1.1 Művészeti iskolai tanmenet terv 1998-99. Kap 9fd.doc
tanmen9898.doc
(Vissza a tartalomjegyzékhez: ..\tartalomjegyzék.doc - a Gyik tanmenetek
(Vissza a módszer fájlhoz ..\BEVEZET\modszer98.doc - Gyik műhely
A tanmenet a GYIK műhely feladatsoraiból próbál beemelni néhányat a művészeti iskola foglalkozásaira,
illetve a rajz órákra. A foglalkozások tervezéséhez mindenképp szükség lesz a nagy GYIK könyvre1, illetve
némi jártasságra a GYIK módszertanban.

1.1.1

Elsõ osztály

A foglalkozások elõkészítõ játékai dõlt betûvel szedve
Szeptember

1.1.1.1 Firkák (A kisgyermekkori rajznyelv megerõsítése.)
Nonfiguratív firkák
Játék: a közlés, befogadás csatornái.
Milyen csatornákon közölhetünk egymással ismereteket?
Beszéd (A beszéd logikai tartalma: Süt a nap!)
Arcjáték
Testtartás, mozdulatok
Érintések
Közöljünk ezekkel valamit!
Ki mit hallott?
Hunyja le mindenki a szemét, figyeljünk a zajokra! Mondjuk el, mit hallottunk?
Üzenetek körbe érintéssel.
Fogjuk meg egymás kezét, alkossunk körláncot. Egy jelet indítok el, add tovább! (Egyszerû kézszorítás) Most a
másik irányba indítom, próbáljátok meg minél gyorsabban tovább adni. Ne szorítsátok meg túl erősen társatok
kezét, de legyen határozottan érezhető.
Most csukott szemmel próbáljuk meg ugyanezt. Hunyja le mindenki a szemét! Adom a jelet! (Egyszerû kézszorítás)
Nyissátok ki a szemeteket és engedjétek el egymás kezét!
Séta a körön át nyitott szemmel. Csukott szemmel.
A játékokat részletesebben a Drámajáték elõkészítõ foglalkozások fejezetben láthatjuk.
Beszélgetünk arról, hogyan nõ fel egy gyerek, mit tud egy pólyás, mit egy két éves, stb.
Kérdezek valamit, válaszoljatok rá rajzban. Szerintetek amikor egy egészen kicsi gyerek elõször kezd rajzolgatni,
hogyan néz ki a papír? Mit rajzol? Rajzolgassatok úgy, ahogyan egy egészen pici gyerek rajzolhat. (Megbeszéljük a
rajzokat.) Egyszínû 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 ízületbõl indul a kézmozgás.
(Vállból.) A firkák elõször kifutnak a lapról is. Aztán alkalmazkodnak a lap széléhez. Aztán fészekszerû gombolyaggá alakulnak.
Aztán valamit ábrázolni kezdenek. Véletlenszerû címadás, belelátás. Végül megjelenik a szándékos ábrázolás.

Gyermekrajzok
Aztán növekszik a gyerek. Lassan elkészülnek az elsõ rajzai, amik már ábrázolnak is valamit. Milyenek lehetnek
ezek az elsõ, 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
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kitalálhat. Ha a történet nem fér el egy képre, több képet is rajzolhatsz.
Az elkészült rajzokat kitesszük, megpróbáljuk kitalálni mirõl szólhat.
Ha sok a görcsös rajz, folytathatjuk a formatanulmányokat.
Firkák szabadon
Próbáljunk meg egy lapra három - négy firka rajzot elhelyezni, de mindegyik másféle legyen.
Gyûrjünk össze néhány papírlapot, de mindegyiket más módon.
Tegyük ki magunk elé a firkákat, és az összegyûrt papírokat. Figyeljük meg, mire hasonlít! Rajzoljuk meg!
Érzelmeket hordozó firkák
Nézzünk meg néhány firkát. Miben különböznek?
Esik, emelkedik, suhan, lebeg. Erõszakos, szelíd, stb. Rajzold meg vonalakkal!
Nézzük meg újra az elõzõ firkákat. Meséljünk azokról, akik rajzolták õket. Firkáljunk jókedvû, szomorú, félénk,
bátor, stb. firkákat.
Rajzolj egy képet, mindegy mit ábrázol, de sokféle vonal, pont legyen rajta.
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, felhõket, 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 egyszerûbben:
Van egy kisfiú, vagy kislány. Szomorú, magányos, szelíd,
kedves, ül egyedül, és kedvetlenül firkálgat. Firkálj te is
olyat, amit õ firkálna.
Egy másik kisfiú vagy kislány pedig jókedvû, felszabadult,
mindig van társaság, sokat játszik, mindenki szereti, firkál
valamit. Mit firkál?
A harmadik gyerek is jókedvû, de õ erõszakos, durva.
A negyedik firkádhoz te találj ki valakit.
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.
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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!
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.
Rajzolj egy képet, mindegy mit ábrázol, de sokféle vonal, pont legyen rajta.
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.
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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.

Dósa Gergő rajza. . .
Ha elkészültél, rajzold meg magát a firkáló
gyereket is, írhatsz is róla valamit a lap hátára.

és a rajzot készítő gyerek
képe.

1.1.1.2 Honnan jöttünk? /Vinkler Márta nyomán/
A gyerekek csoportokat alkotnak, az egy óvodából érkezettek egy csoportban lesznek. Ha mindenki egy óvodából,
esetleg egyetlen nagycsoportból jött, akkor rájuk bízzuk, alakítsanak a barátok három-hat fős csoportokat. A
csoportok kapnak egy-egy nagy csomagolópapírt, és - ha lehetőség van rá egy-egy gvas készletet, befőttesüveget.
Ha nincs, zsírkrétát.
Az óvoda
A feladat: fessék, rajzolják meg az óvodát, ahonnan jöttek, az ott használt játékokat, tárgyakat, az óvónőket, a
gyerekeket. A rajzok kerülhetnek egy nagy lapra, vagy a nagy lapra csak maga az óvodaépület, az udvarral, egy
másik lapra a csoportterem, a játékok, óvónők, gyerekek kisebb lapokra, amiket körbevágva ráhelyezhetünk,
ráragaszthatunk a nagy lapokra. Ha technikai problémák vannak, a gyerekek többsége nagyon szegényes,
firkaszínezésű képet rajzol, maradhatunk a vonalas jellegű rajzmódnál
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.
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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.
Eszközök: Alapfelszerelés (filctoll, zselés toll)
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1.1.1.3 A kóró és a kismadár, közös festés
Séta a körön át.
Utánzás játék körben állva
A csoportvezetõ elõjátszik különbözõ mozdulatokat, mindenki õt utánozza.
Állatok utánzása
Kört alakítva körbe sétálunk, és átváltozunk valamilyen állattá.
Két csoportot alakítunk, egyikben a nappali, másikban az éjszakai állatok lesznek. Besötétítjük a termet. Ha ég a
villany, a nappali állatok bújnak elõ, ha elalszik, az éjszakaiak. Helycsere közben persze egy kis kergetõzés.
A kóró és a kismadár szerepjáték
A Kóró és a kismadár
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a világban egy
kismadár. Találkozott egy kóróval. Kóró! Ringass el engem.
Nem ringatom biz én senki kismadarát! Ment mendegélt a
kismadár, találkozott a kecskével. Kecske! Rágd el a kórót!
Kecske nem ment kóró-rágni, kóró mégsem ringatta a
kismadarat. Ment, mendegélt a kismadár, találkozott a farkassal.
Farkas, edd meg a kecskét! Farkas nem ment kecske-enni,
kecske nem ment kórórágni, kóró mégsem ringatta a kismadarat.
..
Falu, kergesd el a farkat! Tűz, égesd meg a falut! Víz, oltsd el a
tüzet! Bika, idd ki a vizet! Bot, üsd meg a bikát! Féreg, fúrd ki a
botot! Kakas, kapd fel a férget!
Szalad a kakas, kapja a férget. Szalad a féreg, fúrja a botot! . . .
Szalad a kecske, rágja a kórót! Bezzeg most már ringatta a
kismadarat! Ha még most sem ringatta volna, az én mesém is
tovább tartott volna.
Elõször körben ülve meghallgatjuk a mesét, majd kiosztjuk a
szerepeket, és a narráció alá pantomímeljük a történetet.
Kidolgozhatjuk a változatos tagadásokat, vagy az egyes
szereplõk karakterét.
A játékot videóra vehetjük, vagy kiadhatjuk a rövid kis
szövegeket betanulásra, és a következõ héten forgatunk.
A mese rajza
A művészeti iskola elsős csoportjának közös
Osszuk ki az egyes szereplõket. A mese szereplõinek
munkája.
megrajzolása a legkisebbeknek sem okoz gondot, ha
hangsúlyozzuk, hogy csak az a fontos, egymástól
különbözzenek. Nagy létszámú osztályokban külön rajzoló kaphatja a kis madarat minden szituációban, és persze a
visszaút szereplõit is külön gyerekekre bízhatjuk. Aki hamar elkészül, besegíthet a falu rajzolásába. A kismadarat
elõre 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
hozzávetõleges alak állandóságát.
A rajzokat elhelyezhetjük egyenes vonalban, vagy két
sorban a kakasnál visszafordítva a történetet. "Ikonfalat
alakíthatunk a külön lapokra rajzolt részletekbõl," de
kitalálhatunk bonyolultabb kompozíciós szerkezeteket is.
A közös munka elkészülte után egyéni képeken is
megoldhajuk a mesét, de jobb ezt a rajz forgó utánra
hagyni.

Pékó Erika Barbara 2. O Műv.
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A művészeti iskola elsős csoportjának közös
munkája.

Rajz forgó
Kijelölöm egy nagy lapon
ceruzával halványan az egyes
szereplõk helyét, mindenki
odarajzolja a maga figuráját.
Majd elindulunk a forgóval
(lásd általános feladatok
fejezet), és tetszés szerinti
mesealakok vonalrajzával
gazdagítjuk a kompozíciót.
Ezután megrajzolom, vagy
megrajzoljuk az utat a
szereplők alá, és jöhet az útszéli
növények megrajzolása. A
növények után rajzoljuk a
kavicsokat, elõször
nagyobbakat, majd egyre
kisebbeket, végül csak
pontozunk. Utolsó lépésben
mindent kiszínezünk.

Művészeti iskola első osztály

Technika: Zsírkréta, filctoll
vagy tempera

1.1.1.4 Az óriás
Vakvezetõ játék-vonatjáték
Összeérintjük ujjainkat, a párok egyike lehunyja szemét, a másik óvatosan vezeti a teremben. Szerepcserével még
egyszer.
Most nyitott tenyerünket illesztjük össze, így vezetjük egymást.
Álljunk meg, a párok egyike hátat fordít a másiknak, és lehunyja a szemét. Társa a vállaira helyezi a kezeit, majd
csak a mutatóujjait, így vezeti a teremben. Szerepcserével ismétlünk. Más érintésekkel is vezetünk. (Kisujjainkat
összeakasztva, stb.
A kóró és a kismadár mese forgatása
Forgathatunk minden különösebb ceremónia nélkül, de jelmezeket is készíthetünk, maszkokat festhetünk.
Az óriás (lásd 5. o.: A bohóc)
Elõször eldöntjük, ki-mit vállal a feladatból.
Külön készülnek a lábak, karok, fülek, szemek, stb., külön a kalap, a csizmák. Ha kész, jöhet az összerakó játék.
festés nagyméretû papírra
Technika: tempera, olló.
Október

1.1.1.5 Óriás plasztika

Művészeti iskola első osztály
Báb-játék
Egyikünk a báb, másik a bábos. A bábos mozgatja a bábot.
Óriás plasztika
Drótból, papírból, papírmaséból, fa rudakból elkészítjük az óriást.
Mások az óriás palástját, fegyvereit, stb. készítik. (50 - 150 cm közötti
méretekben)
Technika: Papírplasztika.
Eszközök: Szerszámkészlet (Csípõfogók, laposfogók, fúrók, stb.) Fából
vagy betonvasból készített tartóváz. (Vagy anyagok az elkészítéséhez)
Kemény drót a karok, lábak számára. Tapétaragasztó, papírcsíkok,
újságpapír a test kitöméséhez, Fonalak, spárgák, drótok a test

kötözéséhez.
Esetleg az óriás gyerekeit is elkészítjük, akkor több csoport is dolgozhat.

1.1.1.6 Az óriás barlangja.
Gép játék
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Kiállítok egy gyereket, szorosan mellé állok, forogni kezdek mellette, karjaim a testemhez szorítva, a tenyereim
eltartom, mintha egy fogaskerék fogai lennének, próbálom saját forgási irányommal ellentétes irányú forgásba
hozni. Õ persze reflexszerûen velem egy irányba forogna. "értitek a feladatot! Ne az eszedre hallgass, hanem a
társad kézmozdulataira.
Alakíthatunk három-négy fõs csoportokat, majd a sikeresen forgókat egyre nagyobb lánccá kapcsolhatjuk.
Újabb gépünk már másféle mozgásokat is végez. Forog, adogat, próbáljunk meg minél többféle gépi mozgást
végezni, a lehetõ leggépiesebben! Sorra kapcsolódnak be a gyerekek, átvéve a mozgás ritmusát. A végén építõgépet
játszunk.
Tér berendezés.
Hullámpapírból barlangot formálunk az óriás köré. Festmény a falra az óriáscsaládról, varázskövek, titkos dobozok,
stb.)
Eszköz: Széles cellux, ollók, snitzer, stb.

