, tárgykultúrájának (pl.
öltözet, lakberendezési tárgyak) elemző
vizsgálata példák alapján (pl. kézműves
technikával készült egyedi tárgy;
sorozatgyártásban készült tömegtárgy;
ipari formatervezés eredményeként
készült egyedi tárgy), a legfontosabb
karakterjegyek alapján azok
megkülönböztetése. Iparművészeti
technikák alapvető ismerete: nemezelés,
szövés, fonás, batikolás. Tárgykészítés
egy választott technikával (pl. fonott
karkötő, batikolt póló).
A környezetalakítás fenntarthatóságot
szolgáló lehetőségek elemző vizsgálata és
értelmezése konkrét példákon keresztül (pl.
ökoház). Tartalom, téma: a jövő század
korszerű lakóházának jellemzői
(kutatómunka az interneten: új
építőanyagok és épületszerkezetek, példák)

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Kompetencia

Kapcsolódási pontok

. Magyar nyelv és
irodalom: Esztétikai
minőségek. Toposz,
archetípus állandó és
változó jelentésköre.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: Társadalmi
jelenségek értékelése.
Kognitív kompetencia Társadalmi normák.
Technológiai fejlődés.
Fogyasztói társadalom.
Kreativitás

Esztétikai, művészeti
tudatosság
Természettudományo
s kompetencia

Biológia-egészségtan;
földrajz: Környezet
fogalmának
értelmezése. Helyi
természet- és
környezetvédelmi
problémák felismerése.
Környezettudatos
magatartás,
fenntarthatóság.
Globális társadalmigazdasági problémák:
fogyasztói szokások,
életmód.
Fenntarthatóság.
Környezet és
természetvédelem.

Alaprajztípus, alátámasztó és áthidaló elem, oszloprend, homlokzatosztás,
megalitikus építészet, sírtípus, szent körzet és síregyüttes, egyházi építészet,
palota, lakóház, stíluskeveredés, divat, szubkultúra, design,
funkcionalizmus
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Ajánlott műtípusok, művek, alkotók
RENESZÁNSZ
122. Santa Maria del Fiore, 1296-1436. Firenze
123. (Filippo) Brunelleschi: Ospedale degli Innocenti, 1421 k. Firenze
124. (Benedetto) da Maiano - Cronaca: Palazzo Strozzi, 1498-1508. Firenze
125. (Donato) Bramante: Tempietto 1502-1505 k. Róma (San Pietro in Montorio kolostor)
126. (Andrea) Palladio: Villa Rotonda, 1550 u. Vicenza mellett
127. (Antonio da Sangallo)-Michelangelo: Palazzo Farnese, 1514-1550. Róma
128. Egy Loire menti reneszánsz kastély (pl. Chenanceaux, Chambord vagy Blois)
129. Vaszilij Blazsennij székesegyház,, XVI. sz. Moszkva
130. Budai vár és királyi palota, XIV-XVI. sz. és XVIII. sz., XIX-XX. sz.
131. Visegrádi királyi palota, XIV-XV. sz.
132. Bakócz-kápolna, 1506-1507. Esztergom
133. Sárospataki vár, XVI-XVII. sz.
134. (Lorenzo) Ghiberti: A firenzei Battistero bronzkapuja (Porta del Paradiso), 1430-as é.
