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Ez a tanmenet egyelőre a művészeti iskola heti kétszer 45 perces foglalkozásai számára készült. Rövidesen
átszerkesztem az általános iskola alsós osztályai számára is.
Vannak feladatok, aminek alapos megoldása több napos munkát is eredményezhet, ekkor persze ki kell valamit
hagynunk az utána következőkből.
Néhány kép még hiányzik, ezek egy sérült winchesteren vannak, visszaállításuk folyamatban. Amint megvannak,
beszerkesztem őket. Néhány feladatot néhány évvel fentebb vagy lentebb járó gyerekek munkáival illusztrálok.
És persze még hiányzik a felhasznált anyagok, eszközök jegyzéke.
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Első osztály

Technikai tanulmányokat sehol nem tervezek, az eszközhasználatot mindig valamilyen feladathoz kötve tanítom.
Kezdhetjük mindjárt az első firka, kóró és a kismadár, sétáló ceruza-ecset óráknál is.

Szeptember
Firkák (A kisgyermekkori rajznyelv megerősítése.)
Az óra célja: felbátorítani minden gyereket, saját természetes rajznyelvének használatára. Ha valaki véletlenül
még firka korszakban lenne, a továbbiakban is meg tud oldani minden feladatot „firkanyelven”, bőven hagyunk
neki időt, hogy a firkái fokozatosan váltsanak ábrázoló jellegű rajzokba. ( Ha súlyosabb sérült gyerek is van az
osztályban, néhány órán találnunk kell számára valamilyen firkával is megoldható segédfeladatot.)
Nonfiguratív firkák
Beszélgetünk arról, hogyan nő fel egy gyerek, mit tud egy pólyás, mit egy két éves, stb.
Kérdezek valamit, válaszoljatok rá rajzban. Szerintetek amikor egy egészen kicsi gyerek először kezd rajzolgatni,
hogyan néz ki a papír? Mit rajzol? Rajzolgassatok úgy, ahogyan egy egészen pici gyerek rajzolhat.
( Megbeszéljük a rajzokat.) Egyszínű rajzeszköz. Legjobb a golyóstoll, hisz ha valaki nagyon beleéli magát, a
ceruza hegyét kitöri, a filcet szétnyomja. A firkáknál megelégedhetünk egyetlen firkálással, vagy részletesebben feldolgozhatjuk a

kisgyermekkori firkálás történetét. Meg lehet beszélni, hogyan fogja a kis gyerek a tollat. (Marokra.) Melyik ízületből indul a kézmozgás.
(Vállból.) A firkák először kifutnak a lapról is. ( Ezzel esetleg mindjárt el is játszhatunk. Egy nagyobb lapra kisebb lapot teszünk,
kifirkálgatunk róla, ott marad a szél nyomvonala. Beletépünk, ezt a nyomvonalat is rögzítjük. Majd belerajzolhatunk. Képéé változtathatjuk.
)
Aztán alkalmazkodnak a lap széléhez. Aztán fészekszerű gombolyaggá alakulnak. Aztán valamit ábrázolni kezdenek. Véletlenszerű címadás,
belelátás. Végül megjelenik a szándékos ábrázolás.

Gyermekrajzok
Aztán növekszik a gyerek. Lassan elkészülnek az első rajzai, amik már ábrázolnak is valamit. Milyenek lehetnek
ezek az első, valamit ábrázoló rajzok? ( Tetszés szerint választott rajzeszközzel.) Az elkészült rajzokat kirakjuk a
táblára.

Történet rajza
Meséljen el mindenki egy történetet
ezekkel a kis rajzokkal. Tehát
használhatja mindazt, ami itt van a táblán,
de más dolgokat is kitalálhat. Ha a történet nem fér el egy képre, több
képet is rajzolhatsz.
Az elkészült rajzokat kitesszük, megpróbáljuk kitalálni miről szólhat.
Ha sok a görcsös rajz, folytathatjuk a formatanulmányokat.
Firkák szabadon
Próbáljunk meg egy lapra három - négy firka rajzot elhelyezni, de
mindegyik másféle legyen.
Gyűrjünk össze néhány papírlapot, de mindegyiket más módon.
Tegyük ki magunk elé a firkákat, és az összegyűrt papírokat. Figyeljük
meg, mire hasonlít! Rajzoljuk meg!
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Érzelmeket hordozó firkák
Nézzünk meg néhány firkát. Miben különböznek?
Esik, emelkedik, suhan, lebeg. Erőszakos, szelíd, stb. Rajzold meg
vonalakkal!
Nézzük meg újra az előző firkákat. Meséljünk azokról, akik rajzolták
őket. Firkáljunk jókedvű, szomorú, félénk, bátor, stb. firkákat.
Kép sok vonalból
Rajzolj egy képet, mindegy mit ábrázol, de sokféle vonal, pont legyen
rajta.
Érzelmek kifejezése vonalakkal
Fejezd ki vonalakkal: Öröm, bánat, harag. Találj ki
valamilyen érzelmet, dolgot, amit egy vonallal
kifejezhetsz. Ha nincs semmi ötleted: rajzolj házat,
kéményt, füstöt, kerítést, füvet, virágot, felhőket, napot
csak vonallal.

Rajzolj puha ceruzával nagy fát, mellé egy kicsit, szép,
zeg-zugos ágakkal, gallyakkal, de csak vonalakkal
dolgozz! Törekedj sokféle vonal alkalmazására!

Érzelmeket hordozó firkák egyszerűbben:

Van egy kisfiú, vagy kislány. Szomorú, magányos,
szelíd, kedves, ül egyedül, és kedvetlenül firkálgat. Firkálj te is olyat, amit ő firkálna.
Egy másik kisfiú vagy kislány pedig jókedvű, felszabadult, mindig van társaság, sokat játszik, mindenki szereti,
firkál valamit. Mit firkál?
A harmadik gyerek is jókedvű, de ő erőszakos, durva.
A negyedik firkádhoz te találj ki valakit.

Folt firkák
Firkálni persze nem csak vonalakkal
lehet. vetítek néhány diát, amin foltok
vannak, de nem ábrázolnak semmit.
Készítsünk ilyen folt firkákat is. (Filc
vagy festés.)
Figuratív rajzok, festmények
Tedd ki magad elé a firka rajzokat, amiket a négy gyerek készített.
Válassz ki egyet a firkák közül, és rajzolj vagy fess egy képet, amit a firkáló kisgyerek rajzolt, a firkálás után. Ez
már ne firka legyen.
Ha elkészültél, rajzold meg magát a firkáló gyereket is, írhatsz is róla valamit a lap hátára.
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Dósa Gergő rajza és a rajzot készítő gyerek képe.

Rajz egy vonallal.
Végül készítsünk egy rajzot egy történetről, a ceruza vagy toll felemelése nélkül.
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Kicsiknél még soha nem szemléltettem, ha esetleg ötödikben vetném be a
feladatot, akkor előtte lehet mutatni pár képet a firka könyvtárból.

Eszközeink.
Mire való a ceruza, a színesceruza, a filctoll, a vízfesték, a fedőfesték?
Ezt a foglalkozást esetleg be lehet tenni a firka feladatok közé is. Az
ábrázoló jellegű rajzokat más-más technikával készítjük, és a rajz elkészítése
előtt mindig készítünk egy kis technikai tanulmánylapot. Lásd 5. o technikák

A Kóró és a kismadár
Az óra célja: Az előző órán
megszerzett lendület
kihasználásával bátor
ábrázoló jellegű munka.
Ha a csoporthelyzet engedi: közös
tevékenység munkaformáinak kialakítása.
(Ha az előző órán nagyon nehezen ment az
ábrázoló jellegű rajz, akkor inkább a sétáló
ceruzával folytatom. )
Dolgozhatunk jó minőségű zsírkrétával,
akvarellel, vagy akár színespapír kivágással
(tépéssel?) is. Ha akvarellel dolgozunk,
akkor most tanuljuk ki a vízfestés
technológiáját. (Mindenki elviszi a
rajztáblát, festéket, ecseteket, ecsettörlő
rongyot, visz egy háromnegyed részig vízzel
teleengedett literes konzervdobozt.
Feláztatja a gombokat, a piszkosakat
letisztogatja az ecsettel, közben a tiszta
ecsetből kiitatja a vizet a ronggyal.
Megtanulja gondosan felkeverni a
gombokat, amíg erős színt nem kap. (Utóbbi
jó minőségű akvarellnél nem szükséges, sőt,
arra kell vigyázni, ki ne „kanalazza” az
ecset fémrészével a felpuhult festéket.)
Osszuk ki az egyes szereplőket. A mese
szereplőinek megrajzolása a legkisebbeknek
sem okoz gondot, ha hangsúlyozzuk, hogy
csak az a fontos, egymástól különbözzenek.
Nagy létszámú osztályokban külön rajzoló
kaphatja a kismadarat minden szituációban,
és persze a visszaút szereplőit is külön
gyerekekre bízhatjuk. Aki hamar elkészül,
besegíthet a falu rajzolásába. A kismadarat
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1 Csókási Katalin tanítványának munkája

előre megrajzolhatja valaki, és ezután mindenki igyekszik ehhez a rajzhoz tartani magát, de azt is elfogadhatjuk,
hogy a kismadár folyton változik. Esetleg sablon körülrajzolásával biztosíthatjuk a kismadár hozzávetőleges alak
állandóságát.
Megpróbálkozhatunk azzal is, hogy minden szereplőt eljátszunk. A mese végigmondása után körbe állunk, újra
mondjuk a mesét, és megpróbálunk mindig átváltozni az adott szereplővé. Kóróvá, vízzé, stb.
Majd helyreülünk, és mindenki megrajzol valamit. Az elkészült munkákat kitesszük, megnézzük mit nem
rajzoltunk meg, és most ezek közül kell rajzolni valamit.
Másik megoldás:
Még egyszer elmondjuk, megint eljátsszuk a dolgokat, de most minden játék után helyremegyünk, és mindenki
megrajzolja a szereplőt.
Vagy kiosztjuk, kinek mit kellene megrajzolni.
Végül egy nagy papírcsíkra, vagy más formátumú nagy lapra „összerajzoljuk” a mesét.
A rajzokat elhelyezhetjük egyenes vonalban, vagy két sorban a kakasnál visszafordítva a történetet, "ikonfalat
alakíthatunk a külön lapokra rajzolt részletekből," de kitalálhatunk bonyolultabb kompozíciós szerkezeteket is.
A feladat után esetleg hasonló motívumokból új mesét írhatunk.
Nagyobbakkal hasonló láncmeseként Kálidászhától " A felhő- hírnök" kínálkozik, ahol egy elefánt alakú felhő
visz szerelmes üzenetet át Indián. ( Európa Bp. 1959)
Ha az első órákon rajzoljuk, követheti a feladatot a mese sarok kialakítása.
Játékos közös munka lehetőségét
kínálja a “rajzforgó” (Lásd:
általános feladatok)