1.1.1.7 Színvár. (Szabics Ágnes - Turcsányi Mária)
Sorrajzok
Két csoportra oszlunk, ha nagyobb létszámú az osztály, több is lehet. Egy-egy gyerek krétát vesz a kezébe, odaáll a
táblához. Egy másik megfogja csuklóját. A hátsóknak mutatunk egy-egy kis rajzot. (Emberi arc, kis ház, hinta, stb.)
A feladat: megrajzolni a táblára. Közben nem lehet megszólalni.
A következõ rajzot már hárman-négyen, egyre többen készítik el. Mindig csak a lánc utolsó tagja látja a képet.
(Könnyebb változatban nem csak a csuklót lehet fogni, az ujjakra helyezett kézzel könnyebb irányítani a rajzoló
mozgást. Nehezíthetjük a feladatot, ha az elöl állónak bekötjük a szemét.)
A játék végén, a falra rajzszögezett, vagy padlóra fektetett nagy lapokra közös rajzot készíthetnek a csoportok.
Csukott szemû rajz.
Mindenki kap egy zsírkrétát, behunyja a szemét, odatapogatózik a falhoz, és amikor alkalma nyílik, rajzol rá valami
ábrázoló vagy nem ábrázoló jellegû dolgot.
Színváros házai.
Makett készítés papírból. Sík makettek, vagy térbeli papírplasztikák. Bevezetésként színekkel foglalkozunk, majd
ház körvonalakat vágunk, tépünk, kifestjük õket.

1.1.1.8 Színváros fái
Növény játék
A növény életét utánozzuk, ahogyan a magból kikel, majd õsszel elhervad.
Milyen növénnyé változtam? (Nagy fa, kaktusz, ibolya?)
Tus fúvás-fa lásd: KIEG / kieg52.doc
Elõkészítés: Fúvócsövek kiosztása, esetleg munkaköpeny felöltése.
Akvarellel megfestjük a fa törzsét az elsõ elágazásokig, majd néhány csepp festéket cseppentünk az ágvégekbe. Kis
csõ segítségével (l kiürült filctollakból kivesszük a betétet, hegyet) úgy fújunk rá a tócsára, hogy a csepp ágakká
szaladjon szét. Erõsebb fúvásból sok fiatal vesszõ keletkezik, gyengébben fújva vastagabb ágak. Másképp szalad a
kis festékcsepp, ha vízszintesen, és másképp, ha kissé ferdén tartjuk a lapot. Másképp, ha erõsen, másképp, ha
gyengén fúvom. Ha erõsen felülrõl
a csepp közepébe fúvok, szétszalad
ezer irányba. Ha oldalról, gyengén
fúvom, lehet vezetgetni. Mutatom
egy kézbe fogott papíron.
A talaj szintjérõl kis bokrokat is
fújhatunk, végül berendezhetjük a
képet különbözõ lényekkel.
Lehetnek valóságosak, vagy a
különös fákhoz illõ mesebeliek is.
Nagyon vékony ecsettel finoman
bele is festhetünk a képbe.
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Sorozatot is készíthetünk. Az elsõ fát fehér
alapra fújjuk. A következõnek hátteret festünk.
Ez lehet egyszerûbb vagy bonyolultabb.
Festhetünk egy képet fúvócsõ nélkül, de
igyekezzünk megõrizni a korábbi kép
élénkségét, mozgalmasságát. A lombkoronába

Ecsettel festett fák

Egy gyengébben sikerült
munka. Az ágak nem
emelkednek ki eléggé az
alapfoltokból.

bele is fröcskölhetünk. Egy üres ecsetet
keresztben tartunk, erre ütögetünk rá finoman a festékes ecsettel.

Szántó Sarolta 5. O fújt festménye:

Végül kereshetünk
olyan témát, amelynek
megfestésekor ismét használhatjuk a fúvócsövet.
Ez pedig az ecsettel festett kép.

Gyakran választják a tűzijátékot,
de ritkán sikerül jól " megfújni".
Hívjuk fel a gyerekek figyelmét: jól osszák be erejüket, mert a
9

sok fúvástól
könnyű megszédülni! Ügyeljünk, ne kerüljön nyál a csõbe, használat után mosószeres vízzel mossuk el a csöveket!
Vastagabb csövekkel erõteljesebb, vastagabb vonalak fújhatók. A legvastagabb csövek a keresztbe fûrészelt filctollak (5 mm/, a
legvékonyabbak olyan PEVDI filcek, amikbõl kivettük a kis hegytartó idomokat (1 mm/. Általában olyan PEVDI tollakat
használunk, amiket a végük elõtt fûrészelünk ketté, kb. a fixatív szóró csõ vastagságában (2 mm/. Általában könnyû óra, a
gyerekek nagy lelkesedéssel dolgoznak. Néha elkezdik fröcskölni, csapkodni a festéket. Az egyik ecsetet vízszintesen tartva, a
másikkal ráütve csapkodják a vízfestéket, amibõl persze a ruhájukra is jut. Ezért nem árt munka elõtt köpenyeket venni.

Technika: Tus, pálcika, rajztoll, vízfesték, fúvócsõ.

1.1.1.9 Színváros lakói
Hol vagy?
Két csoport játssza egymás ellen. Először csapatkapitányt kell választanotok, aki kijelöli a játék különböző
szereplőit. A játék lényege: egy-egy bekötött szemû játékosnak meg kell keresnie az ellenfél csapatának
meghatározott játékosát. A keresõ játékosnak az ellenfél csapatkapitánya beköti a szemét, odavezeti őket a másik
csapat székei elé. Azok megmondják neki, kit kell megkeresnie. Közben persze a csapat tagjai átöltözgetnek, helyet
cserélnek. A két keresõ egyszerre indul el, az a csapat nyer, ahol hamarabb megkerül a kijelölt ember. Csak egyszer
lehet nevet mondani. Ha téves, a másik csapat nyer.
kapitányok jelöljék ki a csapat legbátrabb, legkevésbé szégyenlős tagját, aki egyben persze a legjobb megfigyelő is.
Kössék be az ellenfél keresõ játékosa szemét, jelöljék ki a rejtőző embert, és kezdõdhet a játék. A játék során már
nem szabad székeket cserélni, nem szabad elhajolgatni a keresők elől, sem elhárítani kezüket.
Színváros lakói
Beszélgetünk a színek jellemábrázoló lehetõségeirõl. Diákat nézünk.
Embereket, állatokat, festünk.
November

1.1.1.10 Színváros élete
Szobor párok
Következő játékunkban a pároknak olyan szobrokat kell alakítaniuk. amelyek valamiféle viszonyt fejeznek ki. (Pl.:
házaspár, főnök, beosztott, stb.) A legjobb alakításokat újra beállítjuk, majd a szobor pár megelevenedik és
végigjátssza a helyzetet.
Színváros élete
Egy mesét indítunk, az alaphelyzet, van egy király, annak hat lánya. Kék, zöld, sárga, piros, narancs, lila. (Mindig
ilyen ruhákba öltöznek.) Egy közeli barlangba beköltözik egy fekete szörnyeteg, aki utálja a színeket. Kicsalogatja a
lányokat a várból és elrabolja. Dramatizáljuk a mesét. Miután összeáll a történet, elpróbáljuk az egyes részeket,
közben állványra tett, TV-re kivezetett kameráról sorra próbálják ki az épp nem szereplõ gyerekek a
felvételkészítést. (Kamera rögzítése, oldása, zum gomb kezelése.)

1.1.1.11 Jelmezkészítés
Mit rajzoltam a homlokodra?
Körbeállunk, én állok a kör közepén, velem szemben a párok. Egyikük felém néz, másikuk hátat fordít nekem. Az
ujjaimmal egy számot mutatok, amit a szemben álló gyerekek társaik homlokára írnak az ujjukkal.
jelmezek, hátterek készülnek. Közben tovább gyakoroljuk a kamera kezelését is. Start-stop gomb kezelése.

1.1.1.12 Video felvétel.
Mozdulatstaféta
Három csoportot alakítunk. Az egyik csoport kimegy a teremből, csak egyetlen tagja marad benn. A bennmaradó
játékosnak a játékvezető eljátszik egy pantomim jelenetet. (Pl.: Az asztalos lefûrészel egy dara bot egy fahasábból,
hóna alá veszi és kimegy a műhelyből. Egy súlyemelő nekikészül a gyakorlatnak, de nem tudja megemelni a súlyt,
dühében belerúg, majd fél lábon kiugrál a terembõl. Valaki egy szöget ver a falba, képet akaszt rá, igazgatja. WC
előtt várakozik, toporog, majd bemegy, stb.)
Miután eljátszotta, behívnak egy játékost, aki korábban végignézte a produkciót, megpróbálja a lehető
legpontosabban újrajátszani a történetet. Nem szólalhat meg, csak a mozdulatai beszélhetnek. Így adják át
stafétaszerûen a történetet egymásnak. Az utolsó játékos, miután eljátszotta a mozgást, megpróbálja kitalálni, mit
játszott. A bent lévő másik csapat persze egyre nagyobbakat nevet az eltorzuló történeten.
A végén a játékvezető újra előadja az eredeti történetet.
Eljátsszuk a mesét, megbeszéljük a kamera állásokat, kameramozgásokat, majd felvételeket készítünk.

1.1.1.13 Rajzoljunk mesét.
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Kacsintós gyilkos ülõ változata.
Körbeülünk, mindenki maga elé tartja nyitott tenyerét, én az egyik kézbe pénzt helyezek. Most mindenki becsukja
tenyerét, kinyitja szemét kezdődik a játék. Nem szabad elárulni, ki kacsintott le. Akit "lekacsintanak", hátrateszi
mindkét kezét. Később két-három "gyilkossal" is játszhatunk. Ilyenkor több kézbe is pénzt helyezünk. Akinek pénzt
tettünk a tenyerébe, kinyitja a szemét, megnézi: kik lesznek a kollégái.
Meserajz
A kiskondást mesélem, akinek el kellett bújni a királylány elõl. (Föld hét mélységébe, tó legmélyebb szögletébe, nap
mögé, végül rózsává vált.) A gyerekek már közben is rajzolhatnak, a végén mindenki megrajzol valamit a mesébõl.
Lehet több rajzot is készíteni, és egy képben több jelenetet is lehet ábrázolni.
Jelenetek: A kiskondás a tûz mellett. A két fehér galamb a kútnál... stb.
December

1.1.1.14 Kik vagyunk?
Stop
Megállapodunk egy szabályban. Ha a játékvezető azt kiáltja: STOP, a játszó párok ismét mozdulatlanná dermednek.
A pár játszani kezd, a játékvezető egy olyan mozdulatnál kiáltja el magát, amikor valami érdekes mozdulat
valamiféle más viszonyra utal. Pl.: a pár fogorvos jelenetet játszik, a páciens épp öblíteni készül, a pohár már a
kezében. A játékvezető megérinti a páciens vállát, az a helyére ül. A játékvezető beáll a helyére, felveszi testtartását:
Na egészségedre haver, igyunk, amíg van mit mondja, és átviszi a jelenetet egy kocsmai történetbe. A
.
A STOP játék akkor jó, ha a résztvevők bátran játszanak, széles mozdulatokkal, így adhatnak új és új ötleteket a
többieknek. Addig játsszuk, amíg tartanak az ötletek. A pároknak csak akkor lehet megállni ha valaki stoppot
kiáltott, néha percekig kénytelenek játszani szerepüket.
Kik vagyunk?
Nagy papírt teszünk a falra, a gyerekek fele feláll a fal elõtt, a többiek zsírkrétákkal körberajzolják az árnyékukat.
Hogyan állhatunk fel? Próbáljunk minél kisebb helyet elfoglalni. Az elsõ sor guggol, a második térdel, vagy
próbálhatunk egymás hóna alól kinézni, stb. Az a fontos, hogy mindenkinek kirajzolódjon a lapra a profilja
Most csere következik, és újabb körberajzolás. Végül rárajzoljuk az alakokra a ruhát, az arcokat. Kisebb gyerekeknél
egyenként is hívhatjuk a falhoz a gyerekeket, beállítjuk, gyorsan körberajzoljuk, a körberajzolt kinn is marad, elkezdi
kiszínezgetni, részletezni, átdolgozni a képet. A fal elõtt felálló gyerekek támaszkodjanak a falhoz, hogy ne
mozduljanak el a körülrajzolás közben. A munka nehézségét az adja, hogy a lámpa, vagy diavetítõ sugarait
kerülgetni kell, a rajzolók folyton árnyékot vetnek egymás rajzára. Erre a helyzetre fel kell készítsük a gyerekeket,
nehogy ingerült veszekedésbe, lökdösõdésbe fulladjon az óra.( Még nyolcadikban is komoly feladat.)
A rajz készülhet úgy is, hogy a modellek lefekszenek a földre terített papírlapra, föntrõl világítunk rájuk. Általában
puhább zsírkrétával dolgozunk, (ilyen nagy felület megoldása olajpasztellel kissé drága dolog lenne) igazán azonban
temperát, gvast igénylõ feladat. Esetleg járdára is rajzolhatunk színes krétával, majd lefényképezzük a mûvet, és a
kinagyított színes fénykép lesz a maradandó mû.