135. Donatello: Gattamelata lovasszobra, bronz, 1447-1453 k. (Padova)
136. (Andrea del) Verocchio: Colleoni zsoldosvezér lovasszobra, 1480-as é. (Velence)
137. Michelangelo (Buonarotti): Pietŕ, márvány, 1498. (Róma, San Pietro)
138. Michelangelo (Buonarotti): Dávid, 1504. (Firenze, Accademia)
139. Michelangelo (Buonarotti): Lorenzo Medici síremléke, 1525. (Firenze, San Lorenzo-templom
sekrestyéje)
140. Donatello: Dávid, 1430-1435. (Firenze, Museo Nazionale)
141. Visegrádi Madonna, 1480 k. (Visegrád, Mátyás Király Múzeum)
142. Massaccio: Szentháromság, freskó, 1427 k. (Firenze, Santa Maria Novella)
143. Fra Angelico: Krisztus levétele a keresztről, 1437-1440. (Firenze, Museo San Marco)
144. Piero della Francesca: Krisztus ostorozása, 1470 k. (Urbino, Palazzo Ducale)
145. (Sandro) Botticelli: Vénusz születése, 1485 k. (Firenze, Uffizi)
146. (Carlo) Crivelli: Angyali üdvözlet, 1486. (London, National Gallery)
147. (Andrea) Mantegna: Pietŕ, 1506. (Milánó, Brera)
148. Leonardo (da Vinci): Utolsó vacsora, 1495-1497. (Milánó, Santa Maria delle Grazie kolostor
refektóriuma)
149. Leonardo (da Vinci): Szent Anna harmadmagával, 1498. (London, National Gallery)
150. Leonardo (da Vinci): Mona Lisa, 1503-1505. (Párizs, Louvre)
151. Leonardo (da Vinci): Vázlatok az emberalak tanulmányozásához vagy más tanulmányrajz
152. Raffaello (Santi): Esterházy Madonna, 1507-1508. (Budapest, Szépművészeti Múzeum = SZM)
153. Raffaello (Santi): Athéni iskola, freskó, 1509-1510. (Vatikán, Stanza della Segnatura)
154. Michelangelo (Buonarroti): Utolsó ítélet, freskó, 1537-1541. Vatikán, (Capella Sistina)
155. Giorgione: A Vihar, 1506 k. (Velence, Accademia)
156. Tiziano (Vecellio): Urbinói Vénusz, 1538. (Firenze, Uffizi)
157. (Benvenuto) Cellini: Sótartó, 1543. (Bécs, Hofmuseum)
158. Nyírbátori stallum, 1511. (MNM)
159. (Jan) Van Eyck: Arnolfini házaspár, 1433. (London, National Gallery)
160. (Rogier) van der Weyden: Angyali üdvölet (Párizs, Louvre)
161. (Hugo) van der Goes: Portinari oltár, 1475 k. (Firenze, Uffizi)
162. (Hieronymus) Bosch: Szénásszekér, 1480-1485. (Madrid, Prado)
163. (Albrecht) Dürer: Önarckép, 1498. (Madrid, Prado)
164. (Albrecht) Dürer: Melankólia, rézmetszet, 1514. (Berlin, Staatliche Museen)
165. (Mathias) Grünewald: Keresztrefeszítés az isenheimi oltárról, 1515. (Colmar, Múzeum)
166. ifj. (Hans) Holbein: (Jean de Dinteville és Georges de Selve) francia követek képmása, 1533. (London,
National Gallery)
167. Id. (Pieter) Bruegel: Téli vadászat, 1565. (Bécs, Kunsthistorisches Museum)
168. Id. (Pieter) Bruegel: Parasztlakodalom, 1567. (Bécs, Kunsthistorisches Museum)
169. El Greco: Krisztus az olajfák hegyén, 1579 u. (SZM)
170. (Angelo) Bronzino: Toledói Eleonóra, XVI. sz. vége (Firenze, Uffizi)
BAROKK
171. Giacomo della Porta: Il Gesú homlokzata, XVI. sz. vége Róma
172. (Lorenzo) Bernini: Szent Péter tér, 1656-tól Róma
173. (Francesco) Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane, 1667. Róma
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174. (Jules Hardouin)-Mansart: A Versailles-i palota, 1678 u.
175. Melki bencés apátság, 1702-től
176. Drezdai Zwinger, 1711-1722.
177. Győri karmelita templom, 1721-1729.
178. Esterházy-kastély, XVIII. sz. Fertőd
179. Santa Maria-templom, XVIII. sz. Mexikó
180. Fellner Jakab: Líceum 1764. Eger
181. (Lorenzo) Bernini: Szent Teréz extázisa, márvány, 1647-1652. (Róma, S. Maria della Vittoria)
182. (Georg Raphael) Donner: Szent Márton és a koldus, 1735. (Pozsony, Szt. Márton plébániatemplom
főoltára)
183. (Pieter Pauwel) Rubens: Amazonok harca, 1618. (München, Alte Pinakothek)
184. Rembrandt (Harmensz van Rijn): A lövészegylet kivonulása (Éjjeli őrjárat), 1642. (Amsterdam,
Rijksmuseum)