Október

Kóró és a kismadár
Az előző óra munkájának
folytatása

Egyéni munka
Ha eddig közösen dolgoztunk,
akkor kirakjuk az eddig készült
munkákat, és mindenki rajzol, fest
Ábra B Egy egyéni munka. Pékó Erika Barbarától (3. o,) a Művészeti iskola másodikosától.
magának egy saját „hazavihető”
képet. Végigmondhatja a képben
az egész mesét, vagy kidolgozhat egyetlen jelenetet.
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Rajz forgó
Az osztály létszámától függően alakítjuk ki a csoportokat. A padokat összetoljuk, a tetejükre a papírlap
méretének megfelelő kemény lemezt teszünk, hogy a filctollak ne akadozzanak meg a padszélekben. A gyerekek
állva fognak dolgozni az asztaloknál.
A ping-pong forgóhoz hasonló, kiteszünk az asztalra
egy nagy papírt, megrajzolok egy középpont felé

szűkülő csigavonalat, ez lesz az út, amire a szereplőket
el kell helyeznünk. Körbeálljuk a lapot, mindenki
rajzolni kezd.
Művészeti iskola első osztályában készült munkák.
Kezdhetjük úgy, hogy amíg be nem telik a lap csak
vonalas rajzokat készítünk, és később színezzük ki, vagy
kezdhetünk rögtön színezgetéssel. Először csak a szereplőket rajzoljuk. Kitehetünk az asztalra egy csomó
filctollat, és
mindenki
elveheti,
amelyikre
épp
szüksége
van, vagy (
jobb
csoportokba
n)
megállapodh
atunk abban,
hogy
mindenki
csak egy
színt
használ, ami
persze azzal
jár, hogy
egymás
figuráiba is
bele kell
rajzoljon.
Ha már
minden szereplőt megrajzoltunk, és még mindig sok az üres hely, szabadon gazdagíthatjuk a képet más mesék
szereplőivel.
Aztán az út kavicsait, vagy néhányan a kavicsok közé fűcsomókat, stb. Következő lépés lehet az útszéli növények
rajzolgatása, majd egy újabb körben virágok kerülhetnek rájuk. Következő körben mondjuk a szereplőket
gazdagítjuk, végül jöhet a színezés.
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Sétáló ceruza

Egyszerű kis játékos feladat. Bemutatom a táblára ragasztott
papíron hogyan indulok el a ceruzámmal. Rajzolok különböző
karakterekkel, vissza-visszafordulok. „Elindulok a ceruzával (
zseléstollal, filctollal) megyek, visszafordulok egy köríven, megyek
tovább, most szögletesen fordulok vissza, és akkor már így is
megyek tovább, most hullámosan, most szabálytalanul, aztán megint
köríven… Indítsátok el ti is a ceruzátokat, és járjátok be szépen a
papír felületét, ahogy nektek tetszik!”
Ha betelt a lap, kezdjetek új sétába egy másik lapon ( Különböző
minőségű papírokat is rakhatunk ki, esetleg különböző
rajzeszközöket is) Próbáld most másképp vezetni a rajzeszközödet.
Nnyugodt – nyugtalan. Finom – durva. Hegyesedő, gömbölyödő,
stb.

3. ábra Egy szabad rajz

Mire hasonlít?
Figyeljétek meg az elkészült rajzokat, keressetek rajtuk kisebb-nagyobb részleteket, amik hasonlítanak valamire.
Milyen képet rajzolhatnátok belőle? Megőrizhetitek az eredeti formákat is, épp csak egy keveset alakítva rajta,
vagy teljesen átalakíthatjátok.
Színezgetés
Akinek semmi nem jut eszébe, és újat sem szeretne kezdeni, színezgesse ki a rajzon keletkezett kis zárt formákat!
Szabad rajz
Végül teljesen szabadon is rajzolhatsz bármit, ami eszedbe jut.
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Az óriás biciklije
Ha a sétáló ceruzát meghagyom a következő órára, és csak a festés után fogunk szabadon rajzolni-festeni, akkor
itt esetleg jöhet az óriás biciklije.
Látvány utáni rajz
Felteszem a biciklit a tábla elé, aki akarja kijöhet közelről is megnézni, a feladat, rajzoljon egy nagy lapra egy
biciklit, ahogy tud. Minél nagyobb legyen a rajza. Nem baj, ha egyáltalán nem hasonlít, ha nem is bicikli, mert a
következő feladathoz bármilyen rajz megfelelő kiindulópont lehet, tehát nem szabad radírozni, mindent úgy
fejezz be, ahogy elkezdted.
Az óriás biciklije
Most rajzoljuk úgy át a biciklit, hogy egy óriás is ráülhessen. Ehhez sokkal több kereke kell legyen, mert
másképp összeroskad. Mutatom a táblán. Az nem baj, ha a kerekek össze-vissza állnak, az óriás majd csak beül

közéjük valahogy.
Ha készen van a rajz, akvarellel
hátteret festünk mögé.
Majd átfestjük fedőfestékkel, vagy erősen felkevert akvarellel, valami erős színnel a kerekeket, illetve az összes
többi ceruza vonalat. Végül megfestjük a képre az óriást, vagy az egész óriás családot, a bicikli elé.
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november

Sétáló ecset
Az előző órához hasonlóan dolgozunk, de most ecsettel indítjuk a sétát.
A végén megint szabad festés.

Ha az előző órai óriásbicikli feladatot szeretnénk
inkább folytatni, akkor a szabad festés helyett:
Az óriásbicikli-gyár
Az óriások bicikligyárat építettek. Először lerakták a kövezetet mindenféle színű és alakú kövekből.
Aztán csövekkel húzták tele a falakat.
Majd asztalokat, szállítószalagokat készítettek, amiken ott voltak az alkatrészek és a kész biciklik.
Végül fessük meg magukat az óriásokat is.

Bicikliző óriások
Ezek után jöhet az óriásbiciklik nagyobb méretű összerakása. Mindenki választ egy kerékpár alkatrészt (
kerék,.kormány, váz, fék, csengő vagy duda, nyereg, stb, és ebből kell kivágjon néhányat nagyobb papírból. A
kivágott alkatrészeket meg is festik. Ezután az óriásokat is hasonló módszerrel vágjuk ki. ( fejek, lábak, kezek,
stb.) Végül összeragasztjuk a bicikliző óriások képet.
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Terjeszkedő foltok
A

sétáló ecsethez hasonló feladat, de itt különböző
karakterű foltok terjeszkedését indítom el. Egy kis foltot
festek a képmező közepére, majd egyre nagyobb, más és
más karakterű foltok kerülnek melléjük.
Mit látok bennük?

Szillők és Morgorok
Újra átnézzük az előző órákon készült munkákat, a sétáló ceruza – ecset
képeket, megfigyeljük az eltérő karakterű megoldásokat.
„Éltek egyszer, innen nagyon messze, a szillők és a morgorok. A morgorok
magukat csak morgnak nevezték. A szillők kedvesek, szelídek, aranyosak
voltak, a bajban segítették egymást, de hát túl sok bajuk nem volt, mivel
nem okoztak egymásnak semmi gondot. Ezzel szemben a morgorok bizony
eléggé morgós, morcos, kiállhatatatlan valakik voltak,
folyton veszekedtek, bár azért addig nem netek el,
hogy össze is verekedtek volna, mégis csak
meseországban éltek, de így is elég sok gondot
okoztak egymásnak. Fessetek, rajzoljatok meg egy
vagy több morgort és szillőt ugyanarra, vagy két külön
lapra. Nem tudjuk miféle lények voltak, emberszerűek,
madárszerűek, vagy inkább növényekre hasonlítottak,
nektek kellene most kitalálnotok őket.
( Mondhatunk hosszabb mesét is, amiben különböző
dolgok történnek, akár úgy is, hogy először rajzolni
kezdenek a rövid bevezető után, majd közben,
fokozatosan tudnak meg újabb és újabb dolgokat a
kétféle világról.)
Aki hamar elkészül, fessen mindenféle dolgokat a
háttérbe. (Növények, épületek, tárgyak, stb.) Ha
teljesen kész a kép, külön lapra folytassa a festést!
december
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Szillmorg írások
Megpróbáljuk kitalálni, hogyan írhattak. ( Folyó rás, elkülönült betűk, képírás, stb.)

Ha valaki elkészült, új kép festése, vagy alakok festése ( ragasztása) a sétáló ecset képre. Esetleg egy képregény
rajzolása, festése természetesen szilmorg írással.

Karácsonyi névkártyák
Az egyes ajándékokra helyezhető kártyákat készítünk. ( Apa, anya, gyerekek, nagyszülők, stb.)

Szillők és Morgorok. Mintázás
Agyag. Ha nem tervezzük a Csontváry világa
feladatsort, akkor az agyagmintázás után itt jöhet
az uszadékfák továbbalakítása, esetleg egy talált
tárgy mintázás. Talált tárgyak összeragasztásával,
drótozásával alakítjuk ki a szillők és morgok
testét, majd megfestjük őket.
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Január
Szillők és Morgorok. Mintázás uszadékfákból

Alakok kifestése
Alakok újramintázása agyagból

Farsangi maszkok készítése
Aki hamar elkészül. Az eddigi szillmorg munkákból merítünk.