1.1.1.15 Kik vagyunk? 2.
Tükörjáték
"Közeledjetek egymáshoz, érintsétek
össze a mutatóujjaitokat, így sétáljatok

tovább, mindenki keressen magának egy kis
szabad helyet! Szemben álltok egymással, és két
mutatóujjatok egy tükör üvegére tapad. Rajzoljatok rá valamit két kezetekkel, lassú mozdulatokkal! Most húzódjatok
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kissé messzebb a tükörtől, egyikőtök lesz az élő ember, a másik a tükörképe, aki igyekszik követni minden
mozdulatát. Az élő alak persze lassan mozogjon, hogy a tükörkép követni tudja a mozgást! (Ugyanez szerepcserével
is! Közben általában mutatom, elõjátszom a dolgot, ha páratlan az osztály létszáma, egy gyerekkel, ha páros,
magamban.) Álljunk szembe egymással, kétsoros vonalban, a terem két végében. A párok egymás szemébe néznek.
Ha hidegen nézi az élő alak a tükörképet, az távolodni kezd tőle. Ha melegen, közeledik hozzá. Mutatom) Kezdjétek
mozgatni a tükörképeteket! Eleinte nagyon erős kifejezés változásokkal, később egyre észrevétlenebbül. (Ugyanez
szerepcserével!)
Ki vagyok én?
Mindenki megrajzolja önmagát a nagy képrõl. Vagy párokat alkotunk, és mindenki megrajzolja a társát. Esetleg
tükörbõl önmagát. Több rajz is készülhet, különbözõ technikákkal.
Ezután kivágjuk a rajzokat, majd félretesszük õket, és egymás elé állunk két sorban. Megfigyeljük, milyen egy sor,
majd kirakjuk így a figurákat.
Ezután körbeállunk, majd így is megpróbáljuk kirakni a figurákat, vagy kiadjuk a feladatot: rajzolja meg mindenki a
körben álló csoportot. (Ne figyeljék egymás rajzát! Többféle megoldás is helyes lehet.)
Bátortalanabb osztályokban papírtépéssel kezdhetjük a munkát.
Beállunk egy szoros csoportba, így is kirakjuk a figurákat. Próbálgatjuk az elhelyezéseket. Egymás mellé, azonos
távolságra? Unalmas. Hozzunk létre kis csoportokat, takarásokat!
Fényképezéshez állunk fel. Kirakjuk a figurákat.
Emlékezetbõl megrajzoljuk azt a képet, amit legjobban megjegyeztünk.

1.1.1.16 Ki vagyok én?
Arcaink a tükörben
Üljünk le szemben a tükörképünkkel, és állítsunk össze egy arckifejezés gyûjteményt. (Gyanakvó, szelíd, elbambuló,
stb.) A legtöbb arcot összegyűjtők bemutatják gyûjteményüket. (Annyi időt adjunk, míg a többség ki nem merül.) A
bemutatóról fényképek is készülhetnek, amelyeket később eljátszhatunk. A fotókat összekeverjük, találomra
kiemelünk néhányat, és olyan jelenetet kell rögtönözni, amelyben mindegyik elõfordul.)
Most ismét mozogni kezdünk a tükör előtt, de egyre nagyobb csoportokban. Először négyen, hatan, nyolcan, stb. Az
élő alakok így egymással is kommunikálhatnak, a tükörképek követik őket.
Ki vagyok én?
Rajzolja meg mindenki magát, a családjával együtt, a házát, kedvenc játékait, az állatokat, stb. A feladatot kiadhatjuk
év elején, a rajzot felhasználhatjuk a gyerekek megismerésére, ebben az esetben nem a megjelenítés technikája a
fontos, hanem a képek epikus tartalma, a kompozíció szerkezete. Ilyenkor hagyjuk õket a lehetõ legszabadabban
dolgozni. Ha technikai tanulmány óra után vesszük elõ, mintegy a tanultak felmondásaképp, több segítséget
adhatunk, meghatározhatjuk pl. az alakok és a háttér méretviszonyát.
Január

1.1.1.17 Vers illusztráció mozgásjátékkal indítva
Titkos karmester
Egy játékos kimegy, a többiek benn megállapodnak ki lesz a titkos karmester. Õ vezényli a játékot, azaz bármit
csinál, a többiek utánozzák. Bejön a kiküldött játékos, és megpróbálja kitalálni, ki a titkos karmester. A titkos
karmester persze igyekszik észrevétlen maradni, olyankor próbál valami újat cselekedni, amikor a figyelő épp nem
néz felé. A többiek is őt segítik, tehát nem mindenki őt nézi.
A következő játékunkban állóképeket építünk fel, fokozatosan belépő új és új alakokkal. Megadjuk a kép címét, pl.
este a családban, vagy dolgozatírás, és egyenként lépnek be új és új alakok a képbe, mindenki igyekszik új színt
vinni, valami új dolgot kitalálni. Amikor kész a kép, megelevenedik, megpróbáljuk egy ideig játszani a helyzetet.
Dián kivetítünk egy sokalakos festményt, vagy fotót, felvesszük az alakok testtartását, és megpróbáljuk
megeleveníteni a festményt. Ha kevesebb a szereplő, mint ahányan vagyunk, kitalálhatunk új alakokat
is.
A hajó
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Egyszerû kis pantomim játék.
Elõtte beszélhetünk a
nadragulyáról,
bemutathatjuk képen. "
Kis szennyes-lila, mérges
termést hozó virág, a
titokzatos Elsõ
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 felsõtestû gyerek.) Kiadhatjuk csoportoknak a feladatot. Készüljön fel minden csoport a vers
eljátszására.
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 mûhely)
Kiss Anna: Hajó
Félelmetes hajókémény
rettenetes hajóduda
aztán jön a hajó maga
rajta elsõ Nadragulya
Ez itt elsõ Nadragulya
az ottan a hajóduda
ez itten a hajókémény
a többi a hajó maga.
Játsszátok el a verset!

1.1.1.18 Növényország Szabics Ágnes, Turcsányi Mária
A növény játék ismétlése
Cserepes növényeket rajzolunk, kisebb növényi részeket a száraz termés dobozból, illetve fényképekrõl. Rajzainkat
kiszínezzük szabadon választott színekkel.

1.1.1.19 Növényképek
Jól láttad?
Két csoport versenyez egymással. Az egyik csoportból három-négy gyerek kiáll a másik csoport elé, azok jól
megfigyelik õket. A megfigyeltek eltûnnek (mondjuk egy paraván mögé, a játékvezetõ közben a csoport tagjaival
megbeszéli, milyen kérdéseket tesznek fel a megfigyelõknek. (Hány szõke volt, hánynak volt karórája, stb.)
Ha a megfigyelõk négy-öt kérdésre válaszoltak, a két csoport szerepet cserél.
Növényképek
Képek és szobrok készítése különbözõ természeti formákból.
Talált kavicsok és kövek átfestése, varázskövek készítése.

1.1.1.20 Dombormûvek növénymotívumokból
Mit zörgetek?
A két csoportot egy függönnyel elválasztjuk egymástól. Az egyik csoport tárgyakat ejt a földre, a másik megpróbálja
kitalálni mi eshetett le, aztán szerepcsere.
Dombormûvek
Agyaglapokat nyújtunk, majd természetes formákat nyomunk a lapokba. (Szltkee, fakéreg, kis termések, csigák, stb.
A nyomatokat bemélyítéssel tovább alakítjuk, majd gipsszel kiöntjük.
Február

1.1.1.21 Agyagnövények
Játék a tárgyakkal
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A foglalkozás előtt megállapodunk a gyerekekkel, hogy otthonról mindenki hoz egy olyan tárgyat, eszközt, vagy
ruhadarabot, ami egy színpadi előadás során kellékként szerepelhetne. Mi is összeszedünk néhány alapkelléket.
(Labda, pingpong ütő, bot, seprû, stb.) A kellékeket kirakjuk középre, kiválasztunk egyet, és megpróbáljuk kideríteni,
ki lehet az előadás során a tulajdonosa. Miféle ember. (Neme. kora, külseje, tulajdonságai?)
A gyerekek csoportokat alkotnak, kiválasztanak egy-egy tárgyat, és megbeszélik, ki lehetne a gazdája. Először
szavakkal írják le a tulajdonost, majd egy új tárgy tulajdonosát már el is játsszák.
A tárgyakat nagy körbe rakjuk, kívülről körbesétálja a csoport. Tapsra mindenki felveszi a hozzá legközelebb lévő
tárgyat, és játszani kezd vele. Először funkciószerûen, tehát a söprûvel söpröget, majd később, néhány játék után
funkcióellenesen. Azaz a söprûvel lehet gitározni ásni, de nem lehet söprögetni.
A tárgyakat lerakjuk a játéktér szélére, néhány gyereket megkérünk, hogy válasszanak egy-egy tárgyat. A
kiválasztott tárgyakkal szerepjátékot kell rögtönözzenek. Néhány játék után a korábbi csoportok felkészülnek egyegy szerepjátékra.
Növényeket játszunk
Ismétlés
Növények mintázása.
Milyen növény születhet egy maroknyi nagyságú agyagmagból? Minden gyerek elképzeli saját növényét, és
kialakítja az “agyagmagból”.
Mi minden születhet még egy magból? (Tojásból, méhbõl, stb.) Mintázzuk meg.

1.1.1.22 Mesebeli növények
Játék egy képzelt tárggyal
Első játékunkban valakit kiküldünk a teremből, és megállapodunk, hogy lesz a teremben egy képzelt tárgy, amit
valami módon mindenki használni fog. Pl.: ha egy seprû, akkor néhányan egyszerûen csak a kezükben tartják,
mások javítgatják, és persze lesz, aki söpröget vele. A kiküldött játékos bejön és megpróbálja kitalálni, mi lehet a
többiek kezében. Itt nem lehet megtévesztő mozgásokat alkalmazni, pl. a söprûvel nem lehet gitározni.
Mesebeli növények festése
Milyen virágok fejlõdhetnek ki különféle magvakból? Mesebeli növények festése, rajzolása.

1.1.1.23 Makett készítés
Találd ki a szót!
Egy játékost kiküldünk a terembõl, és megállapodunk egy szóban, amit mindenkinek bele kell fûznie minden
mondatába. (Pl.: "egy", "Tulajdonképpen" stb. Az "a", "az" övön aluli ütés.))
Visszajön a kiküldött játékos, bekapcsolódik a benti beszélgetésbe, kérdezget. Megpróbálja kitalálni, mi lehet a
rejtett szó.
Makettezés
Növényország makettjének elkészítése. Házak, fák, utak, stb.

1.1.1.24 Gonosz növények országa
Kapu
Nagy kört alkotunk, a kör tagjai megfogják egymás kezét. Valaki kimegy a teremből, mi megállapodunk, hol lesznek
a kapuk, melyik játékos lesz az, akit rá lehet venni, hogy engedje el társa kezét. Bejön a kiküldött játékos, beáll a
körbe, és elkezdi kérlelni az összefogott kezûeket, engedjék ki. A válaszokból megpróbálja kitalálni, hol érdemes
próbálkoznia. A kapuk is elutasítják eleinte, de kissé enyhébben mint a többiek.
A gonosz növények országa
Milyen növények élhetnek növényországban, ahonnan az összes állat elmenekült? (Sorra vesszük a lehetséges
támadókat, és a védekezés módjait. Állatokká, manókká alakulnak, szúrós tüskéket fejlesztenek, stb.

1.1.1.25 Növényország lakói
Állj fel a székrõl!
Párokat alakítunk. A párok egyike egy széken ül, a másik megpróbálja rábeszélni, hogy álljon fel. Előre
megállapodhatunk, hogy fel kell-e álljon a végén, vagy maga dönti el mit tesz. A játék szerepcserével folytatódik, a
végén pedig megbeszéljük milyen érzés volt a széken ülni, vagy a szék előtt állni. Igyekszünk minél szélesebb skáláját
igénybe venni a rábeszélésnek, de a fizikai erőszak nem megengedett.
Növényország lakóinak megmintázása
Gyümölcsmanók, gombatörpék, tündérvirágok, faóriások, sárkányindák és egyéb furcsa növénylények készítése
agyagból.
Március
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1.1.1.26 Makett készítés
Játsszátok azt hogy...
Következõ játékunk helyzetjáték. Megállunk egy csoportban, és valaki megpróbálja játékra bírni a többieket. Pl.:
vakon botorkálva kéreget. "Adakozzanak a szegény vaknak!" Ezzel egyértelmûvé tette a helyzetet. Utca, járókelõk.
Mindenki játszani kezd valami olyan szerepet, ami ebben a közegben elképzelhető.)
Az a jó felhívás, ami sokféle szereplehetőséget kínál. Ha valaki például kiszól egy képzeletbeli ajtón: "Kérem a
következő beteget!”, nyilván mindenki beteggé válik egy rendelőben. Nem túl gazdag szerep lehetőség. Közben
azonban szerelők érkezhetnek, a betegek is sokfélék, rendõr keresi a szabálytalanul parkoló autó gazdáját, a
találékony csoport a legegyszerûbb szituációt is érdekessé teheti.
Növényország
A nagyméretû, kerek Növényország elkészítése (papír makett)

1.1.1.27 Dramatizálás
Játék érintésekkel.
Párok kezdenek játszani egyszerû helyzeteket, addig játszhatnak, amíg minden megszólalásukhoz valamilyen érintést
tudnak kötni. Azaz mindig úgy kell megszólaljanak, hogy közben megérintik társukat. Az érintés nem lehet
folyamatos, azaz nem sétálhatnak kézen fogva, nehezebb változatban nem lehet ismétlődő sem. Pl. nem lehet
verekedés. Mindig kapcsolat kell legyen a mondat és az érintés jelentése között.
Ugyanezt a játékot egyre nagyobb csoportokban játszhatjuk.
Jelmez, álarckészítés
Minden gyermek Növényország lakosa lesz. Növényjelmezeket és növényálarcokat készítünk.