185. Rembrandt (Harmensz van Rijn): A három kereszt (rézkarc), 1662.
186. Rembrandt (Harmensz van Rijn): Önarckép, 1665. (Köln, Wallraf Richartz-Museum)
187. (Diego) Velazquez: Breda átadása, 1635-1636. (Madrid, Prado)
188. (Diego) Velazquez: Udvarhölgyek, 1656-1657. (Madrid, Prado)
189. Vermeer van Delft: Festő és modellje, 1665-1670. (Bécs, Kunsthistorisches Museum)
190. (Michelangelo da) Caravaggio: Szent Pál megtérése, 1660 k. (Róma, S. Maria del Popolo)
191. (Georges de) La Tour: A születés, XVII. sz. 1/2. (Rennes, Musée de Beaux Arts)
192. (Andrea) Pozzo: Szent Ignác megdicsőülése, 1691-1694. Róma, San Ignazio mennyezetfreskója
193. Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc, 1712. (MNG)
194. (Giovanni Battista) Tiepolo: Freskó a würtzburgi érseki palotából, 1753.
195. (Franz Anton) Maulbertsch: A pásztorok imádása, 1758. (Sümeg, r. k. plébániatemplom)
196. (Franz) Sigrist: A négy fakultás, 1781. Eger, Líceum
197. Chippendale bútorok 1740-1780. (pl. könyvszekrény vagy szék fonadékos háttámlával)
KLASSZICIZMUS
198. British Museum, 1823-1844. London
199. Péchy Mihály: Nagytemplom 1805-1821. Debrecen
200. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, 1837-1847. Budapest
201. Hild József: Főszékesegyház, 1839-1856. Esztergom
202. (Antonio) Canova: Mária Krisztina főhercegnő síremléke, 1789-1805. (Bécs, Augustinerkirche)
203. Ferenczy István: A szépmesterségek kezdetei (Pásztorlányka), 1820-1822. (MNG)
204. (Jacques-Louis) David: A Horatiusok esküje, 1784. (Párizs, Louvre)
205. (Jean Auguste-Dominique) Ingres: A nagy odaliszk, 1814. (Párizs, Louvre)
206. Id. Markó Károly: Visegrád, 1828. (MNG)
207. Wedgwood kerámia a XIX. sz. elejéről (pl. váza, 1805. London, Victoria & Albert Museum)
208. Copf stílusú bútorok (pl. kétajtós szekrény 1790 k. vagy felnyitható öltözőasztal XVIII. sz. vége,
Budapest, Iparművészeti Múzeum)