Nagy Dénes tanítványainak munkái.

február
Szillmorgék kártyáznak
Vajon milyen kártyával játszanak pároztató játékot? Mindenki négy
példányban készítse el ugyanazt a lapot. Törekedjék a lehető
legpontosabb másolásra. Ha mindenki elkészült játszunk egy nagy
közös pároztató játékot. Körbeülünk, összekeverjük a kártyákat,
mindenkinek adunk négy darabot. Az első gyerek kitesz egyet. Az
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óramutató járásának irányában halad a kör, aA következő az lehet, aki tud hozzá párt tenni. Megy a kör,
fokozatosan szaporodnak a kártyák.
Nehezebb csoportokban akár magyar kártyákat is másolgathatunk.

4Néhányan kedvelt emblémáikból
készítenek kártyákat.ersze a

Kártyaképek
befejezése
Aki hamarabb elkészül, rajzolhat egy képet a kártyázó csoportról is.

Szillők és Morgorok az asztalnál
Egyszerűbb változatban berendezünk egy terített asztalt, mögé állunk, a
gyerekek jól megnézik, majd átalakítják a tárgyakat, a szereplőt Vagy
Szillők és Morgok az éléskamrájukban.

.

( Nagy Dénesnél: „Az óriás reggelije”)

Szillmorgia

Ezután akár tovább is maradhatunk
Szillmorgiában, eljátszhatunk egy
történetet, jelmezeket, díszleteket
készíthetünk, film, fotósorozat
rögzítheti az eseményeket, majd ezek felhasználásával nagy közös
festmény készülhet. Ha erre nincs lehetőségünk, akkor maradunk a: „Ki-hogyan képzeli el Szilmorgiát” epikus
zárófeladatnál. Felvezetésként eljátszunk egy történetet, majd mindenki fest róla egy nagyobb méretű képet, vagy
csoportmunkában doboztereket rendeznek be. Ezeket a nagyméretű képeket festhetjük régi, félbehagyott
festményeket hordozó, kissé átcsiszolt farostlemezekre is. Mi nem festettünk még ilyen nagy országfestményeket. Házakat készítettünk, a házak születése feladatsor mintájára.
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Március
Szillmorgia 2
Az építmények befejezése

Illyés Gyula: a kiskondás,élőképek
A kiskondásnak el kell bújni a királylány elől. ( Föld hét mélységébe, tó legmélyebb szögletébe, nap mögé, végül
rózsává változik.) lásd ..\SZOVEGGY\mese.doc - kiskondás
Különösen alkalmas első közös illusztrálás céljára, mert a történet pontosan tagolt, az egyes képek konkrétan
meghatározottak, a háttér tervezése ugyanakkor egészen szabad alakításra nyújt lehetőséget, mivel sehol nincs
konkrét utalás arra, hogy hol játszódhat a történet. Megoldhatjuk egyszerű motívumsorként, ahol csak a madarak
közé ékelt egyéb figurák jelzik a mese menetét, vagy megpróbálkozunk a figurákhoz illő háttér kialakításával.
Felvázolhatunk a gyerekeknek néhány történetvezetési stratégiát. Egymás alá, sorokban, egymás alá
alapvonalakra, kígyózóan kanyargó útra, stb.
Felolvasom ( elmondom) a mesét, közben szabadon rajzolgathatnak filccel, majd még egyszer elmondom a
cselekményvázat. Majd csoportokat alakítunk, és minden csoport
berendezi a mese egy-egy jelenetét élőképnek. A kutat, rózsabokrot
is gyerekek kell megjelenítsék. Az élőképeket lefényképezzük, majd
újabb jeleneteket állítunk be. Egyszerű kellékekkel jelezzük a
szereplőket.
Végül eljátsszuk a mesét, a játékról video felvétel készül.
..\EGYEBFOG\ILLUSZT\kiskondas\kiskondásfotok.doc
Végül kis technikai bevezető után kiosztjuk az egyes jeleneteket, és
mindenki kidolgozza a maga képét.
Ha fotóztunk, koszthatjuk az egyes élőképeket is a jelenetek
megrajzolásához. A munka végén két képeskönyvet is
szerkeszthetünk, egyiket az élőképekből, másikat a
rajzokból...\EGYEBFOG\ILLUSZT\kiskondas\kiskondás.doc
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A kiskondás
Képregény

A kiskondás
Teljes mese megjelenítése egy
képben.

Március
Képkiegészítés
A nehéz feladatsort egy kis
játékkal oldjuk. Mindenki
felhelyez egy kiválasztott tárgyat a képre, ugy egészíti ki, hogy elszakadjon eredeti funkciójától.

Nagy Dénes tanítványainak munkái.

Noé bárkája

Most pedig használni fogjuk az előző óra modelljét, az ollót.
Állatokat vágunk ki keménypapírból, és kis papírmetszeteket készítünk.
Nagy létszámú csoportban elég nehéz szervezési feladatot jelent az óra. A bárkába ugye
minden állatból csak egy pár kerülhetett. Vagy azt mondjuk, hogy a húsz kutya, ló, stb. az
húsz különböző fajta, és akkor mindenki rajzolhat amit akar, vagy megpróbálkozunk egy
névválasztós játékkal.
Az állatok nevét kis kártyalapokra írjuk, és a listát feltesszük a táblára is. Aki a listáról
szeretne választani, elveszi a kártyalapot a névvel. Ha valaki „fejből” rajzolna állatot, nézze
meg, nincs-e ott a listán a név. Ha ott van, vegye el a kártyáját. Ha nem találja a kártyát, az
azt jelenti, hogy valaki már megrajzolta. Ha nem találja a nevet a listán, kérdezze meg az
osztályt, nem rajzolja-e valaki azt az állatot.
Segíthetjük a munkát ha beviszünk egy csomó szétvágható állatos újságot. Persze a kivágott
fotókat nem használhatjuk nyomtatásra, azokat ,még át kell rajzolni kemény lapokra.
A másik nagy probléma a nyomtatás. Először is ha túl korán kezdjük nyomtatni, feljönnek a
ráragasztott formák. Ha vékonyan kenjük a technokolt, néhány perc alatt megszárad, a
vastagabb rétegnek azonban 10-20 perc is kell. ( Ha túl vékony, feljön.)
Legegyszerűbb ha óra után készül a nyomat. Ekkor viszont kimarad a „csoda”. A gyerek nem
látja, miből mi lett. Ha viszont óra közben kezdünk nyomtatni, a lemaradó gyerekek
hajlamosak összecsapni a munkát, csak hogy ők is láthassák a kész munkájukat.
Legjobb, ha adunk egy második feladatot, aki elkészült a papírmetszettel alkossa újra valami
más technikával a figurát, kihasználva persze a technika adta új lehetőségeket. ( Filctoll,
színesceruza, akvarell). Aztán, amikor mindenki elkészült, és várhatóan meg is kötött a
ragasztó, kezdhetjük a nyomtatást, amit így könnyebben betaníthatunk.
A nyomtatás megint csak nehéz ügy. Legegyszerűbb, ha letakarunk minden padot fóliával,
minden gyerek kap egy üveglapot, egy hengert ( vagy két labdacsot), nyomópapírokat, egy
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tubus vízzel hígítható nyomdafestéket. Az asztal mellé a földre helyez egy rajztáblát,
alappapírral, fedőpapírral.
Felfestékezi a dúcot, leteszi az alplapra, ráteszi a nyomópapírt, majd kilép a cipőjéből, és
szép gondosan áttaposgatja. (Lásd a linómetszés technikája.)
Nagyon óvatosan kell festékezni, hogy a henger ne tekerje fel a formákat. Labdacsos
festékezésnél az egyik labdacs mindig leszorítja a formát.
Ha nincs ennyi festékező eszközünk, ketten – négyen dolgozhatnak együtt egy-egy
rendszerrel. Vagy berendezünk egy festékező helyet, négy-öt üveglappal, ide hozzák ki a
rajztáblájukra helyezett alappapírt, a papírdúcot, majd festékezés után félrehúzódnak
nyomtatni.
Ha csak nyomdafestékünk van, akkor kisgyerekekkel nem festékeztethetjük fel őket, mert a
kezek lemosása elvinné a következő órát. Akkor sajnos marad a papírdúcok óra utáni
lenyomtatása. Egyet lenyomunk az óra végén, bemutatjuk, a többit majd akkor nyomjuk
meg, amikor a gyerekek már elmentek. Kivételesen fegyelmezett osztályokban persze
megpróbálhatjuk az óra közbeni folyamatos nyomtatást. Akinek lenyomták a munkáját,
szintén a más technikájú újraalkotást végzi.

Noé bárkája 2
Nagy közös nyomatot készítünk az előző órai munkákból. Ehhez persze ki kell vágni a figurákat az alaplapból.
Készíthetünk egy nagy nyomatot, vagy több gyerek dolgozhat együtt csoportmunkában egy-egy bárkán. A bárka
persze stilizált háttérfolt legyen, hisz az állatok úgyis eltakarják. (Nyomtatás az előző órához hasonlóan. Akik
hamar elkészülnek, a más technikájú újraalkotást folytatják.)
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Noé bárkája 3
A bárka
megépítése

keménypapírból, az állatok beépítése.
Nagy Katalin tanítványainak munkája. Ők nem a papírmetszet sablonokat építették be és a hajó kidolgozásával
sem foglalkoztak különösebben.
Kép festése a bárkáról
Végül a nagy közös bárkáról is készíthet mindenki magának egy saját képet.
Ha már ennyit dolgoztunk az állatokkal, esetleg nagy közös festmény is készülhet.
Nagy Dénes tanítványinak közös festése a Jászberényi Állatkertben.
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Május
Kik vagyunk mi?
Tükörből önarcképeket festünk, vagy
szembefordulva egymással megfestjük
egymást. Utána megfestjük magunkat
valamiféle cselekményben, vagy érdekes
helyszínen

Csoportképek. Megfestjük magunkat
nagy csoportképen.

Éled a természet
Növények rajza festése látvány után

Június
Életre kelt növények
5 Magunkat is belefesthetjük.