1.1.1.28 A jelmezkészítés folytatása, próbák
Jól láttad?
Két csoport versenyez egymással. Az egyik csoportból három-négy gyerek kiáll a másik csoport elé, azok jól
megfigyelik õket. A megfigyeltek eltûnnek (mondjuk egy paraván mögé, a játékvezetõ közben a csoport tagjaival
megbeszéli, milyen kérdéseket tesznek fel a megfigyelõknek. (Hány szõke volt, hánynak volt karórája, stb.)
Ha a megfigyelõk négy-öt kérdésre válaszoltak, a két csoport szerepet cserél.

1.1.1.29 Felvétel
Megy a pénz vándorútra
Asztalsor két oldalára ülünk, a két szemben ülõ sor egymás ellen játszik. Egy-egy pénzt adogatnak egymásnak, adott
jelre mindenki felteszi az asztalra ökölbe zárt kezét. Felváltva találgatnak, kinél lehet a pénz.
Április

1.1.1.30 Fák festése (lásd 5.o)
Titkos karmester
Az osztályból valaki kiáll a tábla elé, háttal az osztálynak. A tanár rámutat valakire, úgy hogy a figyelő ne lássa.
Akire rámutatott, felteszi a kezét. Õ lesz a titkos karmester, akinek mozdulatait a többiek utánozni fogják. Persze
nem mindenki őt nézi, van, aki a szomszédjától veszi át a dolgot. A figyelő
visszafordul, addig figyeli a játékot, míg rá nem jön, ki a titkos karmester.
Fák festése.
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
körülülõ, festegetõ gyerekekkel, vagy egy mese szereplõivel. Az alaposabb
munkát végzõ gyerekek persze végig foglalkozhatnak a fával.
Fa rajzolása, festése látvány után.

1.1.1.31 Épület rajzok
Kisétálunk a közeli kertvárosba, épületeket rajzolni. Minél több részletet
rajzoljunk meg.
A negyedikes Szabó Zoli rajza.
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1.1.1.32
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1.1.1.33 Csongor és Tünde
Jelentést hordó üzenetek kézzel.
Körbeállunk, kézfogással, vállveregetéssel, stb. egy-egy üzenetet indít mindenki körbe.
A mese megrajzolása
Sok mese közös motívuma: a tündérek elültetnek egy aranyalmát termõ fát valahol, többnyire a király kertjében.
Éjfélkor álmot hozó szél jön, majd megérkeznek a tündérek, madarak képében. Átbucskáznak a fejükön, vagy csak
egyszerûen gyönyörû tündérekké válnak, szedni kezdik az almát. Az õr 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.

1.1.1.34 Képzeletünk képei (lásd 5. o.)
Stop játék ismétlése
Véletlen képek.
Május

1.1.1.35 Bokrok között.
Mit írtam a homlokodra?
Körbeállunk, én állok a kör közepén, velem szemben a párok. Egyikük felém néz, másikuk hátat fordít nekem. Az
ujjaimmal egy számot mutatok, amit a szemben álló gyerekek társaik homlokára írnak az ujjukkal.
"Gyöngy az idõ, vándoroljunk / nincs szekerünk bandukoljunk/ lassú folyó ága mellett / járjuk a halk fûzfa berket/
Este a láb gyönge, fáradt/ bokrok alatt nézünk ágyat/ szöcske bokán jõ az álom/ száll a világ lepkeszárnyon."
Elõször beszélgetünk a versrõl, majd készülõdni kezdünk a vándorútra. Ki hogyan öltözik fel, mit hoz magával.
Hogy jutunk ki a faluból, városból? Meddig kell mennünk, hogy lassú folyó menti fûzfa - berket találjunk?
A vándorutat az esti alvás zárja. Elõször az úton megyünk, két oldalt fák állnak. Aztán bemegyünk az erdõbe. Egyre
sûrûbb lesz. Végül úgy döntünk, nem megyünk tovább, itt alszunk. Az erdõ már nagyon sûrû. A bokrok
összeborulnak felettünk. Olyan sûrûn, hogy ha esõ 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. Nagyon szép munkákat
eredményezhet annak a pillanatnak a megfestése, megrajzolása, amikor az elalvás elõtti pillanatokban egymásba
mosódik álom és valóság. (Még jobb persze, ha valóban ki tudunk menni egy erdõbe, rajztáblákkal, rajzolunk
mindenfélét, aztán otthon illusztráljuk a verset.)

1.1.1.36 A képek befejezése
Harang játék
Ötfős csoportokat alkotunk: négy gyerek körbeáll, az ötödik beáll középre. A kör szoros. A középső gyerek
merev testtel eldől valamerre, társai visszaállítják középre. Először csak néhány centiméteres dõléseket engednek,
aztán a kilengések egyre nagyobbak. Nagyon fontos, hogy ne lökjék át egymásnak a középen állót! Nem átbillenteni
kell, hanem visszaállítani!
Ugyanez a feladat, de kicsit veszélyesebb formában. Két gyerek megáll az eldőlő gyerek mögött, karjukkal
elkapják. Először szintén kis esésekkel kezdjük, fokozatosan engednek egyre nagyobb zuhanást.
Újra eljátsszuk az "ingadozó cső" játékot, de a középen álló gyerek most egy harang nyelve, a körbeállók pedig
a harang fala. Akinek nekidől, az bimmet, illetve bammot mond. Eleinte nagy a nevetés, de lassan kialakul a
szabályos harangozás. (Ekkor már oldottabb a foglalkozások légköre.)
A harangok félrehúzódnak a teremben, suttogva megbeszélik, milyen alkalomból harangoznak. (Közben zene
szól, hogy elnyomja a megbeszélés zaját.) Sorban harangozni kezdenek, hangszínnel fejezik ki a harangozás
tartalmát. (Elõtte meg lehet beszélni, milyen alkalmakkor szólhat a harang. Temetés, tûzvész, esküvő, stb.)
Ezután műhely-előkészítő foglalkozások jönnek. Az év legsikeresebb munkáit oldjuk meg különbözõ technikákkal.

1.1.1.37 Műhelyelőkészítők.
1.

Tûzzománc

2.
Batik
Június
3.
Egyszínû linó
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4.

Színes linó

1.1.2

Második osztály

Szeptember

1.1.2.1 Játékok: A közlés - befogadás csatornáinak ismétlése.
1.1.2.2 Adok egy jelet filctoll
Játék: Stop
(Lásd: kiegészítõ feladatok 5. o.)

1.1.2.3 Adok egy jelet ceruza - frottázs sor
Játék: Mit nézek?
Ceruza - frottázs - kréta - sorozat
Lásd 5. o. kieg. a.
október

1.1.2.4 Adok egy jelet kollázs sor lásd 5.o. kieg anyag
Játék: Drámajáték adott mondatokra
anyagkollázs nyomat sor

1.1.2.5 Képzeletünk képei 5. o. törzsanyag
Játék: Zajok mesélik
(Gvas
Szabics Ágnes, Szarvas Ildikó feladatsora

1.1.2.6 Játékok (1-2 foglalkozás)
Játék: Utasítás szemmel
Páros játék, az egyik játékosnak végre kell hajtania azt, amire a másik játékos pusztán szemmel, mozdulatlan testtel
utasítja. A szemöldök mozgása még megengedett, de a fejnek mozdulatlannak kell maradnia. És persze más testrész
sem mozdulhat.
Más változatban csak kézzel, csak lábbal, csak fejjel, stb. adhatnak utasítást, de az utasítás ne a mozgás puszta
leutánzását célozza.
Játék a vízzel, lánggal
Megfigyelünk néhány égõ gyertyát, mécsest. Vizet vezetgetünk átlátszó csöveken, félcsöveken.
Tûz-vízmanók
Tûz és vízmanókat festünk, különbözõ méretben. Elõször apróságokat, majd egyre nagyobbakat. Végül készül egy
óriáskép is, körülrajzolással, mindenki eldönti, tûz vagy vízemberré alakítja magát.
Eszközök: Hurkapálcák, különbözõ papírok, fonalak, drótok, fóliák, átlátszó mûanyag csövek, szigetelõszalag,
palmatex ragasztó, nagyobb bútorlapok, kerámialapok, fúró, FBS és Palmatex ragasztó.
November

1.1.2.7 Kõ és levegõ
Játék: Kõtömb játék
Valaki megáll középen, "szobrot" alkot. (Felvesz valamilyen tartást.) Társának az a feladata, hogy úgy álljon mellé,
mintha a kőtömb lefaragott" része lenne, azaz testtartását kiegészítse egy képzeletbeli mértani testté. Egyre többen
lépnek oda a szoborhoz, egyre nagyobb lesz a kõtömb.
Játék a kõvel (kövekbl kirakott síkkompozíció, kõbõl ragasztott szobor, habcementbõl, kõbõl pattintott kompozíció?
varázskövek festése? Kõvé válást játszunk?) és a levegõvel. Röptetett lapok, pihék, lebegõ formák?
Kõ és levegõemberek festése.
Különbözõ színpárosításokkal érzékeltjük a kétféle "ember" súlyát, tömegét.

1.1.2.8 Tûzváros
Játék: Térérzékelés
Egy 10-20 lépésre lévõ falhoz ki tud legközelebb megállni, bekötött szemmel. Aki eléri a falat, kiesik.
Bonyolultabb a játék, ha közben akadályokat helyezünk el. Pontozni is lehet a hibákat.
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Városépítés
Dobozokból, kartonpapírokból elkészítjük "Tûzvárost".
Papírdobozok, kartonpapírok, tilatex festék, ecsetek, cellux, papírmetszõ kések, ollók, stb.

1.1.2.9 Tûzváros lakói
Játék: Játék érintésekkel
Párok kezdenek játszani egyszerû helyzeteket, addig játszhatnak, amíg minden megszólalásukhoz valamilyen érintést
tudnak kötni. Azaz mindig úgy kell megszólaljanak, hogy közben megérintik társukat. Az érintés nem lehet
folyamatos, azaz nem sétálhatnak kézen fogva, nehezebb változatban nem lehet ismétlődő sem. Pl. nem lehet
verekedés. Mindig kapcsolat kell legyen a mondat és az érintés jelentése között.
Ugyanezt a játékot egyre nagyobb csoportokban játszhatjuk.
Benépesítjük agyagból megmintázott tûzmanókkal, tûzállatkákkal és papírból formázott tûznövényekkel.

1.1.2.10 Vízivilág
Átmentem a hídon és ...
A mondatot csoportok folytatják, helyzetjátékkal. Eljátsszák mi történt, miután átmentek a hídon
Makettezés
Nagyméretû hálóra, vagy doboztérbe készítünk átlátszó színes mûanyag fóliákból díszes halakat, polipokat,
hínárokat.
december

1.1.2.11 Szélszellem
Játék: Játszd el
Egy-egy kis lapra öt szót írunk fel. A csoportoknak szerepjátékot kell rögtönözniük, amiben ez az öt szó is
elhangzik.
Nehezebb a feladat, ha csak ez az öt szó hangozhat el
Megmintázzuk a szélszellemet, gézgipszbõl, gipszbe mártott textilcsíkokból.

1.1.2.12 Karácsonyi ajándékok készítése 1-2
Játék: Vak fogó
A termet úgy rendezzük be, hogy az asztalok, padok csoportokat alkossanak, a könnyen leverhető tárgyakat
betesszük a szekrénybe. Egy kijelölt játékosnak bekötjük a szemét, ő lesz a vak fogó. A többiek körbeveszik. A fogó
számolni kezd. Erre mindenki becsukja a szemét, és megpróbál eltûnni a fogó elől. A fogó tízig számol, majd elindul,
megkeresni a rejtőzőket. Ha valakit megtalál, megragadja, és megböki a kezével. A rejtőző erről tudja, hogy nem
egy másik rejtőző ért hozzá véletlenül. A megbökött játékos kinyitja a szemét, és leül az erre a célra kijelölt
széksorra. Ide nem lehet bújni, ez a kiesett játékosok helye. A kiesettek csendben maradnak, hisz a játékosokat csak
a hallásuk segítheti. Ha valakinek mégis kinyílik a szeme, kezét felemelve jelez a játékvezetőnek, illetve a
kiesetteknek, majd újra lehunyja szemét, és megáll mozdulatlanul.
õ már nem mozoghat tovább. (A fogó szeme azért van bekötve, mert az ő pillanatnyi hibázása korrigálhatatlan
lenne.)
Ha már csak két-három játékos lapul valahol, de őket a fogó nem találja, a játékvezető tapsol egyet, amire a
rejtőzők hangos tapssal válaszolnak. Ha valaki nem tapsolt elég hangosan, ismételnie kell. Így persze már komoly
hátrányba kerül. Az új fogó az lesz, aki legtovább marad észrevétlen. A játék során két alaptaktika van. Van, aki
végig egy helyen lapul, mások igyekeznek a fülükkel követni a fogó mozgását, és folyton kitérni előle. A játékvezető
figyel, nem hunyorog valaki. Õket megállítja.
A játék izgalmas, kissé félelmetes. Lapul valahol az ember, és nem tudja, melyik pillanatban érintik meg.
Szorongásos gyerekek egész testükben megfeszülnek, arcuk fintorba torzul.
Ajándékkészítés
Január

1.1.2.13 Hajó
Játék: Tutajon
Bemelegítésként felelevenítjük korábbi játékunkat, csukott szemmel sétálunk a terem közepén.
"Most nyissa ki mindenki a szemét, sétáljunk tovább, de egy tutajon vagyunk, úgy kell mozogjunk, hogy fel ne
billenjen. Nem szabad megállnunk, mert a partról lõnek ránk.
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Sétáljunk tovább! Tapsra mindenki megáll mozdulatlanul, megnézzük melyik két gyerek van legközelebb egymáshoz,
ők leülnek. A játék az utolsó párig tart.
Ugyanezt játszhatjuk zenére is, itt táncolva kell mozogni a teremben. Aki megáll mozgás közben, szintén leül.
Közös hajóépítés faágakból, spárgából, gézgipszbõl. A hajót is kifestjük.