ROMANTIKA, REALIZMUS
209. Parlament, 1840-1865. London
210. Kristálypalota 1851. - Londoni világkiállítás fotója
211. Operaház, 1860-1875. Párizs
212. (Alexander) Eiffel: Eiffel-torony, 1889. Párizs
213. Feszl Frigyes: Vigadó, 1859-1865. Budapest
214. Ybl Miklós: Operaház, 1875-1884. Budapest
215. Steindl Imre: Országház, 1885-1894. Budapest
216. A budavári Nagyboldogasszony plébániatemplom (Mátyás-templom), XIII-XV. sz. - 1874-1896.
Schulek Frigyes - restaurálás
217. (Francois) Rude: Marseillaise, 1836. Párizs
218. Izsó Miklós: Táncoló paraszt, terrakotta, 1870. (MNG)
219. (Fancisco) Goya: 1808. május 3. 1814. (Madrid, Prado)
220. (Caspar David) Friedrich: Vándor a ködtenger felett, 1818 k. (Hamburg, Kunsthalle)
221. (Théodore) Gérciault: A Medúza tutaja, 1818-1819. (Párizs, Louvre)
222. (William) Blake: A teremtő, 1826. (Manchester, Whiteworth Gallery)
223. (Eugčne) Delacroix: A szabadság vezeti a népet, 1831. (Párizs, Louvre)
224. (William) Turner: Gőzhajó a hóviharban, 1842. (London, Tate Gallery)
225. (Pavel Andrejevics) Fedotov: Leánykérőben, 1848. (Moszkva, Tretyakovszkaja Galerija)
226. (Gustave) Courbet: Bonjour Monsieur Courbet, 1854. (Montpellier, Musée Fabre)
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227. (Jean-François) Millet: Kalászszedők, 1857. (Párizs, Louvre)
228. (Ilja) Repin: Hajóvontatók a Volgán, 1873. (Szentpétervár, Russzkij Muzej)
229. Borsos József: Nemzetőr, 1848. (MNG)
230. Madarász Viktor: Hunyadi László siratása, 1859. (MNG)
231. Székely Bertalan: Egri nők, 1867. (MNG)
232. Munkácsy Mihály: Tépéscsinálók, 1871. (MNG)
233. Szinyei Merse Pál: Majális, 1873. (MNG)
234. Barabás Miklós: Bittó Istvánné, 1874. (MNG)
235. Paál László: Út a fontenebleau-i erdőben, 1876. (MNG)
236. Zichy Mihály: Illusztráció a „Hídavatás”-hoz, 1877 u. (MNG)
237. Benczúr Gyula: Buda visszafoglalása, 1896. (MNG)
238. Lotz Károly: A zene apoteózisa, 1883-1884. (Budapest, Operaház mennyezetképe)
IMPRESSZIONIZMUS, POSZTIMPRESSZIONIZMUS
239. (Edouard) Manet: Reggeli a szabadban, 1863. (Párizs, Louvre)
240. (Edouard) Manet: Claude Monet csónakműtermében fest (A bárka), 1874. (München, Neue
Pinakothek)
241. (Claude) Monet: A felkelő nap impressziója, 1872. (Párizs, Louvre)
242. (Edgar) Degas: Balettiskola, 1874. (Párizs, Louvre)
243. (Auguste) Renoir: A Moulin de la Galette, 1876. (New York, J. H. Whitney Gyűjtemény)
244. (Georges) Seurat: Vasárnap délután, 1884-1886.
245. (Paul) Cézanne: Mont-Sainte-Victoire, 1885-1887. (London, Courtauld Institute)
246. (Paul) Cézanne: Csendélet korsóval és gyümölcsökkel, 1887-1895. (Oslo, Nationalgalerie)
247. (Vincent) van Gogh: Önarckép, 1890. (Párizs, Jeu de Paume)
248. (Vincent) van Gogh: Út ciprusokkal (Országút éjjel), 1890. (Otterlo, Kröller-Müller Gyűtemény)
249. (Paul) Gauguin: Mi újság? (Tahiti nők) 1892. (Drezda, Gemaldegalerie Neue Meister)
EKLEKTIKA, SZECESSZIÓ, SZIMBOLIZMUS
250. (William) Morris-(Philip) Webb: Vörös ház, 1859. London
251. (Antonio) Gaudi: Sagrada Familia, 1884-től Barcelona
252. (Victor) Horta: Tassel-ház, 1892-1893. Brüsszel
253. (Charles Rennie) Mackintosh: Glasgow-i Művészeti Iskola, 1898 k.
254. (Joseph-Maria) Olbrich: A bécsi szecesszió épülete, 1898-1899. Bécs
255. Lechner Ödön: Postatakarékpénztár, 1899-1902. Budapest
256. Schikedanz Albert: Szépművészeti Múzeum, 1899-1906. Budapest
257. Kós Károly-Zrumecky Dezső: Madárház, 1908-1909. Budapesti Állatkert
258. Medgyaszay István: rákosmulyadi r. k. templom, 1910.
259. (Auguste) Rodin: A csók, 1894. Párizs, Rodin Múzeum
260. Fadrusz János: Mátyás király emlékmű, 1895-1902. Kolozsvár
261. Mednyánszky László: Csavargófej, 1908-1910. (MNG)
262. (Edward) Burne-Jones: A rémfej, 1887. (Stuttgart, Staatsgalerie)
263. (Henri de) Toulouse-Lautrec: Ezek a hölgyek, 1895. (SZM)
264. (Henri de) Toulouse-Lautrec: Jane Avril (litográfia), 1893. (Albi, Musée d’Albi)
265. (Gustav) Klimt: Judith, 1901. (Bécs, Österreichische Galerie)
266. (Edvard) Munch: Sikoly, 1893.