Nagy Dénes tanítványainak munkái
Egy tavaszi történet

Évzáró kiállítás
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Második osztály
szeptember

Fák rajza-festése ( lásd 5.o)
Hogyan képzelsz el egy fát?
Fa rajza, festése képzeletből
Képzelj magad elé egy fát, amelyet gyakran szoktál látni, és
próbáld meg minél pontosabban megrajzolni! (Öt perces
feladat!)
Fa tervezése
Elkanyarodó sávok

Fessük meg a talaj-vonalat!
Induljunk el az ecsetünkkel, húzzunk fel függőlegesen egy
vonalat, majd mellé egy másikat, ami ettől egy idő után
elkanyarodik. Majd mellé még egyet, még egyet, míg
el nem készül egy fa!
Kettéágazó vonalak
Fessétek meg egy olyan fa ágrendszerét, ahol minden ág kettéválik, és két vékonyabb ágban folytatódik.
Ágrendszerek.
Fessetek szabadon egy fát, fokozatosan egyre vékonyabbak legyenek az ágai!
Aki elkészült, fessen a fa alá kis csemetéket, vagy leveleket, virágokat a fára!
Fa látvány utáni rajza
Ezután kimegyünk, megnézünk néhány fát, megbeszéljük hogyan épül fel a
lombkorona, és készítünk egy új rajzot valamelyik fáról. (Rossz idő esetén
fényképekről rajzolunk.)
Néhány harmadikos munkája a művészeti iskolából.

Ábra GCsörgő Peti első
rajza.
8. Ábra Bernadett benti rajza.

Ábra FMásodik munkája
gazdagabb, de érezhető
némi elbizonytalanodás.

Második rajza sokkal pontosabb,
részletgazdagabb.

Ha alaposabban elő
akarjuk készíteni a fa festését, mintázással is kezdhetjük az órát.
Agyagtömbbőlkihúzásos módszerrel eredeztessék az ágakat, így könnyebben
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tartják be a vastagabból vékonyabb szabályt.

Bettina első munkája.

Ábra IBettina második
munkáján egy fűzfát
próbált felidézni, a
munkakissé
bizonytalanabb, mint a
fejből rajzolt.

Ábra Sipos Peti első rajza Szikár,
korrekt munka.

Ábra J Bernadett kint ugyanúgy
rajzol, csak tovább építi a

Agyagból mintázott fák.
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Kézből fa és egyebek
A feladat felvezetésként is kiadható, rögtön a foglalkozás elején, vagy utólag, játékos levezetésként.
A feladatot felvezethetjük a fává változunk játékkal, (lásd: ..\EGYEB\JATGYUJT98.doc - fává változunk)
Ha széttárt ujjakkal magad elé teszed a kezed, mintha egy fát formálna. Próbálgasd a különböző kéztartásokat,
milyen fákat tudsz formázni a kezedből?
Kéz mintázása

Megismerkedünk a kezünkkel. Megfigyeljük a részeit,
az ízületeket, mozgásukat. Mintázza meg mindenki a
kezét, nyitott vagy zárt ujjakkal.

Kézből fa. Most mintázza újra a kezét, de úgy, hogy változtassa
fává. Az ágak száma csökkenhet, vagy növekedhet.

Mi van a fán?

Mi van a kézben?

Mintázz valamit, ami a kézben lehet. Lehet a
nyitott vagy összezáruló tenyérben, vagy
megmintázhatunk egy jellegzetes fogó mozdulatot.

Lengyel Martin három szép megoldása.

Dombormű. Aki elkészült mindennel, féldomborművet
készíthet.
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Mintázz
valamit,
ami a fán
lehet. A
mintázás
lehet
aránytalan
ul nagy,
vagy
arányos.

Október

Szabad mintázás
Tapasztalataim szerint ilyenkor mindenképp célszerű egy szabad
mintázás órát tartani, mert a gyerekekben nagyon felgyűlnek a
mintázási témák.

Fa fúvás ..\KIEG\Kieg5298.doc - Fa fúvása
Szabadon fújt képek festése
Mi jutott eszedbe még? Mit mintázhatnál, ami
valamiképp hasonlít az elágazó ágrendszerekre,
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Levélnyomatok

Levélnyomatok újrafestéssel, levélcsoportok nyomatai

Tervezzünk érdekes leveleket

24

Leveles kép festése felragasztott levelekkel
November

Levelet kaptam. A történet megfestése

A levélben szövegek és rajzok is lehetnek.

Ember-fák.

Ember fák befejezése
Ágak levezetése, stilizált lombok. Ahány gyerek, annyiféle fa. A lényegi
feladat a fa gazdagítása, események rajzolása, festése. A felvezetés
hasonló az ötödikeshez. A fa megfestése után jöhet a fa környezetének
benépesítése a fát körülülő, festegető gyerekekkel, vagy egy mese
szereplőivel. Az alaposabb munkát végző gyerekek persze végig
foglalkozhatnak a fával.
Rajzoljuk, majd mintázzuk meg az egyes fákat!

December
Az erdő
erdő lakóit

Megfestjük az
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Nagy közös erdő kép festése.
Háttér festés

Alakok belefestése

Csomor Gábor tanítványainak munkája.
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Január
Csongor és Tünde
Sok mese közös motívuma: a tündérek elültetnek egy aranyalmát termő fát valahol, többnyire a király kertjében.
Éjfélkor álmot hozó szél jön, majd megérkeznek a tündérek, madarak képében. Átbucskáznak a fejükön, vagy
csak egyszerűen gyönyörű tündérekké válnak, szedni kezdik az almát. Az őr meg vagy alszik, vagy felébred, és
megfog egy tündért. A gyerekek bármelyik pillanatot megrajzolhatják, vagy egy olyan képet, amelyen
valamennyi mozzanat látható. Egyes tündérek még madarak, mások épp átváltoznak, néhányan már átváltoztak,
egyet meg már meg is ölelt a királyfi. Helyette persze

fának jut fontos szerep.

bármilyen mese megteszi, amiben a nagy vagy különös

A kép befejezése
Önarckép rajza.
Csukott vagy bekötött szemű rajzolással kezdünk.
Mindenki jól megnézi a szomszédját, majd beköti a szemét, és megrajzolja
az emlékképet egy A/5-ös lapra. A rajzokat kiszínezik. A hiányzó vonalakat
vagy pótolják, vagy "fokozatosan elhaló" színezést alkalmaznak.
A feladatok előtt mindig bemutató rajzolás a táblán
Tükör önarcképek
Képkeretezőktől, üvegesektől szerzünk kis hulladék tükröket, a szélét
csiszolópapírral meghúzzuk. Az asztalra papírlapot teszünk ( hogy a tükör el
ne csússzon), egy mértani testnek, vagy üvegnek támasztjuk a kis tükröt. A
feladat: alkoholos filccel rárajzolni, vagy ráfesteni az önarcképünket. Ha kész, a hátteret is megoldjuk, ehhez
persze át lehet ülni valahová, ahol érdekesebb a háttér, vagy fejből is lehet dolgozni.
Ezután
egyvonalas
rajzot készítünk.
Valahol
elkezdjük, és a
ceruza
felemelése
nélkül fejezzük
be a rajzot. Így a
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feladat játékossága enyhíti a szorongást az esetleges kudarctól.
Másolatok üveglapra.
Fordított festésmód. Ráfektetünk egy üveglapot a tükörre festett képre,

Február
Önarckép rajza tükörből
Esetleg párokat alkotunk, és mindenki megrajzolja a társát. Több rajz is készülhet, különböző technikákkal.

Csoportkép rajza
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Játszunk néhány
játékot, ahol
különböző szabályos
térbeli alakzatot kell
felvegyünk. (
Körjáték, búj-bújj
zöld ág, stb)
Ismét készít mindenki
egy rajzot magáról, a
rajzokat körbevágjuk.
Újra felállunk a játék
érdekesebb
alakzataiba, majd
megpróbáljuk a
kivágott figurákkal bemutatni a játék egyes jeleneteit. ( ha lehet,
digitális fotókat készítünk, és visszanézzük.)
Majd elszakadunk az eredeti játékoktól, kipróbálunk néhány

elrendezést.
Bátortalanabb osztályokban alakrajz helyett papírtépéssel készítsük el a figurákat.
Emlékezetből megrajzoljuk azt a képet, amit legjobban megjegyeztünk.
Néhány kép a művészeti iskola martfűi tagozatától.

Önarcképek résztanulmányokkal kezdve

Párokat alkotunk, az egymás mellett ülők figyeljék meg társuk szemét, száját, orrát, fülét, haját, rajzolják meg.
Az egyes rajzok között esetleg az adott szervet próbára tévő érzékelő játékokat játszhatunk.
..\EGYEB\JATGYUJT98.doc - érzékszervi játékok
Minden szervről 3-4 rajz készüljön, lehetőleg szemből és oldalról is rajzoljanak meg mindent. A rajzok közül
legalább egyet tovább kell alakítani, gazdagítani mesebeli szemekké. Ceruzával dolgozunk, radír nélkül. Ha
valaki „elront” valamit, majd az lesz a mesebeli szem. Ha a negyediket is „elrontja” akkor nincs mit tenni,
egyelőre ilyen a rajzstílusa, megfigyelő képessége, erről az alapról kell fejleszteni.
( A bemutatott munkák Csókási Katalin 2. Osztályos művészeti iskolai csoportjában készültek)
A résztanulmányok után szembe ülnek egymással a párok, és most egymást rajzolják meg. Megint csak nem
radírozhatnak, ha elsőre „elrontják” majd ez lesz a mesebeli ember. 2-3 portrét készítsenek, ebből egy maradjon
látvány utáni, a többit alakítsák át.
Az én nevem
Megbeszéljük, ki tudja a neve jelentését? Aki nem tudja, annak az
utónévkönyvből felolvasom.
Próbálja meg mindenki megrajzolni magát úgy, hogy a rajzról a neve jelentése
is kiderüljön.
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Néhány „név-kép”

Hangulat arcképek
Rajzold meg magad különböző
hangulatokban. Túlozd el a színeket,
formákat!