1.1.2.14 Tûzmozdony
Játék: Zsákbamacska
Nagyobb vászonzsákba, vagy nagy drapéria alá a tanárok tárgyakat helyeznek, amelyeket pusztán tapintással
kell a gyerekeknek felismerniük. Ki tud többet felismerni?
Kiegészítõ játékok:
A kitalált tárgyakat megmintázzák.
Úgy mintázzák meg, hogy elõtte nem nézik meg, mi volt a tárgy.
Dobozokból és hullámpapírokból épül, tilatex színezéssel.

1.1.2.15 Technikai tanulmányok
Játék: Változatok egy versre
Bevezetőben elmondunk egy kis négysoros verset. Pl.: Li Taj Po költeményét:
"Madarak szállnak vidám körökben,
száll a felhő is, aztán tovamegy,
egy marad mellettem mindörökre,
komor, sötét szikláival, a hegy."
A verset felírjuk a táblára, és mindenki elmondja egymás után, de valami új tartalmat tulajdonítva neki. A vers tehát
lesz boldog, boldogtalan, heves, langyos, elhidegülõ, szerelmes vers, vagy kételyekkel telt, esetleg hurráoptimista
forradalmi költemény, stb.
A következõ feladatban párok ülnek szemben egymással. Köztük könyvekből választófal, esetleg egyikük keze a pad
alatt. Nála egy kis tárgy van, amit a lehető legpontosabban meg kell rajzoltasson társával. Nincs más eszköze, mint
a szavai. Megpróbálja a lehetõ legpontosabban leírni, mi van a kezében. (Tárgyak helyett fotókat, vagy rajzokat is
kaphatnak.)
A csoport megállapodik egy színtérben. Pl. fogorvosi váró. Beszélgetés indul, de csak számokkal lehet beszélgetni. A
kifejezés tartalmára tehát mindössze a hangszín, és a metakommunikatív jelek utalnak.
Más helyszínen hasonló beszélgetést folytathatunk, kitalált nyelven. Egy-egy jelenetet elõadhatunk, ahol a nézõknek
kell kitalálniuk mirõl folyhat a beszélgetés.
A kifejezés.
A technikai tanulmányokat vagy egészen tárgyszerûen, az eszközhasználatra koncentrálva vezetjük be, vagy
játékosan, figuratív munkához kapcsolva.
Elõadunk a gyerekeknek egy rövid, verses mesét, majd elmondjuk ugyanezt szégyenlõsen, suttogva, egy rossz
amatõrt karikírozva. Megbeszéljük mi volt a különbség.
Bemutatunk egy halványan firkált rajzot, egy erõtlenül festett képet, majd két másikat, ami eleget tesz a mûfaji
követelményeknek. Készítsünk magunknak egy kis mûfaji emlékeztetõt!
(Kisebbeknél a technika helyes használata lényegében csak annyit jelent, hogy "jól nyomd rá a zsírkrétát, fess,
színezz zártan, erõsen!" Temperánál: ne tedd rá vastagon az alsó foltokat, amíg lehet alulról fejleszd a képet, kerüld
a körbefestegetést. A nagy elõtér foltok helyét persze kihagyjuk, itt az elõtér folt festésekor finoman ráfedünk a
háttérfolt szélére.) Nagyon nagy az egyéni korrektúra szerepe. Vigyázni kell, nehogy a technikai tanulmány órákon le
romboljuk mindazt, amit a sablonmentesítõ órákon felépítettünk.
Részletes technikai tanulmányokat lásd 5. o.)

1.1.2.16 A Seholnincs vár
Játék: Rajzold meg!
Párok ülnek szemben egymással. Köztük könyvekből választófal, esetleg egyikük keze a pad alatt. Nála egy kis tárgy
van, amit a lehető legpontosabban meg kell rajzoltasson társával. Nincs más eszköze mint a szavai. Megpróbálja a
lehetõ legpontosabban leírni, mi van a kezében. (Tárgyak helyett fotókat, vagy rajzokat is kaphatnak.)
A feladattal végezhetünk egy dupla órán, vagy heteken át dolgozhatunk rajta.
Elsõ "várjáték"
Kiss Anna: Hõs
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keresd meg a seholnincs várat / szabadítsd meg a kővéváltat / kisujjaddal fordítsd a zárat / s köd elõtted köd utánad /
kisujjaddal fordítsd a zárat / és köd elõtted köd utánad / szakítsd le a fekete vértet / világos legyen visszatérted
Játsszuk el a történetet. A várhoz vezetõ úton fák hajladoznak a szélben, a várban minden kővévált, de a
megszabadítás pillanatában megéled. Állatok, emberek. (A játék megjelenítheti a verset, de megpróbálhatjuk eljátszani az
elõzményeket is, és a hazatérés utáni eseményeket is. Több hónapon átalakíthatjuk a kerettörténetet, amibe belefoglalhatjuk a
késõbb következõ technikai tanulmányokat, is.)

Mit jelent az a szó, hogy tér? Bent-kint. Kiságyban, szobában, utcán, játszótéren, mezõn. Mekkora terek vehetnek
körül bennünket a várba vezetõ úton?
Fessük meg az odavezetõ utat.
Milyen a hangulatunk? / Félelem, szorongás, elszántság?/ keressünk ehhez illõ színeket. Fessük meg ezekkel a
színekkel a fákat! Alájuk persze festhetünk mást is.
Milyen színeket választanánk a visszatéréshez? Fessük meg most is a fákat!
Rajzoljuk meg, mi mindent láthatunk a várban. Dolgozhatunk csoportmunkában, vagy sorra vehetjük a feladatokat.
Kezdjük az ajtóval. Csak annyit tudunk róla, hogy akik festették nagy ecsetekkel foltokat, kis, vékony ecsetekkel
vonalakat és pontokat is festettek rá. Ezek ábrázolhatnak növényeket, állatokat, vagy csak formák.
Az ajtón díszes kilincs van. (Jobbra - balra, fenn - lenn, középen)

Február

1.1.2.17 A vár lakóinak megmintázása.
Játék: Szerepjátékok
Az állatjátékhoz hasonló, de most királyokká, törpékké, stb. válunk, vagy egy ismert mese szereplõit játsszuk el.
Mintázzuk meg a vár lakóit!
Agyagból vagy sóliszt gyurmából. Kifestés temperával, vagy mázazás.
Termésbábokat készíthetünk.

1.1.2.18 Természetes formák a várban.
Növény játék
A növény életét utánozzuk, ahogyan a magból kikel, majd õsszel elhervad.
Milyen növénnyé változtam? (Nagy fa, kaktusz, ibolya?)
Léggömb játék
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Mindenki egy színes léggömbbé válik, lassan felfúvódik, vagy a játékvezetõ fújja fel, majd szétpukkad, elterül a
földön.
Virágok, állatok, kövek, stb. Rajz, festés modellek után, emlékezetbõl, vagy képekrõl.

1.1.2.19 Mesterséges formák a várban
Sorrajz
Két csoportra oszlunk, ha nagyobb létszámú az osztály, több is lehet. Egy-egy gyerek krétát vesz a kezébe, odaáll a
táblához. Egy másik megfogja csuklóját. A hátsóknak mutatunk egy-egy kis rajzot. (Emberi arc, kis ház, hinta, stb.)
A feladat: megrajzolni a táblára. Közben nem lehet megszólalni.
A következõ rajzot már hárman-négyen, egyre többen készítik el. Mindig csak a lánc utolsó tagja látja a képet.
(Könnyebb változatban nem csak a csuklót lehet fogni, az ujjakra helyezett kézzel könnyebb irányítani a rajzoló
mozgást. Nehezíthetjük a feladatot, ha az elöl állónak bekötjük a szemét.)
A játék végén, a falra rajzszögezett, vagy padlóra fektetett nagy lapokra közös rajzot készíthetnek a csoportok.
A várban vannak olyan dolgok, amiket az emberek csináltak. A mesterséges formák. Fegyverek, edények, stb.
Rajzolj, fess egy (több) képet, amin csak ilyenek vannak!

1.1.2.20 Gépek
Gép játék
Kiállítok egy gyereket, szorosan mellé állok, forogni kezdek mellette, karjaim a testemhez szorítva, a tenyereim
eltartom, mintha egy fogaskerék fogai lennének, próbálom saját forgási irányommal ellentétes irányú forgásba
hozni. Õ persze reflexszerûen velem egy irányba forogna. "értitek a feladatot! Ne az eszedre hallgass, hanem a
társad kézmozdulataira.
Alakíthatunk három-négy fõs csoportokat, majd a sikeresen forgókat egyre nagyobb lánccá kapcsolhatjuk.
Megdöbbentõen nehéz játék.
Újabb gépünk már másféle mozgásokat is végez. Forog, adogat, próbáljunk meg minél többféle gépi mozgást
végezni, a lehetõ leggépiesebben! Sorra kapcsolódnak be a gyerekek, átvéve a mozgás ritmusát.
Gépek is lehetnek a várban, különös, furcsa gép, ami sok mindent tud csinálni. "Élõ-gép játék" (J..)
Vágjon ki mindenki színespapírból néhány alkatrészt, ami szerinte jó lesz a gépre. Összeállítjuk (Esetleg: Mindent
járó malmocska a várban.).
Fessük meg a gépet mûködés közben!
Március

1.1.2.21 Tárgykészítés
Tárgyak mesélik
Kiteszünk két-három tárgyat. Esetleg valami módon kapcsolatba hozzuk őket egymással. (Pl.: két széket
összekötözünk egy kötéllel, vagy egy tányérba beleteszünk egy órát és egy könyvet.) Ki kell találni, mire utal ez a
jelenet? Miféle embereket, miféle helyzeteket idéz. Az idézet lehet konkrét pl. az összekötözött székek lehetnek egy
költözködés emlékei, vagy átvitt. Jelenthetnek megkötözött embereket, vagy szerelmespárt, ahol a kötelék jelképes.
A történteket, helyzeteket feljegyezzük, vagy magnóra vesszük, és eljátsszuk. A játék után megbeszéljük az egyes
helyzeteket, miféle változatai lehetnek.
Pl.: ha a székek egy szerelmespárt jelentettek, miféle kötöttségeket és szabadságokat jelent egy ilyen helyzet. A
beszélgetés teljesen spontán.
Kiadhatjuk csoportoknak is a feladatot, játsszanak el egy helyzetet.
Készítsünk edényeket, más tárgyakat a várbelieknek.
Agyag, vesszõ, csuhé, gyékény, stb. Emberi alak kötözése ágakból, gallyakból, fej kitömött anyagból, öltöztetés
textildarabokkal.

1.1.2.22 A vár szobái.
Rajzold, amit mondok
Párokat alkotunk. A párok szemben ülnek egymással, köztük dobozok, vagy más akadály. Egyikük elõtt egy kép, ezt
kell megrajzoltatnia szemben ülõ társával, de nem mutathatja meg, csak szóbeli információkat adhat. Közben persze
nem látja, mit rajzol a szomszéd.
Belsõ tér. Kuckó. Miért jó befészkelni magunkat valahová? Kuckóépítés dobozokból.
Szoba makettek készítése.

1.1.2.23 A vár makettezése
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Játék a tárgyakkal
A foglalkozás előtt megállapodunk a gyerekekkel, hogy otthonról mindenki hoz egy olyan tárgyat, eszközt, vagy
ruhadarabot, ami egy színpadi előadás során kellékként szerepelhetne. Mi is összeszedünk néhány alapkelléket.
(Labda, pingpongütő, bot, seprû, stb.) A kellékeket kirakjuk középre, kiválasztunk egyet, és megpróbáljuk kideríteni,
ki lehet az előadás során a tulajdonosa. Miféle ember. (Neme. kora, külseje, tulajdonságai?)
A gyerekek csoportokat alkotnak, kiválasztanak egy-egy tárgyat, és megbeszélik, ki lehetne a gazdája. Először
szavakkal írják le a tulajdonost, majd egy új tárgy tulajdonosát már el is játsszák.
A tárgyakat nagy körbe rakjuk, kívülről körbesétálja a csoport. Tapsra mindenki felveszi a hozzá legközelebb lévő
tárgyat, és játszani kezd vele. Először funkciószerûen, tehát a söprûvel söpröget, majd később, néhány játék után
funkcióellenesen. Azaz a söprûvel lehet gitározni ásni, de nem lehet söprögetni.
A tárgyakat lerakjuk a játéktér szélére, néhány gyereket megkérünk, hogy válasszanak egy-egy tárgyat. A
kiválasztott tárgyakkal szerepjátékot kell rögtönözzenek. Néhány játék után a korábbi csoportok felkészülnek egyegy szerepjátékra.
Homokvárépítéssel " melegíthetünk be."
Kirakjuk az eddig készült tárgyakat, ahol lépték problémák vannak, újragyártjuk.

1.1.2.24 Várjáték
Újrajátsszuk a "várjátékot", játékba hozva a tárgyakat, a gépet. Elõtte jelmezeket, díszleteket készítünk.
A vár megfestése. Elõtte esetleg: tájképek értelmezése. Előtér, középtér, háttér.
A játék után csoportmunkában közös képeket rajzolhatunk, festhetünk a várbeli eseményekről.
Április

1.1.2.25 Lepkék
Lepkék festése
képzeletből.
Lepkék festése képekről.
Kitalált lepkék festése

1.1.2.26 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!