267. (Amadeo) Modigliani: Leányfej (Jeanne Hébuterne arcképe szemből), 1918. (Bern, mgt.)
268. Rippl-Rónai József: Kalitkás nő, 1892. (MNG)
269. Ferenczy Károly: Madárdal, 1893. (MNG)
270. Gulácsy Lajos: A varázsló kertje, 1904. (MNG)
271. Csontváry Kosztka Tivadar: Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban, 1907. (MNG)
272. Csontváry Kosztka Tivadar: Taormina, (MNG)
273. Csók István: A keresztapa reggelije, 1932. (MNG)
274. Rippl-Rónai József-Róth Miksa: Az Ernst Múzeum üvegablaka, 1912. Budapest
275. Thonet bútorok, 1851-től (pl. Thonet hajlított hintaszéktípusa 1860 vagy Thonet kerek ülésű standard
széke, 1859. évi típus)
276. Henry van de Velde bútorai (pl. szecessziós szék és asztal 1895-ből)
277. A pécsi Zsolnay gyár egy tárgya a századfordulóról
XX. SZÁZAD ELSŐ FELE
278. (Louis) Sullivan: Carson, Pirie és Scott áruház, 1899-1904. Chichago
279. (Peter) Behrens: Hoechst festékgyár, 1920-1925. Berlin
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280. (Walter) Gropius: A Bauhaus központi épülete, 1925-1926. Dessau
281. (Gerrit Thomas) Rietveld: Schroeder-ház, 1924. Utrecht
282. (Frank Lloyd) Wright: Vízesésház, 1936. Bear Run (Pennsylvania)
283. Hajós Alfréd: Margitszigeti Sportuszoda, 1930. Budapest
284. Molnár Farkas: Társasház, 1936. Budapest
285. (Maurice de) Vlaminck: A vörös fák, 1906. (Párizs, Musée National d’Art Moderne)
286. (Henri) Matisse: A vörös desszert, 1908. (Szentpétervár, Ermitázs)
287. (Pablo) Picasso: Az avignoni kisasszonyok, 1907. (New York, Museum of Modern Art)
288. (Pablo) Picasso: Guernica, 1937. (Barcelona)
289. (Georges) Braque: A portugál nő, 1911. (Basel, Kunstmuseum)
290. (Jean) Gris: Kávéházi csomag, kollázs, 1914. (Ulm, Museum)
291. (Umberto) Boccioni: Az izmok dinamizmusa, bronz, 1913. (New York, Museum of Modern Art)
292. (Marcel) Duchamp: Lépcsőn lemenő akt, 1912. (Philadelphia, Museum of Modern Art)
293. (Marcel) Duchamp: Forrás, 1917. (elveszett)
294. (Franz) Marc: A kék ló, 1911. (München, Lenbachhaus)
295. (Constantin) Brancusi: Alvó Múzsa, 1916. (Párizs, Musée d’Art Moderne)
296. (Vaszilij) Kandinszkij: Sárga, piros, kék, 1925. (Párizs, Nina Kandinszkij Gyűjtemény)
297. (Paul) Klee: Őszi hely, akvarell, 1921. (magántulajdon)
298. (Kazimir) Malevics: Vörös négyzet, 1914. (Szentpétervár, Russzkij Muzej)
299. (Piet) Mondrian: Kompozíció: Szürke struktúra színes síkokkal, 1918. (Zürich, Max Bill Gyűjtemény)
300. (Man) Ray: Lautréaumont mondásának illusztrációja, a Minotaure folyóiratból, 1933.
301. (Marc) Chagall: Az én kis falum, 1911. (New York, Museum of Modern Art)
302. (René) Magritte: A szóhasználat I. Ez nem pipa, 1928-1929. (New York, mggy.)