Február
Arcképek sok
techn
ikáva
l 1.
A foglalkozást még csak egyszer tartottam a művészeti
iskola 18 fős elsős ( a délelőtti iskolában másodikos )
csoportjának.
Ki vagyok? Gyors rajzok.
A foglalkozás elején egy (A/4-es) lapra 6-12 ceruzarajzot
fogunk készíteni, ki milyen nagyban dolgozik. (Táblai rajzon mutatom.)
Képzeljétek el, hogy én egy bohóc vagyok, jól kifestve. Rajzoljatok meg egy perc alatt! Igyekezzetek minél több
részletet megrajzolni, de csak a fejem, vállam látszódjék. (Táblán mutatom.)! Csak vonalas rajzot készítsetek.
Az elkészült rajzok közül felmutatom a megfelelő arányú rajzokat.
Most egy gonosz valaki vagyok. Varázsló,
boszorkány, vagy amit akartok.
Most jó tündér vagyok.
Ki lehetnék még? (Kalapos ember, szakállas,
stb)
Mit csinálok?
Hőmérőt veszek a számba. Fogat mosok, almát
eszem, szembekötősdit játszom.
Mit csinálhatnék még? Rajzoljátok meg. Most már az egész felsőtestemet is
ábrázolhatjátok, ha erre szükség van.
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Kidolgozás sok technikával
Most dolgozzuk ki az egyes gyors rajzokat, alaposabban, különböző technikákkal. Ha úgy érzitek, hogy a
technika és a papírlap mérete elbírja, a fejrajzokat egész alakos ábrázolássá bővíthetitek.
Tus festés
Vegyen el mindenki egy tusos üveget és három különböző vastagságú ecsetet.
Fessétek meg valamelyik gyors
rajzot, amihez leginkább illik ez a
fekete-fehér technika! A bohócot
tartogassátok egy színes technika
számára!
Dextrines repesztés
Most egy fehér anyaggal fogunk
festeni, és pont fordítva kell
dolgoznunk. Amit lefestünk, fehér
marad, amit kihagyunk, fekete lesz.
(bemutatok egy mintát.)
Először írjátok rá a neveteket a lap
hátára. Az elkészült munkákat
tegyétek ki száradni a radiátorokra.
Foglalkozás végén átfestjük az
egészet tussal, leáztatás a következő
héten. Lásd
még:..\TECHNIKA\Technika.doc dextrines repesztés
Szénrajz
Mindenki elé leteszek egy papírt és
egy rajzszenet - ez egy félig elégetett
faág -még ne nyúljatok hozzá, mert valami fontos dolgot fogunk csinálni. Tapintsátok meg a papír felső és alsó
oldalát. Melyik a durvább? (A felső.)
Erre fogunk rajzolni, mert erre jobban tapad a szén. A szén a tushoz hasonlóan fekete, de eldörzsölgetve finom
átmeneteket érhetünk el. Készítsetek egy szénrajzot.
Pasztell
Most ugyanezt tesszük, de színes eszközzel.
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A krétákat egészen a végén fogjátok, mert még a szénnél is könnyebben törnek. Ha a papírig lekopott, letépünk
egy keveset a papírból, de csak egy picit. Először lehetőleg a kis törött darabokat használjuk el!

Viaszkaparás
Ismét egy fekete fehér technika következik. A kaparótűnek
van egy hegyes és egy lapos vége. Utóbbit a nagyobb
felületek tisztításához használjuk. A forgácsokat gyűjtsétek
össze kis gömbbé, ezt majd kidobjuk a szemétbe, nehogy a
padlóra kerüljön...\TECHNIKA\Technika.doc viaszkaparás

Kollázs öntapadós színespapírból
Következő technikánknál két színt használhatunk.
A hátsó papír leválasztásához a karctűket is
használhatjuk.

Itt véget is ért a foglalkozás.
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Arcképek sok technikával 1.
Megint gyors rajzokkal kezdünk.
Képzeljétek el ahogyan Betti hosszú haját fújja a szél, de bárki mást elképzelhettek a csoportból. (Ezt mindig
hozzáteszem.)
Dalmát virágkoszorúval a fején.
Zsoltit farsangra kifestett arccal.
Petit, ahogyan tenyerébe támasztott arccal
gondolkodik.
Akinek előző hétről félbehagyott munkája maradt,
az fejezze be.
Közben bemutatom, hogyan kell lemosni a
tapétaragasztós lapokat. Aki elkészült a rajzokkal,
kimegy, lemossa, kiteszi a radiátorra.
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Mai új technikák:
Frottázs rajz ceruzával.
Összetoljuk a padokat, kirakom a frottázs készlet anyagait.
A/4-es félfamentes, illetve A/5-ös famentes lapokra
dolgozunk.
Bemutatom a technikát.
A csoport meglepően bátran, jó technikával dolgozott.

Frottázs rajz
zsírkrétával.
Színesceruzával
szerettem volna
dolgoztatni, de a
készletek a
műhelyteremben
voltak, így hát
Gioconda
krétákkal
dolgoztunk.
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Zsírkréta
kaparás tusos
ráfedéssel.
Készítsünk egy
erősen fedett
zsírkréta képet,
majd fedjük le
tussal, de úgy,
hogy elváljanak
egymástól a
különböző
színű foltok.
Száradás után
majd
belekaparjuk a
felületmintákat.
Zsírkréta kaparás
tilatexes ráfedéssel.
Az előzőhöz hasonló
munka, de most teljesen
egymás mellé festjük a
különböző színű ráfedő
felületeket.
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Batikolt papír
Végül az a két kislány, aki a
leggyorsabban dolgozott, és
mindennel elkészült, készített egyegy batikolt papír kollázst.
A következő hétre linómetszeteket
tervezek puha linóba, aki elkészül
az a kihagyott technikákkal
dolgozik, illetve belevág az arckép
bővítésébe.

Egy arckép bővítése, majd
kidolgozása
valamelyik
technikával
A foglalkozás célja egy műhely
hangulatú együtt munkálkodás. A
közös feladatok során sikerült már kialakítani az együttműködési szokásokat. Most a másik oldal következik.
Most fogják először megtapasztalni, milyen az, amikor nem kell egymással vetélkedniük, hisz mindenki más
technikával dolgozik, amit csinál, abból nem lesz másik.
12 technikát használtunk. Ehhez még hozzávesszük a korábban használt ceruza, zsírkréta, színesceruza, akvarell,
akril és agyag dombormű technikákat. Így lesz 18 technikánk. A korábbi munkák alapján mindenkinek javaslok
egy technikát, később lehet cserélni. Készítsen mindenki egy vázlatrajzot, valamelyik arckép kibővítésével.
Környezetbe helyezés, történet elmesélése, stb.
Kidolgozás még? Rajzoljátok meg. Most már az egész felsőtestemet is ábrázolhatjátok, ha erre szükség van.
„Hangulat arcképek”

Nagy Dénes tanítványaitól
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Farsangi álarcok, jelmezek készítése
Március
Kik vagyunk? Agyagmintázás
Ha első látvány utáni mintázásunk, akkor mindenképp játsszunk
valami tapintásos felismerő játékot, és hangsúlyozzuk, hogy
11Nagy Dénes tanítványainak munkái.
mindenkinek más a plasztikai érzékenysége, ne keseredjen el
senki, ha elsőre valamit nem ért, valami nem sikerül. Az órát a
csoportok mintázhatnak szabadon próbálkozva, rávezetéssel, vagy mintakövetéssel. Lásd
még:..\EGYEBFOG\EGESZOSZ\fejplaszt\fejmintaz.doc

Mintázás szabad próbálkozással
A fenti feladat megismétlése agyagban.
majd

Először az arcrészeket mintázzák meg, egy kis agyag alapra téve,
a fejet. Megismerjük, megbeszéljük az adott formát, de nem
mutatok be valami „célszerű mintázási eljárást, keresgéljenek
szabadon.)
Néhány kép a művészeti iskola elsőseitől. (7-9 évesek)

Maszk mintázás

A feladatot
kiadhatjuk úgy is,
hogy egy
maszkszerű arcra
tegyék fel a
részelemeket, ekkor
persze a szemekből
kettőt mintázunk.

Noémi felfelé néző feje, szemben két nagy orrlyukkal.
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Április
Kik vagyunk mi? Maszk mintázás „betanítása.”
(Művészeti iskola elsős osztályában tartottam, ahová 7-9 évesek jártak.)
Ha már mintáztunk korábban fejet szabad kutatgatással, vagy önállótlan, fegyelmezetlen, a szabadabb feladatokat
egyelőre unottan fogadó kezdő csoporttal van dolgunk, megpróbálhatunk némi technikai rávezetést adni.

14. Ábraelőször mintázzunk egy vastagabb
lapot, amiből kiemeljük a szemöldök és az
orr ívét, valamint belenyomjuk a

12. ÁbraTegyük rá a felső szemhéjat.
Milyen az alakja?

13. Ábrategyük be a szemgolyót!

20. Ábra És az alsónak?
19. Ábra Símítsuk el, dolgozzuk rá a
szemhéjakat az arcra. Figyeld meg a
jellegzetes ívelődéseket! ( Ezeket nem
mutatom, jöjjön rá mindenki maga!

Áb

bb

k

l

l

17. Ábra Tegyük fel a felső ajkat egy kis
agyaghurkával. Figyeljétek meg a
jellegzetes ívelődést!

16. Ábra Az alsó ajak többnyire vastagabb,
jobban kiugrik. De nem biztos! Figyeld
!
15. Ábra Símítsuk hozzá az ajkakat is az
alaphoz. A felső ajaknál lehet, hogy fel
kell tölteni kissé az orr és az ajak közét!

Néhány résztanulmány a művészeti
iskola másodikosaitól.

A bemutató mintázást feltapasztom a
táblára, aki elakad, kijöhet,
megnézheti.
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A résztanulmányok után a fej alaptömegének felrakását mutatom meg.
Oldalról meg így.
A továbbiakban a mintázás a korábbiak szerint folyik, persze közben torzul a
fejforma, eltűnik az áll, stb, ezeket egyéni vagy csoportos korrektúrával javítjuk.

Néhány fej a
művészeti iskola
elsőseitől.
Az én nevem…
mintázás
Ha nem
rajzoltuk meg
korábban
nevünk

Kialakítjuk a fő tömegeket.

jelentését, most
megmintázhatjuk.

A koponyán megmintázzuk az
agykoponya-arckoponya fő
tömegeit. A nyak kissé
előredől.
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Következő lépés a szemüreg
bemélyítése, az orr kiemelése.