1.1.2.27 Plasztikák
Csináljatok mesebeli
pillangókat kartonból, sóliszt gyurmából, függesszétek fonalakra a teremben!
Ragasszunk bio-art lepkéket papírra, vagy szövött gyékény, vessző, csuhé alapra.

1.1.2.28 Lepkejáték
Játsszunk el egy történetet lepkeországból!
Május

1.1.2.29 A bohóc (lásd 5. o.)
Színespapírból vágjon, vagy tépjen ki mindenki néhány alkatrészt egy arcképhez. Szem, orr, száj, stb. Rakjuk össze
õket egy nagy asztalon csoportképpé, majd ragasszuk fel egy nagy alappapírra. Ha színes, átlátszó öntapadós fóliából
dolgozunk, az ablaküvegre ragaszthatjuk. (Nehéz úgy felragasztani, hogy ne kerüljön alá levegő.)
Utána esetleg jöhet a "Kukó" illusztrációja. Kiss Anna: Kukó és a szélkakas?

1.1.2.30 Hol lakunk? 1-2.
Motívumgyűjtés az utcán. Vázlatok készítése, vagy utcakép rajzolás helyben.
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Különféle kultúrák utcaképei. A lakás belülről. Alaprajz. Skiccelés, tervezés alaptechnikái.
Június

1.1.2.31 A várjáték vagy a lepkejáték gyakorlása, készülés a zárókiállítás megnyitójára.
1.1.3

Harmadik osztály

Szeptember

1.1.3.1 Mese rögtönzése.
1. Nyári történetekből, olvasmányokból rögtönzünk egy mesét, megrajzoljuk.
2. Egy sűrű, sötét erdőben jártam, hatalmas fák alatt kanyargott a kis ösvény. ... végül ritkulni kezdtek a fák, már
láttam az erdő szélét jelző világosságot, odaértem, és amit láttam, attól majd földbe gyökerezett a lábam. Találjátok
ki, mit láthattam az erdő szélén, rajzoljátok meg! Nem tudni hogy örömömben, vagy félelmemben lepődtem úgy
meg.
3. Egymásra rakott, függönyökkel letakart padokkal kisebb szobákra osztjuk a termet. Néhány lámpával bevilágítjuk.
Kirakok egy csomó színpadi kelléket, ruhát, találjuk ki, kik viselhetik ezeket egy mesejátékban. Ha minden kelléknek
van már gazdája, kezdjük el felépíteni a történetet, de úgy, hogy mindenkinek jusson beszélő szerep.
Ha közben a kamera használatot is szeretném gyakoroltatni, a próbák alatt mindig más gyerek lép oda az állványra
helyezett, Tv-vel összekötött kamerához, és veszi a próbákat.
Végül eljátsszuk a játékot, a mozgásokat úgy alakítjuk, hogy a lehető legkevesebbszer kelljen megállni, a kamera
áthelyezése miatt. Közben zenei aláfestéseket is adhatunk. (4 órás feladat)

1.1.3.2 Tájkép, a lépték
Képeket nézegetünk belső, külső terekről! (Montázs dobozból) Ugyanarról a tájról megnézünk egy egyre kisebb
részletre koncentráló sorozatot. Kiválasztunk egy-egy tájképet, és készítünk egy vázlatsorozatot hasonló módon,
egyre kisebb részletre koncentrálva.
Megnézzük egymás sorozatait, kiválasztjuk melyik, melyik két kép közt a legnagyobb a léptékugrás, rajzolunk egy
képet, ami oda illene!

1.1.3.3 Alattunk is laknak-felettünk is laknak (Színkeverés)
Gyűjtünk egy sorozatot kedvenc színeinkbõl, majd meghallgatjuk a verset.
Alattunk is laknak, felettünk is laknak, az angyalok s az ördögök, kérdezd
csak meg bármelyik öreget, erősködik Rebeka néni. Úgy képzeljem el a
világot, mint a stelázsit itt ni: alul a kormosak, felül a fényesek, közbül meg
hát a magunkfélék. Szép egy mese, csakhogy a tudomány leszámolt a
stelázsival, inti le Kristóf bácsi. Mert a világ az kerek, mint az alma. Itt
vagyunk mi, itt meg Amerika. Mi fejjel felfelé, ők fejjel lefelé.
Fessük meg ezt a három világot. Alul a kormosak, felül a fényesek, azaz
alulra fessünk kevert, tört színeket, felülre tiszta színeket, középre meg
mindkettőből.
Meg lehet oldani a feladatot
Nonfiguratív foltokkal
Edények festésével
Ördögök, vagy földi manók, angyalok, tündérek, madarak, és középen
önmagunk megfestésével.
Október

1.1.3.4 Plasztikai megoldás
Oldjuk meg most a feladatot plasztikában is.
Papírdombormű készítése gyűrögetéssel. Felragasztás keménypapírra, megfestés.
Ruhadarabokból, fonalakból, fakanálból bábkötözés.
A stelázsi meséli
Mi történhet éjszaka a stelázsiban? Találjatok ki olyan történetet, amelyben a fenti és az alsó világ szereplői
játszanak szerepet.

1.1.3.5 Lélek magasa, mélye
Lélek magasa, mélye. Egymásból újulása. Beszélteti az embert, a tükörbéli mása.
Játsszunk tükör játékot! Üljünk le egymás elé, mi most egymás tükörképei vagyunk.... (J..)
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Figyeld meg (igazi) tükörben magad, fess egy nevetős önarcképet! Nevetős színekkel. Majd fess egy szomorú
arcképet is, szomorúbb színekkel. Végül fess egyet az igazi arcszínekkel. (Arcszín kikeverése piros és fehér
temperából.) A foglalkozás végén mindenkirõl készül néhány fénykép. Következõ foglalkozásra hozz néhány
tárgyat, amit felhasználhatunk a fotózáshoz.

1.1.3.6 Önarcképem tárgyakkal
Egyik oldalán nyitott dobozokba tesszük a tükröt, majd különbözõ tárgyakat helyezünk a dobozba, illetve a doboz
elé. Készítsünk egy társunk segítségével fényképet a doboztérrõl úgy, hogy az arcunk legyen a tükörben.
Kísérletezzetek több tükör beállításával is!
A dobozokat elkészíthetjük mikrohullám kartonból, vagy üzletekbõl szerezhetünk be különbözõ méretű dobozokat.
Eszközök: a makettezés eszközei. Fényképezõgép, tükrök.

1.1.3.7 Tükörország
Szabics Ágnes, Turcsányi Mária
Tükörország keletkezése
Volt egy hiú óriás, aki állandóan magát nézegette a tükrében, de egyszer kicsúszott a kezéből, leesett széttört. Egy
Picurka országra, egy városra esett, ahová egy darabja hullott, ott minden megkettőződött. Az óriás megfestése.
A csodatükör elkészítése, az óriás arcának megfestése a tükörbe. Keménypapír, alufólia, színes fóliák, tempera.
Picurka ország megfestése apró, négyzet alakú tükrökre, a tükrök összetörése és különös kis képek komponálása a
törmelékből.
November

1.1.3.8 Tükörország lakói
A keletkezett figurák megmintázása agyagból. (Szilánkszerű, többfejű, stb. lények.

1.1.3.9 Tükör állat
Hatalmas “tükör-állat” készítése gézgipszből.

1.1.3.10 Tükörpalota építése.
(ember méretű nagy tükrök, alufóliák,

1.1.3.11 A tükör lények ruhái
Tüköremberek mozgásának eljátszása, különös visszhang-zene komponálása.
A tükör lények ruhái (Jelmezkészítés)
December

1.1.3.12 Tükörország ábrázolása
A megkettõzõdött világ ábrázolása különbözõ technikákkal. Papírmetszet, egyéb nyomtatási eljárások.

1.1.3.13 Hamis tükörlények
Hamis tükörlények is keletkeztek a tükör széttörésekor. Furcsább volt a külsejük és a viselkedésük. (Sötét lények
jelmezei, fegyverei.)

1.1.3.14 Eseményjáték
Eseményjáték a kétféle lények között.

1.1.3.15 Karácsonyi ajándékok készítése
Az eseményjáték bemutatása
Hang - zene Szabics Ágnes feladatsora
Január

1.1.3.16 Észlelési gyakorlatok
(Hangok észlelése, zörej, természeti hang, zene) az észleletek vizuális leképzése (festmény, rajz plasztika) új
hangszerek feltalálása, készítése.

1.1.3.17 Hang-játék
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Emberméretűnél nagyobb, hangot adó szerkezet(ek) építése. Működtetése mozgással, tánccal. Fotók készítése.
Árnyképek készítése.
Eszközök: Szerszámos dobozok, talált tárgy dobozok.

1.1.3.18 Ritmusos képek
Ritmusok megfigyelése, leképzése (papírnyomat, sablonnyomat), alakok, háttérelemek ritmusos elhelyezése. (Az
elmúlt foglalkozás képeinek felhasználásával.)

1.1.3.19 Hangszerkészítés
Hangot megváltoztató eszközök (hang dobozok)
február

1.1.3.20 Hangszermanók.
A hangszerek lényege. Tervezzünk minden hangszerünknek egy hangszermanót.
A hangok színe. Harmónia - diszharmónia.

1.1.3.21 Dallamból formaképzés.
Újfajta kották. A zene dramatizálása
Hangot adó ruhák, kosztümök. Jelmez hangszer.

1.1.3.22 Fény-játék zenére
Csoportjátékok (farsang)
Március

1.1.3.23 A taktilis érzék kapcsolata a vizualitással.
1.1.3.24 Tapintható képek, domborművek.
1.1.3.25 A taktilis minõségek színei.
1.1.3.26 Közös nagyméretű plasztika készítése.
Április

1.1.3.27 A Fa gézgipsz, papír.
Nagyobb faágak, kisebb gallyak és gézgipsz segítségével alakul ki az ágrendszer, majd bogyók, papírból kivágott,
megfestett levelek kerülnek rá. Egy törzset kap a fa, ezt gézgipsszel vonják be, majd tovább gazdagítják a
lombkoronát.

1.1.3.28 Csontváry: Zarándoklás a cédrushoz
Lánc-mese rögtönzése a képhez.
Képek rajzolása a meséhez.

1.1.3.29 A sátor Zsírkréta, papír
Tervek készülnek, hogy lehetne a fa köré egy sátort készíteni.

1.1.3.30 A ponyva megfestése (híg tempera, géz)
A földre nagy papír kerül, erre fektetik a gézanyagot. megfestik a sátrat, a levegõben lengetve (Vivaldi zenére)
megszárítják. Ez lesz a sátorponyva. A papírt is elteszik, késõbbi felhasználásra.
Május

1.1.3.31 Kik laknak a sátor alatt, a fa gyökerén? gézkötözés, fonás, csomózás
A gyerekek fõként csúszómászókat készítettek.
26

1.1.3.32 Szellem-tartó edények. Agyagedény építése lapokból.
Ki őrzi majd a sátrunkat, milyen szellem? Kutya, madár, őz, dzsinn? Miben lakik? Lámpában? Barlangban?
Tarisznyában? Agyagedényben?
Három csoportban dolgoznak. Vízi, szárazföldi és levegõbeli lényeket mintáznak agyaglapokra. Elkészülés után
összeillesztik a lapokat, így alakul ki két nagyméretű agyagedény.

1.1.3.33 A tarisznya Vászonvarrás, ragasztás
Varázstarisznyákat varrnak a vándorúthoz.

1.1.3.34 Játék a fánál
Eseményjáték a fa meséjébõl.
Június

Az eseményjáték próbái, elõadás a kiállítás-megnyitón.

1.1.4

Negyedik osztály

Mivel még nincs negyedik osztályunk, innentõl egyelõre csak szándéknyilatkozat.

1.1.4.1 Az erdõ
Tanulmányrajz szõlõtõkérõl.
Ceruzarajz. A repedések vonalas rajza.
Folytasd a tőkét!
Megrajzoljuk ismét a tőkét, de most folytatjuk, mintha egy nagy fa eredne belőle.
Mi történik a fa körül?

1.1.4.2 Az erdő lakói
Egy különös törzs népe.

1.1.4.3 Maszkok a törzsi ünnepre.
Mintázás agyagból, papírmaséból, gézgipszből.

1.1.4.4 Maszkok festése
1.1.4.5 Totemállat választás, tárgyakból élőlények.
1.1.4.6 Fétisek faragása gipszből.
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1.1.4.7 Óriás bálványok építése kis csoportokban.
1.1.4.8 Árnyékkészítés. Ellopták az árnyékunkat.
1.1.4.9 Talizmán.
Agyag és gipszöntés. Szerepjátékok.

1.1.4.10 Vetélkedő 1.
1.1.4.11 Közös festmények a törzs életéről.
Asztalonként egy kép.

1.1.4.12 A világ más képekben.
Festés szokatlan színösszefüggésekkel.

1.1.4.13 Háztervezés, készítés papírból.
1.1.4.14 Egy ház lakói
1.1.4.15 A ház álmai
Montázskészítés

1.1.4.16 Egy álom
Egy álom leírása, majd illusztrálása. Szerepjátékok.

1.1.4.17 Mimikri. Szabad technika.
1.1.4.18 Önembléma tervezése.
Linómetszet, gipszmetszet stb.

1.1.4.19 Farsangi jelmezek készítése.
Szerepjátékok.

1.1.4.20 Árnyjátékok.
A Jó és a Rossz.