303. (Méret) Oppenheim: Prémes csésze, 1936. (New York, Museum of Modern Art)
304. (Salvador) Dali: A polgárháború előérzete, 1936. (Philadelphia Museum of Art)
305. Nemes Lampérth József: Háttal álló női akt, 1916. (Budapest, MNG)
306. Kassák Lajos: Képarchitektúra, fametszet, 1922. (Pécs, Janus Pannonius Múzeum)
307. Moholy-Nagy László: Fényrekvizítum, 1922-1930. (Eindhoven, Stedelijk van Abbe Museum)
308. Szőnyi István: Zebegényi temetés, 1928. (Zebegény, Szőnyi Múzeum)
309. Bernáth Aurél: Tél, 1929. (mgt.)
310. Derkovits Gyula: Viharban, 1931. (mgt.)
311. Medgyessy Ferenc: Anya, 1932. (MNG)
312. Vajda Lajos: Ezüst gnóm, 1940. (MNG)
313. Egry József: Napfelkelte, 1940. (MNG)
314. Bauhaus-ban tervezett tárgy (pl. Brauer Marcel: „funkcionalista” szék 1922 vagy csőszék 1926)
XX. SZÁZAD MÁSODIK FELE
315. Le Corbusier: Ronchamp-i kápolna, 1955.
316. (Alvar) Aalto: Községháza, 1949-1953. Säynätsalo
317. (Pier Luigi) Nervi: Sportcsarnok, 1956-1957. Róma
318. (Frank Lloyd) Wright: Guggenheim Múzeum, 1946-1958. New York
319. (Tange) Kenzo: Olimpiai csarnokok, 1964. Tokio
320.(Renzo Piano - Richard Rogers): Pompidou központ, 1971-1977. Párizs
321. (Friedrich) Hundertwasser: Bécsi (Löwengassei) lakóház, 1980-1982. Bécs
322. Makovecz Imre: A Művelődés Háza, 1976-1982. Sárospatak
323. (Marino) Marini: Ló és lovas, fa, 1949-1950. (Zürich, Krayenbühl Gyűjtemény)
324. (Alberto) Giacometti: Az erdő (bronz), 1950. (Duisburg, Wilhelm Lehmbruck Gyűjtemény)
325. (Henry) Moore: Kétrészes fekvő alak (bronz), 1959. (művész tulajdona)
326. (Jean) Tinguely: Kerekeim, 1960-1961. (Budapest, Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeum =
Ludwig)
327. (Joan) Miro: A hold fala, kerámia, 1960. (Párizs, UNESCO Palota kertje)
328. Somogyi József: Martinász, 1953. (Dunaújváros)
329. Borsos Miklós: Madár tojással, 1968.
330. Jovánovics György: Részlet a nagy Gilles-ből, 1967-1968. (mgt.)
331. Schaár Erzsébet: Az utca, 1974. (székesfehérvári kiállítás)
332. Varga Imre: Radnóti, 1969. (Mohács)
333. (Jackson) Pollock: No 14. 1948. (Westport, Connecticut, mggy.)
334. (Jean) Dubuffet: Metafizikus, 1950. (Winnetka-Illinois, mggy.)
335. (Francis) Bacon: Tanulmány Velázquez után: X. Ince pápa. 1953. (New York, mgt.)
336. (Jasper) Johns: Zászló narancsmezőben, 1957. (Köln, Wallraf Richart Museum)
337. (Roy) Liechtenstein: Tzing, 1962. (Darmstadt, Karl Ströher gyűjtemény)
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338. (Andy) Warhol: Elvis, 1964. (Toronto, Art Gallery of Ontario)
339. (Rober) Rauschenberg: Turkey, 1965. (Darmstadt, Karl Ströher gyűjtemény)
340. Kepes György: Programozott fényjátékterv a bostoni kikötő számára, 1965-1967
341. (Victor) Vasarely egy op-art műve
342. (Nam June) Paik: Integrálzongora, 1958-1963. (Bécs, Museum Moderner Kunst)
343. (Frank) Stella: Lake City, 1960-1961. (Düsseldorf, Kunstmuseum)
344. (Allan) Kaprow: Háztartás, 1964. Happening (fotódokumentáció)
345. (Joseph) Kosuth: Egy és három szék, 1965.