Ki vagyok én?
Rajzolja (mintázza) meg mindenki magát egy elképzelt élethelyzetben, egy történet vagy egy mese
szereplőjeként.

Bokrok között.
"Gyöngy az idő, vándoroljunk / nincs szekerünk bandukoljunk/ lassú folyó ága mellett / járjuk a halk fűzfa
berket/ Este a láb gyönge, fáradt/ bokrok alatt nézünk ágyat/ szöcske bokán jő az álom/ száll a világ
lepkeszárnyon."
Dolgozhatunk szerepjátékos előkészítéssel, de ki is sétálhatunk, fényképeket készítve a jellegzetes szituációkról,
és ezt követheti a benti feldolgozás.
Ha a teremben maradunk:
Először beszélgetünk a versről, majd készülődni kezdünk a vándorútra. Ki hogyan öltözik fel, mit hoz magával.
Hogy jutunk ki a faluból, városból? Meddig kell mennünk, hogy lassú folyó menti fűzfa - berket találjunk?
( Itt esetleg beszúrhatjuk a következő foglalkozást, a nyomhagyást, gipszöntést.)
A vándorutat az esti alvás zárja. Először az úton megyünk, két oldalt fák állnak. Aztán bemegyünk az erdőbe.
Egyre sűrűbb lesz. Végül úgy döntünk, nem megyünk tovább, itt alszunk. Az erdő már nagyon sűrű. A bokrok
összeborulnak felettünk. Olyan sűrűn, hogy ha eső esne, nem áznánk meg.
A beszélgetés után eljátsszuk a vándorutat. A folyóparthoz érve a gyerekek egy része fává, bokorrá változik,
összeborulnak a vándorok fölött. A vándorok próbálnak minél kisebb területen összekucorodni az alváshoz.
A játék végén rajzolhat mindenki szabadon, vagy beoszthatjuk, ki melyik részt rajzolja meg. (Még jobb persze,
ha valóban ki tudunk menni egy erdőbe, rajztáblákkal, rajzolunk mindenfélét, aztán otthon újrajátsszuk az
eseményeket, majd illusztráljuk a verset.)
Kompozíciós változat
Ha a komponálás finomítása a cél, készíttethetünk kompozíciós vázlatokat, majd kidolgozhatjuk a legsikeresebb
vázlatot.

A rajzjegyzetek elkészítése után,
ha még korábban nem tettük, most rendezhetünk egy rajz-forgót. (Lásd
hátrébb.)
Száll a világ lepkeszárnyon.

Nagyon szép
munkákat
eredményezhet annak
a pillanatnak a
megfestése,
megrajzolása, amikor
az elalvás előtti
pillanatokban
egymásba mosódik
álom és valóság. Újrajátsszuk a vándorutat, nekikészülődünk az alváshoz, felelevenítjük elalvás előtti
élményeinket.
Megfesthetjük egy sorozatban, ahogyan szétmosódnak a fejünk fölött lévő ágak, levelek, virágok, lepkék.
Beszélgethetünk arról, hogyan növekedhetnek álmunkban a kis szöcskék, lepkék nagy tündérekké, a fák, bokrok
hogyan változhatnak át kunyhókká, vagy palotákká, és megfesthetjük ezeket az álmokat.

Nyomhagyási gyakorlatok agyagban.
A foglalkozás voltaképp az előző feladat megoldása térben.
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Megnézhetjük az előző foglalkozás rajzait, és elkezdjük a mintázást agyagból. Mintázhatunk az erdőben gyűjtött
termésekből is.
Végül - ha egy kis mesterkedéssel is össze szeretnénk kötni, jöhet egy kis nyomkiöntés.
Tegyünk ki az asztalokra mindenféle kellékeket. Ágak, száraz termések, csigaház, stb. Az agyagot már nem
használhatjuk égetésre, a belé került gipszdarabok miatt, ezért- ha agyag szűkében vagyunk, célszerű külön
edényben tartani a következő - hasonló célú - felhasználásig.
A gyerekek begyúrják az agyagot, majd ellapítják, a felületét megdolgozzák mintázófával, hogy a földfelszínt
utánozza. Erdőben jártunk, és a földön nyomokat találtunk. Mik lehettek ezek? ( Lábnyomok, állatok nyomai,
földre hullott termések, ágak lenyomatai.) Alakítson ki mindenki egy ilyen nyomokkal tarkított agyagtáblát!
Az agyagba belenyomunk egy-egy keménypapír keretet, majd gipszet keverünk, és gyorsan megöntjük a
táblákat...\TECHNIKA\Technika.doc - gipsz dombormű öntése Amíg megköt a gipsz, elkezdjük megmintázni
azokat az állatokat, vagy más lényeket, akik a nyomokat hagyták. (Ha még maradt időnk az órából. ha nem, a
jövő héten folytatjuk.) Ha megkötött a gipsz, lefejtjük az agyagot, és megpróbáljuk megmintázni a kapott gipsz
domborművet is agyagból, ez lesz az alap, amire elhelyezzük a figurákat. ( Nagyobb gyerekek esetleg
hiperrealista mintázásba kezdhetnek, ahol az ágakat, leveleket benyomják, a bogarakat, lepkéket, vagy más
szereplőket megpróbálják élethűen megmintázni. )
Akik hamar elkészülnek, esetleg belelátásos továbbmintázást végezhetnek, egy-egy érdekesebb alakú fa vagy kő
nyomatán.

Közös munka a művészeti iskola elsőseitől.

Belelátásos tovább mintázás a művészeti iskola harmadik
osztályából.
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Május
1.1.1.1 Nyomhagyási gyakorlatok más eszközökkel
Krumpli dúcokból megpróbálunk a termésekhez hasonló nyomokat hagyó formákat faragni.
Ehhez először elemezzük kicsit a termésnyomatokat. Egy kör, benne pontocskák. Egy hosszúkás, a szélein
keskenyedő, bővülő folt, benne keresztirányú vonalak. Csigavonal. A kövek szabálytalan vonalai.
Eloszthatjuk, ki mit vés meg, vagy mindenki szabadon próbálkozik.
Az elkészült nyomódúcokat gombfestékről ecsettel színezzük, és

nyomatokat készítünk.
Szabálytalanul, a domborművet utánozva, majd megpróbálunk
szabályosabb halmazokat készíteni.
Ollóval is vághatunk nyomóformákat vékony szivacsból, majd
palmatex ragasztóval kis fahasábok végére ragasztjuk.
Figuratív nyomatok
A kicsiknél a technika bevezetése könnyebb a nonfiguratív feladattal, amint azonban már tudnak önállóan
nyomóformákat alakítani, jöhet a figuratív nyomatkép készítése. Vághat ki mindenki szabadon néhány
nyomóformát, amire szerinte egy képen szükség lehet, vagy feloszthatjuk a feladatokat. Fák, növények, virágok,
madarak, állatok, emberek, stb.
Az elkészült nyomóformákat összerakjuk egy asztalra, és mindenki szabadon vehet belőlük.
Esetleg megint jöhet egy nagy közös nyomatkép.
Nyomhagyási gyakorlatok ecsettel.
Innen tovább: Jelzés, illusztrálás, betűkép, portré készítése.

A kivágott motívumok felsorolása.

László Nátán képpé összeállított szivacs kivágatai.
Közösen fejlesztett kép.
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Virág-e a lepke?
A lepkéknek királyuk van, meg királynéjuk. A lepkék birodalma itt lehet a közelben... (Kiss Anna)
Fessük meg a viráglepkét! A lepkekirályt, a lepkekirályság lakóit!
A lepkepalotát!
Játsszunk el egy történetet lepkeországból! Csináljatok mesebeli pillangókat kartonból, sóliszt gyurmából,
függesszétek fonalakra a teremben!
Ragasszunk bio-art lepkéket papírra, vagy szövött gyékény, vessző, csuhé alapra.
Másik változat:
Lepkéket nézegetünk fényképekről. Első feladat: rajzoljon,
fessen mindenki emlékezetből néhány lepkét!
Második feladat: rajzoljon - fessen képzeletbeli lepkéket.
Harmadik feladat: Felolvassuk a verset, nem beszéljük
meg, mindenki rajzolja - fesse meg úgy, ahogy gondolja.
Negyedik feladat: megbeszéljük, mi is történik a versben.
(Lásd: illusztráció fejezet, Virág-e a lepke?)
Ezek után rajzoljunk, fessünk egy képet a lepke
birodalomról, vagy a versről.

A bohóc (lásd 5. o)
Színespapírból vágjon vagy tépjen ki mindenki néhány
alkatrészt egy arcképhez. Szem, orr, száj, stb. Rakjuk össze
őket egy nagy asztalon csoportképpé, majd ragasszuk fel
egy nagy alappapírra. ha színes, átlátszó öntapadós fóliából
dolgozu
nk, az
ablaküv
egre
ragaszt
hatjuk.
Farkas Tibor 5. O. Széchenyi krt-i Ált. Isk.
(Nehéz
úgy felragasztani, hogy ne kerüljön alá levegő. ) lásd
még:..\SZOVEGGY\vizped\Vizuálpedagógiai
szöveggyűjtemény2.doc - Szabados Árpád
Utána esetleg jöhet a "Kukó" illusztrációja. Kiss Anna: Kukó
és a szélkakas?

Június
Sablonnyomatok a bohócokból.
Újra elkészítjük a bohócokat, de most keménypapírból vágjuk
ki a testrészeket.
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3. osztály
Szeptember
Nyári történetek
Mire képes egy ceruza? (Ismétlés, technikai bevezetés) Lásd 1. o.
Nyári élményeim. Vázlatrajz. Gondos kidolgozás, de minden kompozíciós szándék nélkül. Ha valakinek nincs
elég saját emléke, elképzelt történeteket is rajzolhat.

Nyári történetek
A lefénymásolt rajzokat szétvágjuk, sűrítettebb kompozíciót építünk belőle.
A kollázsra akvarellel színvázlatot készítünk.