1.1.4.21 A jó és a rossz küzdelme papíron.
1.1.4.22 Kollázs
A múltkori munkák jó részeiből kollázsok komponálása. (Frottázs)

1.1.4.23 Hurkapálca - spárga képek szabadon választott témára.
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1.1.4.24 Térstruktúrák, játékok.
1.1.4.25 Szituációs játékok. Krokizás.
1.1.4.26 Élő szobrok. Krokizás.
1.1.4.27 Szabadtéri játékok.
1.1.5

5. osztály

Egy nap = egy év
Sinkó István - Torma Edit

1.1.5.1 A nappal születése
Hangokkal, fényekkel, festményeken. (Video felvételek)

1.1.5.2 A reggel kellékei.
Papírszobor tárgyak készültek. Fogkefe, szappan, zsemle, stb.

1.1.5.3 A reggel eseményei
Történetek a fürdőszobai és reggelizési ceremóniákhoz.
(Video felvételek)

1.1.5.4 Út az iskolába
Vázlatrajzok, térképek az iskolába vezető útról.

1.1.5.5 Történetek útközben
Kalandos történetek.

1.1.5.6 Út-játék
Társasjáték az iskolába vezető útról. (Nagy festmény. Játékra is alkalmas)

1.1.5.7 Az iskolában.
Tudás kocka tornyok épülnek.

1.1.5.8 A tudás kapujában
Kapuépítés-.

1.1.5.9 Híd
1.1.5.10 Hídépítés. Lengõ kötélhíd. Átkelés a hídon.
1.1.5.11 A híd őrei.
Nagyméretű szobrok készítése.

1.1.5.12 Délután
A délután a játéké. Brueghel gyerekjátékainak felújítása a szabadban.

Az este.
Áttetszőség, áttűnés. Üveglapra, fóliára dolgozzák fel az év eseményeit.
Sötét formák fénymásoló, camera obscura felvételek.
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Művészeti iskolai tanmenetek Előkészítő nélküli évfolyamok részére
Az foglalkozás előtti játékok beszedve, a tantervi követelmények aláhúzva. Kurzívval szedve az előkészítő
tantervből beemelt feladatok. A játékokat részletesebben a Drámajáték előkészítő foglalkozások fejezetben,
illetve a játékgyűjteményben láthatjuk. A műhelyelőkészítőket év végére tettem, de célszerűbb szétosztani őket
az egyes feladatok, feladatsorok mögé, a tagozat munkarendje szerint. (Ahogyan beférünk az adott műhelybe,
vagy hozzájuthatunk az eszközökhöz.)

1.2 1. Évfolyam (7-8 évesek)
Szeptember
1.1.5.13 Firkák..\tanmenetkerettantervi 1-4.doc - firkák
Vizuális alapelemek: a pont, vonal, folt, megismerése
Játékos gyakorlatok:
· pont - sűrűsödés, ritkulás, vonal és folt képzése ponttal (eső, esőcseppek, szirmok),
· vonal - sűrűsödés, ritkulás, vékony, vastag, rövid, hosszú, vonalból foltképzés (zápor,
szalmakötegek), (Előkészítő évfolyam követelményeiből)
Játék: a közlés, befogadás csatornái ..\..\EGYEB\DRAMA98.doc - a közlés
Postás játék..\..\EGYEB\JATGYUJT98.doc - postás
Nonfiguratív firkák
Gyermekrajzok
Történet rajza
Firkák szabadon
Érzelmeket hordozó firkák
Érzelmeket hordozó firkák egyszerűbben:
Folt firkák
Figuratív rajzok, festmények

Technikák: filctoll, papírgyűrés, esetleg poharas tempera.
1.1.5.14 A kóró és a kismadár..\tanmenetkerettantervi 1-4.doc - A kóró
A formák csoportjának kompozíciós megoldásai a kiemelés, sűrítés alkalmazásával
Nagyméretű, színes képi kompozíciók, csoportmunkával szubjektív szín és tér használattal, az
alkalmas technika megválasztásával
Játék: Séta a körön át...\..\EGYEB\DRAMA98.doc - séta a körön át
Nappali és éjszakai állatok..\..\EGYEB\JATGYUJT98.doc - nappali
A Kóró és a kismadár mese elmondása.
Szerepjáték (Ha lehet: video felvétel)
Egy-egy motívum megrajzolása. Nagy kép összeállítása.
Nagyobbakkal hasonló láncmeseként Kálidászhától” A felhő- hírnök" kínálkozik, ahol egy elefánt alakú felhő
visz szerelmes üzenetet át Indián. (Európa Bp. 1959)
Technika: filctoll, vagy színes ceruza, zsírkréta, esetleg poharas tempera, olló, ragasztó, nagyobb alap
karton.
Eszköz: ha van, video kamera.

1.1.5.15 A kóró és a kismadár rajzforgó kismadár.
Nagyméretű, színes képi kompozíciók, csoportmunkával szubjektív szín és tér használattal, az
alkalmas technika megválasztásával
Játék: Ha szükséges, folytatjuk a drámajáték sort, majd:
Állathangok ..\..\EGYEB\JATGYUJT98.doc - állathangok
Rajzforgó
Egyéni illusztrációk
Technika: filctoll, vagy színes ceruza, zsírkréta, nagy papírlapok.

Október
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1.1.5.16 A kert. Motívumgyűjtés, fák tanulmányrajza..\..\TORZS\otodik\Tor53al98.doc növények rajza
A természeti és ember alkotta környezet esztétikai szempontú vizsgálata 17
Közvetlen élmények elemzése, motívumgyűjtés (gyűjtögetés) 12
A forma (természeti, mesterséges) egészének és részeinek kapcsolata Jellemző nézetek,
A külső térben tartott foglalkozások előtt nem játszunk, mert a kivonulással, visszatéréssel
elmegy némi idő.
Először motívumokat gyűjtögetünk, majd leülünk egy-egy fa elé, megrajzolni.

1.1.5.17 Épületek ..\tanmenetkerettantervi 1-4.doc - Épület rajzok
A természeti és ember alkotta környezet esztétikai szempontú vizsgálata 17
Közvetlen élmények elemzése, motívumgyűjtés (gyűjtögetés) 12
A forma (természeti, mesterséges) egészének és részeinek kapcsolata Jellemző nézetek,
Eszközök: csíptetős rajztáblák.

1.1.5.18 Madarak tanulmányrajza..\..\TORZS\otodik\TOR54AL98.doc
- A madár
A természeti és ember alkotta környezet esztétikai szempontú vizsgálata 17
Közvetlen élmények elemzése, motívumgyűjtés (gyűjtögetés) 12
A forma (természeti, mesterséges) egészének és részeinek kapcsolata Jellemző nézetek,
Szabad témakeresés külső térben. Rossz idő esetén külső térben gyűjtögetett anyagok benti
rajza.
Fák, bokrok, növények fényképekről, száraz termések, kövek a gyűjtődobozokból. (Esetleg
két foglalkozásra is tagolható, az elsőn kinn rajzolunk, a következő héten a gyűjtött anyagot
- meg persze a benti modelleket - dolgozzuk fel.

1.1.5.19 A szoba
Közvetlen élmények elemzése, motívumgyűjtés (gyűjtögetés)
A természeti és ember alkotta környezet esztétikai szempontú vizsgálata.
A forma (természeti, mesterséges) egészének és részeinek kapcsolata. Jellemző nézetek,
karakter megjelenítése vonalképző eszközökkel
Tárgyak a műteremben, rajzteremben.
Válasszunk ki a műteremből megrajzolásra érdemes dolgokat. (Asztalokra, polcokra
kihelyezünk mindenféle tárgyakat, eszközöket, ruhákat, amik később egy történet szereplői
lehetnek. Mielőtt valamit rajzolni kezdenénk, válasszuk ki a legjellemzőbb nézetét!
A tárgyak megrajzolása után rajzoljunk egy nagyobb enteriőrt is.
A műterem, rajzterem képe
Eszköz: nézegetőkeret

November
1.1.5.20 Tárgy-növény együttesek síkban és térben.
A formák csoportjának kompozíciós megoldásai a kiemelés, sűrítés alkalmazásával
(lavírozott tus, -pác eljárás)
Rajzoljunk, fessünk az előző foglalkozás motívumaiból kisebb csoportokat. (Ne rakjuk össze
csendéletté a tárgyakat, csak a rajzainkat használjuk.) Próbálkozzunk különféle kompozíciós
megoldásokkal. Előtte esetleg szemléltetés (Expresszionista, kubista képek)
Az előző feladat ismétlése domborművekben. A dombormű készülhet agyagból, felrakással,
bemélyítéssel, vagy agyagba nyomott tárgyakról készíthetünk gipszöntvényeket. (A
benyomkodáshoz hozzá is mintázhatunk. A gipszöntvényeket utólag kifesthetjük, a kiégetett
agyag domborművet pedig mázazhatjuk, de egyelőre meghagyhatjuk őket egyszínűnek, és
majd a feldolgozást színezzük.
Az egész anyagot benntartjuk, a tavaszi műhelyelőkészítők során ebből is fogunk dolgozni.
Esetleg felépíthetjük a foglalkozást a meseillusztráció tömörítése óra alapján
is...\..\KIEG\ALTFEL.DOC - A firkavázlattól
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1.1.5.21 Kik vagyunk? Portré...\..\TORZS\otodik\TOR55AL98.doc - portré
Portré. Karakter ábrázolása a mimika, groteszk lehetőségeivel
Mozgásváltozás, mozdulat, egyszerű mozgássor elemzése, megjelenítése
Kezdjük először egy bekötött szemű rajzzal, amit nyitott szemmel kiszínezünk. Ezután
önarckép tükörből, barátok rajza egymásról. (Lásd 5.o.) Végül pedig színespapír kollázs
jöhet, vagy papírmetszet.

1.1.5.22 Kik vagyunk? Egész alakos ábrázolás..\..\TORZS\otodik\TOR55AL98.doc Emberi alak rajza
A forma felépítése, formatömegek megjelenítése ecsetvázlattal, színfoltokkal (álló-, guggoló,
több-kevesebb figura, árnyképek)
Először egyszerű álló alakot rajzolunk, majd egyre bonyolultabb mozdulatokat. Lásd 5. o.
Különböző mozdulatok árnyképeiről készíthetünk gyors vázlatokat.

1.1.5.23 Egy történet képe(i)
Vedd elő az eddig készült rajzokat, és képzeld el, milyen történet szereplői lehetnének. Írd
meg a történetet, majd rajzold, fesd, mintázd meg a legjellemzőbb pillanatát.

December
1.1.5.24 Egy történet képei
Az előző foglalkozás munkáinak befejezése

1.1.5.25 Karácsony
A téli ünnepkör néhány eleme (hagyományok, szokások)

1.1.5.26 Karácsonyi ajándékok..\..\KEZMUVES\ajandek98.doc
Több figurás kisplasztika mintázása ünnepkörökhöz kapcsolódóan 1 (Betlehem, regölés)
Az anyagszerűség követelményeinek megtartása, ragasztás agyagpéppel Játékkonstruálás,
agyag-kerámia fejű bábok, babák textil és más anyagok alkalmazásával
Az elmúlt foglalkozás munkáinak befejezése, ajándékkészítés.

Január
1.1.5.27 Közös festés, rajzolás
Nagyméretű, színes képi kompozíciók, csoportmunkával szubjektív szín és tér használattal,
az alkalmas technika megválasztásával
Együttműködési készség fejlesztése.
A formák csoportjának kompozíciós megoldásai a kiemelés, sűrítés alkalmazásával
4-8 fős csoportokat alakítunk, minden csoport kap egy nagy lapot, a feladat: fél óra alatt a
lehető leggazdagabb kompozíciót fejleszteni a lapra. (Meghatározhatjuk hogy növény-állatember-fa-épület, stb. szerepelhet.)

Technika: Zsírkréta, filctoll vagy tempera
1.1.5.28 Képzeletünk képei. Foltbalátásos festés...\..\TORZS\otodik\TOR51AL98.doc leonardo
A formák csoportjának kompozíciós megoldásai a kiemelés, sűrítés alkalmazásával
A feladatokhoz, problémákhoz kapcsolt műalkotások elemzése
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1.1.5.29 Képzeletünk képei Frottázs
Különféle anyagokból (természeti, mesterséges) kollográfia készítése a faktúrák
kontrasztjával.
Adok egy jelet játékot játszunk, ..\..\KIEG\Kieg5198.doc - adok egy jeletmajd a vonalrajzot
frottázssal tónusozzuk. ..\..\KIEG\Kieg5198.doc - egyik érdekes technikája
Esetleg helyette a "Frottázs óra játékosabban"...\..\KIEG\Kieg5198.doc - játékosabban

Február
1.1.5.30 Képzeletünk képei dombormű..\..\TECHNIKA\Technika.doc - dombormű
fejlesztése
Plasztikai minőségekben (ritmus, textúra, pozitív-negatív) gazdag felület létrehozása
agyaglapon nyomhagyással. Szobrászati alkotások elemzése
Agyaglapra adok jeleket, vagy gyűrt felületet nyomunk bele, és az előző foglalkozáshoz
hasonló szabad munka, lapos dombormű fejlesztése történik. A mintázás végén különböző
anyagok belenyomásával adjuk meg a felületeket.