346. (Joseph) Beuys: Főáram, 1967. Darmsadt (akció fotódokumentáció)
347. Szentjóby Tamás: Hülő víz, 1965. (mggy.)
348. Keserü Ilona: Forma, 1969. (mgt.)
349. Kondor Béla: Rajz, 1969. (Győr, Kolozsváry gyűjtemény)
350. Lakner László: Mosoly, 1969. (Budapest, Kiscelli Múzeum)
351. Pauer Gyula: Pszeudo, 1970. (mgt.)
352. Christo: Völgyzáró függöny, 1970-1972. (Colorado)
353. Haraszty István: Kalitka, 1973. (Székesfehérvár, István Király Múzeum)
354. (Claes) Oldenburg: Ruhacsíptető, acél, 1974. (USA, mggy.)
355. Erdély Miklós: Hűség, 1979.
356. (Cindy) Sherman: Cím nélküli állókép 48., 1979.
357. Ujházi Péter: Cirkusz, 1980. (Budapest, Ludwig)
358. Bak Imre: Ismert történet II., 1984. vagy Tao 1993. (Budapest, Ludwig)
359. Bukta Imre: Hajnali szabad permetezés, 1985. (Budapest, Ludwig)
360. ef. Zámbó István: Új magyar népművészet II. 1987. (Budapest, Ludwig)
361. Mauer Dóra: Hommage ŕ Joseph Hoffmann, 1990. (Budapest, Ludwig)
362. (Barbara) Kruger: A tested csatatér, 1989.
363. Fehér László: Kútbanéző, 1989. (Budapest, Ludwig)
364. (Rebecca) Horn: Concert for Anarchy, 1994 e.
365. Németh Ilona: Elementáris objekt, 1996.
366. Gerber Pál: Te egy kiválasztott vagy, 1996.
FOTÓ
367. (Eadward) Muybridge: Lovas fotók (1888 k.)
368. Moholy-Nagy László: Önarckép, (1922)
369. (Alexander) Rodcsenko: Telefonáló nő (1923)
370. (Man) Ray: Casati grófnő (1928)
371. Munkácsi Márton: Gyerekek (1928)
372. (Edward) Weston: Káposztalevél (1931)
373. (Andre) Kertész: Torzulás (sorozat), (1933)
374. (Henri) Cartier-Bresson:Vasárnap a Marne partján (1938)
375. (Robert) Capa: Kollaboránsnő Chartres-ból, (1944)
376. (Diane) Arbus: Vasárnap Brooklynban sétáló fiatal pár (1966)
377. (Richard) Avedon: Apám (1969 u.)
378. Escher Károly: Szénhordás
MAGYAR NÉPMŰVÉSZET
379. Dél-dunántúli tornácos ház alaprajza (XIX. sz.-ból)
380. Alföldi kontyosház (XIX. sz.-ból)
381. Egy szabadtéri néprajzi múzeum (pl. Szentendre, Hollókő, Göcsej)
382. Ácsolt láda Nógrád megyéből, Budapest, Néprajzi Múzeum (= NM) vagy Délkelet-Dunántúlról (Pécs,
Janus Pannonius Múzeum)
383. Festett láda Komárom, Csongrád vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből (pl. a NM anyagából)
384. Király Zsiga: Tükrös spanyolozással (XIX. sz.) (NM)
385. Egy sárközi, egy somogyi és egy baranyai szőttes (párnahéj, párnavég, abrosz vagy komakendő) (pl. a
NM anyagából)
386. „Táblás”, vörös-fekete gyapjú szőttes Sóváradról (Románia) (Budapest, NM)
387. „Ábrahámos”, hímzett párnavég Csík megyéből (Románia) (NM)
388. Cifraszűr Békés vagy Hajdú megyéből (pl. a NM anyagából)
389. Női ködmön Somogy, Békés vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből (pl. a NM anyagából)
390. Egy csákvári cserépedény (kásástál, nagytál vagy korsó)
391. Egy-egy cserépedény (tál, fazék, butélia vagy butykos) Hódmezővásárhelyről vagy Tiszafüredről
392. Miskakancsó Mezőcsátról (1848.) (NM) vagy Miskakancsó Mezőtúrról (NM)
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