Nyári történetek montázs
Most újságokban keresgélve próbálunk történeteket
megjeleníteni, az előbbi tömörített elbeszélő módon. A
megtalált elemekkel gazdagíthatjuk eredeti rajzunkat is.

október
A történetek megfestése nagyobb táblaképen
Befejezés
Házak rajza festése külső
térben
Rossz idő esetén fényképekről
dolgozunk.
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A házak születése 1.
A feladatsoron általában kb kétszer ennyi ideig dolgoztunk, itt a legrövidebb változatot közlöm, gyors gyerekek,
kisebb méretben dolgozva ennyi idő alatt is teljesíthetik. ( Az illusztrációk viszont többnyire a hosszabb
sorozatból valók. Egyelőre hiányosak, mert az archivált képanyag egyelőre nem elérhető a szerkesztéshez.)
A feladatsort tarthatjuk egyben végig a házak témánál maradva, vagy megszakíthatjuk egy-egy más jellegű
feladattal.
4-6 fős csoportokat alkotunk.
Farudakból, szőnyegekből, függönyökből, szivacsokból, illetve a teremben található asztalokból, székekből
„házakat” azaz kuckókat építünk. A házakban zseblámpákkal világítunk. Kis kosarakban gyümölcs, poharakban
tea is kerül a házba, a gyerekek behúzódnak, és nevet keresnek a házuknak.
Intim dolog ez a kuckóban teázgatás, eszegetés,
játszadozás. Nagyon fontos, hogy ne legyen
erőltetett, de ne is hagyjuk ki a kínálkozó
lehetőségeket. Mindig éreznünk kell, hogy
rábízhatjuk-e a gyerekekre a csoportalakítást,
finoman korrigálunk rajta, vagy határozottan
„beleszólunk.” ( „Ha ti ketten egy helyre mentek,
akkor abból megint sima őrültködés lesz!” ) Én pl.
többnyire határozottan „letiltom” a házak közt
kirobbanó ellenségeskedéseket, de bizonyos
szituációkban esetleg épp, hogy vitorlába lehet
fogni ezeket az energiákat.
A csoportok farudak-vászon segítségével, fa, vagy
agyag alap felhasználásával megpróbálják
elkészíteni a házak makettjét, illetve a ház „javított
kiadását”. Tehát szabadon maketteznek a ház témára fapálcikák, spárga és vászon segítségével.
Szerszámok: akkumulátoros fúró a fa alapba fúráshoz, fúrószár készlet, ollók.

November

1.1.1.2 A házak születése 2.
Készítsük el a házak „törzsfáját”.
Mire jó egy ház?
( Véd az esőtől, a széltől, a hidegtől,
tűző naptól, kizárja az állatokat, stb.
)
Mi lehetett az első ház?
Talált: sziklaeresz alja, barlang,
szorosan boltozódó falomb.
Készített:
Összeboruló alacsony bokor lombsátrának tömörítése rádobált lombos
ágakkal.
Alvógödrök:
Gödör fölé rakott lombok.
Földkunyhó. Bemélyített, oldalról megemelt falú, lombbal fedett „gödör”.
Fa koronába készített fészek tetővel.
Domboldalba vájt barlanglakás.
Házak:
Karókkal, vesszőkkel font, sárral tapasztott oldalfal. Nádkévékkel fedett tető.
Nedves talajon cölöpökre állítva.
Sziklából, fatörzsekből, égetett agyagtéglákból összeállított, nádkévékkel, zsindellyel, cseréppel takart épületek.
A sátor. Karók, kötözőanyagok, fedőanyagok. Állatbőrök, nemez.
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Készítsük el valamelyik ( vagy valamennyi) változatot, majd szabad építkezés.
Szerszámok: Kések, ollók, fűrészek.
Anyagok: Gallyak, lombos ágak, falécek, rudak, vásznak, spárgák, agyag ill falapok.

Házak születése 3.
A munka befejezése. Az én házam. Ház építése szabadon, agyagtömbből, vagy előre gyártott agyag elemekből.
(Téglák, lapok, oszlopok, cserepek. ) A gyártást különböző vastagságú vezetőlécek , különböző szélességű
vonalzóként használt leszabó lécek segítségével végezzük. ( Lásd:..\TECHNIKA\Technika.doc - nyújtunk egy

lepényt)

Fára épített háza
Bútorlap vagy falap talpakra
faágakat rögzítünk, alulról,
facsavarral.
Aztán kezdődhet az építkezés,

csoportmunkában.

1.1.1.3 Termés házak-

arcos házak

Termések között válogatunk,
mindenki kiválasztja a szerinte
leginkább épületté fejleszthető
formát, majd mintáz egy épületet.
Ha kész, arcos házakat nézünk,
majd szabad építkezés papírból, fából, agyagból.

December

Meseház 1.
Házépítés nagy kartonlapokból, rudakból,
dobozokból.
Aki még nem készült el korábbi
munkáival, azokon dolgozik.
Ha nem tudunk nagyméretű munkát
vállalni, dobozokban (lásd: dobozterek),
vagy kis nyitott dobozokban
rendezhetünk be belső tereket. Belülről is
bemutatva épületünket.
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Tükörképek.
Berendezünk egy kis városképet, nagy
asztalcsoport közepére, mindenki kap egy kis
tükördarabot, egy marék agyagot, meg egy kis
tükröt. Valahová letapsztja az agyagot,
hozzányomja a tükröt, és alkoholos filccel
megrajzolja a városnak a tükörben látható képét. Ha
mindenki kész, visszarendezzük a termet, és
mindenki kifesti a rajzát.

Tükörképek újrafestése
Most nagyobb papírra, vagy farostelemez lapokra
festjük meg a tükörképet. Az eredetinél gazdagabban.

21Tükörképek újrafestése

Meseház 2.
A ház kifestése
Mindennapijaink és ünnepnapjaink eseményei kerülnek a ház falaira. Egy – egy falsíkon vagy szobában ábrázoló
jellegű festés, képírások, és rejtjeles írások
Meseház dobozok
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Házak. Gipsz dombormű öntés.
Az alábbi foglalkozásokat eddig még csak vegyes csoportokkal csináltam a művészeti iskolában, elsős osztállyal
is megoldható, néhány felnőtt, vagy felsős segítségével, ha indokoltnak látjuk.
Tanulmány rajzainkat megfejeljük albumokból kimásolt épület tanulmányokkal.
Krumpliból, marharépából, falemezekből, stb. nyomóformákat készítünk. Kis agyagtáblákat lapítunk, majd a
nyomhagyásos gipszöntéshez hasonlóan negatív domborműveket készítünk. Megértetjük a gyerekekkel, hogy
amit legmélyebbre nyomnak, az lesz legelöl a domborművön. Tehát hátulról kezdjék a forma építését, először
nyomják bele a leghátsó formákat, majd egyre mélyebbre hatolva a legközelebbi formákkal fejezzék be.

Közös munka
Ha elkészültek egyéni munkáikkal, nagyobb agyaglapokra, vagy egy nagy
lapra közös kompozíciót fejleszthetnek. Ehhez először gyűjtsön mindenki épület körvonalrajzokat, illetve egyéb
kiegészítőket. Ajtó, ablak, stb. Az elkészült rajzokat kivágják, ahol szimmetrikus formáról van szó, célszerű
kettéhajtani a lapot, és így kivágni a forma egyik megrajzolt felét.
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A művészeti iskolában a gyerekek a papírformát átmásolták farostlemezre, majd a foglalkozásvezetésbe besegítő
kolléga barkács szalagfűrésszel, illetve vibrációs fűrésszel, kivágta a formákat. A harmadikosok közül a
bátrabbak már „uram bocsáss meg” maguk is vagdostak, esztergáltak.
Az elkészült sziluetteket felrendeztük a nagy agyag alapra, megegyeztünk a sorrendben, melyik épület lesz
hátrébb, melyik előrébb, aztán a leghátsó épületekkel kezdve elkezdtük a formák bemélyítését.Egyre mélyebbre
haladtunk. A formákat kalapáccsal ütögetve mélyítettük egyre beljebb. Benyomogattuk a kiegészítőket, végül kis
lapocsál éleivel megmintáztuk a téglafalakat, párkányokat. Más eszközökkel a föld és felhő felületeket. Utóbbiak
törött hungarocell lapokból készültek.

A mellékelt közös munka a művészeti iskola vegyes
csoportjában készült.
Terrakotta készítése agyag lapokból.
Megpróbálkozhatunk szabad kézzel, a felrakásos, ráragasztásos módszerrel is. Agyagból kilapíthatunk néhány
lepényt, különböző vastagságban, ezekből kiszabja mindenki a maga épület sziluettjét, illetve a kiegészítőket,
majd agyagpéppel összeragasztjuk, belemintázunk.
Dombormű szabadon mintázva
Ugyanezt pozitív építéssel, teljesen szabadon mintázva is megoldhatjuk. S

Január

Homlokzati falak-házak építése agyaglapokból
Az előző foglalkozás
házainak mázazása.
Építmény készítése
agyag lapokból.
Végül térben is
építkezhetünk.
Papír épületek
Jóval nehezebb munka. Kell hozzá néhány alap szabásminta, amiből a gyerekek kiindulhatnak. A művészeti
iskolai kiscsoportban volt arra lehetőség, hogy a látványszerű
vázlatok után mindenkivel külön beszéljük meg a szabásrajz
elkészítenének problémáit.
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Homlokzati falak cell lapokból

Hővágóval dolgozunk. Rajz, kivágás, megfestés.

Mindenféle épületek
Hulladékokból dolgozunk

Február

Mindenféle épületek megfestése
Történetek elmesélése mozdulatokkal
Afféle Amerikából jöttem játék, felvezetésként akár
játszhatjuk is. Minden mozdulatot fotózunk.

Alakrajz
Szabadon tervezhetünk mindenféle történetet.
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Lépcsőn ( fán) kapaszkodók

Árnyékok körberajzolásával komponálunk nagyméretű képet, majd kifestjük.
A lépcsőt korábban kedvtelve használták a gyerekek, és az iskolai lépcső mellé is jól jön egy falvédő. ( Bár ez
végül az óvodai nevelési központba került.)
Meseillusztrálás
Ha nem vállalkozunk rá, egy mesét illusztrálhatunk.

Március
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Bújócska
Mintázzuk meg magunkat egy épületben, épület mellett, vagy növényi környezetben, úgy, hogy minél kevesebb
látszódjék belőlünk. (Lásd még: ?) Először digitális fotók készülnek, majd a visszanézés után jöhet a mintázás.

A város
Berendezünk az eddig készült házakból egy várost. Fényképezünk nagy totálképet és belső utcaképeket. A
képekbe beleszerkeszthetjük korábbi alakjainkat is. ( Történet elmesélése mozdulatokkal.)
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A képeket lehalványítjuk, kinyomtatjuk, és mindenki átfest magának
egyet.

A város Nagy közös festés
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A város Nagy közös festés 2

22Ugyanez a feladat a hatidikosoktól
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Csomor Gáborék számítógépes grafikával megoldott városa

Április
Vers illusztráció mozgásjátékkal indítva
Egyszerű kis pantomim játék.
Előtte beszélhetünk a nadragulyáról, bemutathatjuk képen. " Kis szennyes-lila, mérges termést hozó virág, a
titokzatos Első Nadragulya tehát lehet egy mérges, pukkancs kalózkapitány, kis nevetséges figura. Eljátszathatjuk
a verset egy kis csoporttal, kérdésekkel segítve a játék kialakítását. Hogy tudnánk eljátszani a kéményt, a dudát,
stb. (A hajókémény magasba tartott karú, a hajóduda
meggörbült felsőtestű gyerek. ) Kiadhatjuk csoportoknak a
feladatot. Készüljön fel minden csoport a vers eljátszására.
Kiss Anna: Hajó
Félelmetes hajókémény
rettenetes hajóduda
aztán jön a hajó maga
rajta első Nadragulya
Ez itt első Nadragulya
az ottan a hajóduda
ez itten a hajókémény
a többi a hajó maga.
Játsszátok el a verset!
Rajzolja meg mindenki, ahogy elképzeli!
Persze a vers tovább is játszható, kialakíthatjuk a hajót
padokból, székekből, szerepeket választhatunk, eljátszhatunk
egy hajóutat, a hajó életének eseményeivel. Ez a játék hosszú
hetekre biztosíthatja a rajzórák témáit. (Lásd Sinkó Szemadám: A Pézsempatek utasai. Gyik műhely)
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Csomor Gáborék csoportja is egy hajós játékkal indította a
munkát.

A kalózhajó1
Megfestjük a hajó legénységét

A kalózhajó
Megfestjük a kabinok belsejét

A kalózhajó3
Bútorokat készítünk
Beragasztgatjuk a szereplőket, bútorokat

Május
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A mi múzeumunk 1
Válasszon ki mindenki egy olyan festményt, szobrot, amit szívesen látna az osztály múzeumában. Készítsétek el a
kiválasztott alkotás másolatát!

. A mi múzeumunk 2.
Most tárgyakat ( Ruhák, használati tárgyak) készítsünk múzeumunk számára.

Katalógus
Tervezzünk katalógust

Június
Az év eseményei
Évzáró kiállítás
4. osztály
Szeptember
A nyár művészeti élményei. Rajz-festés-montázs
Csontváralja polgárai

Zarándoklás a cédrushoz.
Megnézzük a képet, beszélgetünk róla, majd emlékezetből fest
mindenki egy képet.

Hogy festette volna meg ezt Csontváry?
Csontváry
képeket nézünk,
majd kiteszek
egy nagy
posztert (
csendélet, vagy
külső tér
alakokkal.)
Hogyan festette
volna ezt meg
Csontváry?
Más változatban
mindenki kap egy fénymásolatot ( vagy
választ egyet
magának, ha többfélét szeretnénk
átfestetni), és ezt kell átfestenie. Nálunk régebbi félbehagyott munkák közül választhattak.

október
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Csontváry menet 1
Beöltözünk Csontváry szereplőkké, fotók készülnek a menetről. A legjobban sikerültet kivetítjük nagy

hullámkarton lemezekre ( farostlemez táblákra, keményített lepedőre, vagy más alapra, átrajzoljuk, majd
megfestjük. (Vagy esetleg rögtön egy nagy falfelületre festjük valahol.) Az osztály létszámától függően több
táblakép készülhet.

Csontváry menet 2
A nagy kép festése

Csontváry menet 3
A nagy
kép
festése

November
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Szereplők a menetről.

Saját kép festése
Mi festettünk kisebb csoportképeket is kiszedett ablakokra
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A Csontváry feladat más változatban: csoportkép
Nagy papírt teszünk a falra, elölről egy erős lámpával megvilágítjuk. A gyerekek fele feláll a fal előtt.
Próbáljanak minél kisebb helyet elfoglalni. Az első sor guggol, a második térdel, vagy próbálhatunk egymás hóna
alól kinézni, stb. Az a fontos, hogy mindenkinek kirajzolódjon a lapra a profilja. Először persze úgy állnak be,
hogy a fal felé néznek, figyelik az árnyékukat, majd elfordítják a fejüket, hogy a profiljuk rajzolódjon ki a
papíron. A többiek zsírkrétákkal körberajzolják az árnyékukat.
Most csere következik, és újabb körberajzolás. Végül
rárajzoljuk az alakokra a ruhát, az arcokat. A fal előtt
álló gyerekek támaszkodjanak a falhoz, hogy ne
mozduljanak el a körülrajzolás közben. A munka
nehézségét az adja, hogy a lámpa, vagy diavetítő
sugarait kerülgetni kell, a rajzolók folyton árnyékot
vetnek egymás rajzára. Erre a helyzetre fel kell
készítsük a gyerekeket, nehogy ingerült veszekedésbe,
lökdösődésbe fulladjon az óra.( Még nyolcadikban is
komoly feladat.)
Ha a közös munka nem megy, egyenként is hívhatjuk a falhoz a gyerekeket, beállítjuk, gyorsan körberajzoljuk, a
körberajzolt kinn is marad, elkezdi kiszínezgetni, részletezni, átdolgozni a képet. A többiek ez alatt önarcképeken
dolgoznak, vagy egymást rajzolják.
A rajz készülhet úgy is, hogy a modellek lefekszenek a földre terített papírlapra, föntről világítunk rájuk.
Általában puhább zsírkrétával dolgozunk, (ilyen nagy felület megoldása olajpasztellel kissé drága dolog lenne )
igazán azonban temperát, gvast igénylő feladat. Esetleg járdára
is rajzolhatunk színes krétával, majd lefényképezzük a művet, és
a kinagyított színes fénykép lesz a maradandó mű.
Egyszerűsíthetjük a munkát, ha projektorral kivetített
csoportfotót kezdünk átrajzolni.
Kiscsoportokban
Ha túl sok a gyerek, túl kicsi a papír, kisebb csoportokat
alkothatunk, esetleg kitalálhatunk helyzeteket, amik
indokolhatják a kiscsoportos képet. Kútba nézünk, ágy alá
bújtunk, onnan kukucskálunk ki, stb.
Egyéni képek
Végül persze kisebb lapokra is készülhetnek rajzok, esetleg csak
sziluett portrék.
Következő órán
esetleg mindenki
megfestheti
magát egy új
lapra a nagy kép
alapján, tetszés
szerinti
ruházatban.
Vagy megint
közös kép
készülhet
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Egy kútba nézünk.( Ha korábban még nem volt.)

Alakfestések színes sávokból
A sétáló ecset feladatot vesszük elő újra, de most ábrázoló
jelleggel.

Alakok dombormű

Alakok plasztika
Először megfestjük az előző óra domborműveit, majd
agyagból körplasztikákat mintázunk.

December
Alakok
fadarabokból, drótplasztika, papírral tekerve
Ha korábban a Szillő-morgor világnál nem csináltuk. Ha ott már
megvolt, akkor most csak drót-papír plasztikázunk.

Alakok fadarabokból, drótplasztika, papírral tekerve
Alakok tovább mintázása, befejezése, kifestés megkezdése

Kifestés
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23 Akinek jut rá ideje, kifestheti korábban
készített domborművét

Január
Formatanulmányok
Csontváry festőiskolát végzett. Most mi is végzünk egy kis festőiskolát. Persze mindig tervezek mentő
feladatokat azok számára, akik nem szeretnének, vagy nem tudnak még elmélyülni a látvány utáni munkában.
Tónusozási gyakorlatok.
Kis papírlapok, kis tárgyak rajza

Február
Formatanulmányok

Egyszerű formák rajza
Ha úgy véljük, még korai, akkor jöhet esetleg az elsős,
óriásbicikli feladatsor negyedikes változata.
Kerékpár alkatrészek tanulmányrajza.
Választhatnak a körberajzolásos, vagy a szabadkézi
rajzolásos módszer között
Kerékpár látvány utáni rajza
Furcsa kerékpárok. – furcsa kerékpárosok
Tervező munka
Közös kerékpárok
Az elsős feladat mintájára.

Formatanulmányok
Egy klasszikus műfaj, a csendélet. Ceruzarajz

Formatanulmányok
Festés

24 Nagy Dénes tanítványaitól
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Március
Átváltozások
Hogyan festette volna meg ugyanezt egy másik alkotó?
Kiteszek Picasso, Modigliani, stb. posztereket.

Átváltozások
befejezés
Átdolgozások
Kivágunk néhány
alakot, néhány
háttérelemet
fotókból (esetleg
csak
lehalványított
szürke
fénymásolatokat
használhatunk),
felragasztjuk,
majd kidolgozzuk
képpé.
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Április
Alakjaink belső térben
Megnézzük a Csontváry világa képekről, plasztikákról készült fotókat, majd kukucskáló dobozokat készítünk
montázzsal, kifestéssel. A kivágott alakokat keménypapír háttértámasszal ragasztjuk be a dobozba.

Alakjaink belső térben
Befejezés

Esetleg nagyobb, nyitott féldobozokban is
megmintázhatjuk a kukucskálódoboz terét,
sókerámia technikával.

Alakjaink belső térben
Megfestjük egy képen

Május
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Más festők belső tér ábrázolásai

Mindenki kiválaszt egy

Képet, lemásolja egy részletét.
Az elkészült munkákat beépítjük egy nagy épület alapra.
A megfestett képekből összerakunk egy nagy közös képet.
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Plasztikai kivitelezés 1

Plasztikai kivitelezés2
Összerakunk egy nagy épületet

Külső tér rajza
Június
Külső

tér festése
Zárókiállítás
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