1.1.5.31 Írásjelek
Az írás és a nyomtatás története a mezopotámiai kultúrától kezdődően.
Írástörténeti bevezető. Elképzelt írás jeleinek kidolgozása.
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1.1.5.32 Mesét ábrázolunk (vázlatok)
Színek kölcsönhatása
Művészeti élmények (színház, tánc, mesék) feldolgozása színes kompozícióban,
színkontrasztok, színharmóniák alkalmazásával (pasztell, tempera, kevert technikák
megoldásaival)
Mesehős portréja a színek kifejező erejének alkalmazásával (vidámság, bánat, félelem)
Először készítsük el a szereplők portréit, majd a kép színvázlatát.
Meg kell tanuljuk a részletek mellőzését, a figurák színfoltokká egyszerűsítését.
Most már - átlagos képességű csoportokban - érdemes végigcsinálni a firkavázlattól a képig
feladatsort. ..\..\KIEG\ALTFEL.DOC - A firkavázlattól
Aki érti-érti, aki nem, kiszínezi első szándékból készült munkáját. Jó képességű csoportban
esetleg még felesleges, gyenge csoportokban szintén.

1.1.5.33 Mesét ábrázolunk (kidolgozás)
Az előző foglalkozás vázlatai alapján elkészítjük a kidolgozott képet.

Március
1.1.5.34 Tündér Szép Ilona (vagy más mese)..\tanmenetkerettantervi 1-4.doc - Csongor
Vonalas ábrázolás közvetlen élmény (mozgásos szituációk, film, fotó) alapján
Nagyobbakkal a Csongor és Tünde megfelelő szakasza is feldolgozható.
A lánnyá változó madarak megrajzolása. Mozgás és átváltozásfázisok.

1.1.5.35 A kép kidolgozása
Saját élmény kifejezése képsorozattal a feladathoz kapcsolt műalkotások elemzése nyomán,
szubjektív szín-, térábrázolás lehetőségeivel

1.1.5.36 Műhelyelőkészítő Színes monotípia..\..\TECHNIKA\LINO198.doc - A monotípia
óra
A műhelyelőkészítők során az év közben készített képekkel dolgozunk, vagy egy-egy röviden
felvezethető kiegészítő feladatot adunk. A grafika feladatok általában szerényebben
tervezhetőek, én a saját csoportjaimat hamar rávezetem a színes linózásra.

1.1.5.37 Műhelyelőkészítő Batik I.
Április
1.1.5.38 Műhelyelőkészítő Batik II.
1.1.5.39 Műhelyelőkészítő Fekete linó..\..\TECHNIKA\LINO198.doc - Első linómetszet
1.1.5.40 Műhelyelőkészítő Háromdúcos színes linó..\..\TECHNIKA\LINO298.doc - színes
nyomat három dúcról
Május
1.1.5.41 Épület rajzok külső térben..\tanmenetkerettantervi 1-4.doc - Épület rajzok
Ember és terek
Épített terek, helyi építészeti (műemlék) alkotások megfigyelése, építészeti motívumok
gyűjtése (vázlatok).
Síkjellegű városképi kompozíciók készítése sötét-világos folt redukcióval, kontraszttal
Tus és szénrajzok nagyobb méretben
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1.1.5.42 Épület plasztikák
Plasztikai megjelenítés papír és más anyagokkal
Térplasztika illusztratív tartalommal (labirintus)

1.1.5.43 Május-Június (4 foglalkozás)
Mestermunkák tervezése kivitelezése

1.32. Évfolyam (9-10 évesek)
Szeptember
1.1.5.44 Ártéri fák rajza, festése (vagy egyéb liget, facsoport)..\tanmenetkerettantervi 14.doc - Fák festése
Természeti motívumok
Növények (fák) formája, szerkezete, színei, a forma és színkarakterek (színes ceruzák, kréták,
akvarell technika)
Lásd még: ..\..\TORZS\otodik\Tor53al98.doc - alapmodellünk

1.1.5.45 Az ártéri liget növényei
Növény és állat tanulmányok,
Kisebb növények, termések rajza, festése. Megfigyeljük a jellegzetes állatokat, madarakat is, de rajzolható
közelségbe ritkán kerülnek. Lásd még:..\..\TORZS\otodik\Tor53al98.doc - növények

1.3.1.1Az ártéri liget madarai, állatai.
Növény és állat tanulmányok,
Albumokból, fényképekről...\..\TORZS\otodik\TOR54AL98.doc - madár

Október
1.1.5.46 Bokrok között...\tanmenetkerettantervi 1-4.doc - Bokrok között
Tematikus feladatok a tanulmányok felhasználásával
Illusztrációs változat
Kompozíciós változat

1.1.5.47 Fehérlófia, vagy más, életfa - mese (Óriásbab, stb)
Életfa motívum megjelenítése (népmesék, legendák, mítoszok alapján), színes tussal
Az óra megtartását az indokolja, hogy az előző óra előreláthatóan széthúzza a mezőnyt. Van,
aki sokáig dolgozik rajta, van, aki hamar elkészül. Számukra egy másik mese lehet a
továbblépés.

1.1.5.48 A mese illusztrálása epikus jellegű rajzban, festményen.
Átírás képi igénnyel, egyéni, esztétikusan formált kifejezéssel sgraffito jellegű viaszos
technika alkalmazása
Viasz sgraffito a meséből. Népművészeti vagy egyéb alkotásokon megfigyeljük a képi sűrítés
módszereit, és az elmúlt foglalkozás epikus ábrázolását egy stilizált, sűrített ikonikus képpé
alakítjuk.

1.1.5.49 A vízpart növényei, állatai, meseillusztrációnk
másképp..\..\TORZS\otodik\TOR56AL98.doc - egyiptomi
Növény és állat tanulmányok, illusztrációk különböző művészeti korokból különböző
kultúrákból
Megfigyeljük a különböző korok ábrázolásait, majd korábbi tanulmányainkat újra elővéve
megpróbáljuk újra alkotni őket az egyes korok stílusában.

November
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1.1.5.50 Látogatás a lovardában (vagy ló megtekintése másutt)
Állatok ábrázolása közvetlen élmény alapján
Mozgás, arány, formatömeg érzékeltetése vonalrajzzal. Gyors krokik készülnek. Otthon
fényképről egy befejezett tanulmány, majd tematikus munka, vagy illusztráció.

1.1.5.51 A mítoszok, legendák állatai
A mítoszok, legendák állatai
Elmúlt foglalkozások tanulmányait alakítsuk át képzeletbeli mítikus állatokká.
Mintázás agyagból, vagy valami érdekesebb síktechnika.

1.1.5.52 Egy mese illusztrálása
Fantáziára épülő illusztratív feladatok
A mesék táltosai, paripái - alkotó képzelet és tanulmányok felhasználásával, figurális
dombormű mintázása
Magas vagy lapos dombormű mintázása.

1.1.5.53 A dombormű befejezése
December
1.1.5.54 Karácsonyra készülünk. Vázlatok
Kép, jel, jelkép, szimbólum
A forma jele, a karácsony jelképei - dekoratív tervezés

1.1.5.55 Mézeskalácsformák tervezése, kivitelezése
A mézeskalács sütés hagyományai, a mézeskalács díszítése

1.1.5.56 Karácsonyi díszek szalmából (vagy más anyagokból)
A népi játék, a népi kézművesség néhány eleme

Január
1.1.5.57 Portré sorozat (lásd 5. o.)
Az emberi arc belső arányai, a karakter, a mozgás-változás, a mimika megjelenítése képi
igénnyel.
A fokozatosan erősödő, keresgélő vonalakkal vázolás technikája. Ez persze már a legjobb
rajzolóknál fokozatosan kialakult, most itt azok a gyerekek sajátítják el, akik eddig még
megmaradtak a kitöltő jellegű egyvonalas rajztechnikánál...\..\TORZS\otodik\TOR55AL98.doc Portré

1.1.5.58 Maszkkészítés
Alakoskodások, szimbolikus tartalmak megjelenítése plasztikában
Viselhető maszk készítése torzítással, szimbolikus tartalommal, plasztikai minőség, grafikai
minőségek alkalmazásával (papír-, gipszmasé, agyag)
Maszkokat tervezünk egy játékhoz. Ez lehet irodalmi mű feldolgozása, vagy szabad maszkkészítés után hozunk
össze egy történetet.

1.3.1.2Egy színpadi játék
A képzőművészet és társművészetek (színház, irodalom, zene, tánc) kapcsolata
Testfestés, jelmez, díszlet készítése

Február

36

1.1.5.59 A játék video felvétele
1.1.5.60 Forma, tér, szerkezet
A különböző korok szerkezeti találmányainak vizsgálata
Konstruálás, különböző szerkezetek készítése többféle anyag felhasználásával (pálcák, drót)
Megnézünk néhány gépezet, szerkezet rajzot különböző korokból, majd szerkezeteket
konstruálunk nyersanyagokból. A szerkezet lehet ismeretlen rendeltetésű, de lehet valami
funkciója is. (Hegyező, stb.)

1.1.5.61 Megrajzolt szerkezetek
Néhány egyszerűbb szerkezet képi síkredukciója

1.1.5.62 Képzelt gépek
Képzelt gépek, szerkezetek, emberszabású konstrukciók színes kompozíciói,
csoportmunkában, nagy méretben, illusztratív tartalommal
Kiállítás látogatás (műfajok felismerése)

Március
1.1.5.63 Műhelyelőkészítő Batik
1.1.5.64 Műhelyelőkészítő Rézkarc (Fóliakarc, "hidegtű" alufóliába, stb.)
1.1.5.65 Műhelyelőkészítő Fekete linó
1.1.5.66 Műhelyelőkészítő Fekete linó
Április
1.1.5.67 Műhelyelőkészítő Színes linó négy dúcról
1.1.5.68 Műhelyelőkészítő Színes linó négy dúcról
1.1.5.69 Műhelyelőkészítő Szobrászat
Május
1.1.5.70 Műhelyelőkészítő Szobrászat
1.1.5.71 Műhelyelőkészítő Tűzzománc
1.1.5.72 Műhelyelőkészítő Festőműhely
Május - Június 3 foglalkozás
1.1.5.73 Mestermunka vázolása-kivitelezése
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1.43. Évfolyam (11-12 évesek)
Szeptember
1.1.5.74 A térben mozgó pont, papírcsíkok tanulmányrajza
A vizuális alapelemek (pont, vonal, folt) virtuális (képzelt) térbe történő elmozdulásai
A síkból a térbe emelkedő forma grafikai, színbeli, plasztikai és egyéb feldolgozása.
Játék a vonallal a sík és tér határán
..\..\TORZS\HATODIK\Tor61al98.doc
Előtanulmányainktól függően vagy a látvány utáni rajz vonalaitól haladunk a tónusos
rajzon át a papírcsíkokig (ekkor két hétre is széthúzható a feladat), vagy rögtön a
papírcsíkokkal kezdünk.
A látvány utáni tanulmányrajz sorozatot a hatodikos kiegészítő feladatokkal tehetjük
játékosabbá. Ezeket a feladatok kiadása előtt vehetjük elő ( a gyülekezési időszakban) vagy a
feladatok végén kaphatják meg a már elkészült gyerekek, esetleg a csoport kifáradásakor
kerülhetnek bevetésre.

1.1.5.75 Térbe emelkedő forma
Emelkedő forma grafikai, színbeli, plasztikai és egyéb feldolgozása

1.1.5.76 A henger szerkezete, árnyékvetése
1.1.5.77 Szabad feldolgozás
Október
1.1.5.78 A gömb tónusos rajza, festése
1.1.5.79 Alma, hagyma, egyéb gömbszerű gyümölcs-termés rajza, festése

1.1.5.80 A síkból a térbe elmelkedő forma. Szabad feldolgozás
A síkból a térbe emelkedő forma grafikai, színbeli, plasztikai és egyéb feldolgozása.

1.1.5.81 Kis üvegek rajza
November
1.1.5.82 Egyéb forgástestek rajza
1.1.5.83 Csíkkompozíciók
A kompozíciós elemek szerepe

1.1.5.84 Kompozíciós játékok (Lásd 6.o)
Játék a vonallal a sík és tér határán

1.1.5.85 Motívumgyűjtés szabad kompozíciókhoz
December
1.1.5.86 Szabad kompozíciók
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1.1.5.87 Statika és dinamika
Statikus és dinamikus kompozíciók fejlesztése, alá-fölészervezés, nagyságrendi kiemelések

1.1.5.88 Térábrázolási rendszerek (Lásd 5.o)
Térábrázolási rendszerek feldolgozása a művészettörténet nagy korszakain keresztül,
műalkotás-elemző órák segítségével
Őskor, Egyiptom, Mezopotámia, Görög, Római
Vázlatok a kompozícióban feldolgozott témáról a különböző korok térrendszerében.

Január
1.1.5.89 Egy vázlat kidolgozása
1.1.5.90 Tér és idő feldolgozása
Saját élmény, munkafolyamat megjelenítése képsorozattal.

1.1.5.91 Befejezés
Február
1.1.5.92 Mitologikus terek építése
Megrajzolása axonometrikus formában, teljes síkba forgatás.
Technika: tempera, tollrajz

1.1.5.93 Befejezés
1.1.5.94 Természetes és mesterséges formák 1.
Tanulmányrajzok természetes formákról és forgástestekről.

1.1.5.95 Természetes és mesterséges formák 2.
Március
1.1.5.96 Természetes és mesterséges formák 3.
1.1.5.97 A tanulmányok feldolgozása tematikus munkán
saját élmény és illusztrációs feladatok segítségével
Technika: tollrajz, festés, kollázs, nyomatok, plasztika

1.1.5.98 Vonal, folt, szín
A vonal, folt és szín formaképző szerepének vizsgálata szabad témaválasztás alapján

1.1.5.99 Egy kiválasztott mítosz feldolgozása Ismerkedés, vázlatok
A természetes és mesterséges környezet, a hagyományos népi életmód eseményeinek
feldolgozása
Archaikus kultúrkincs
Az archaikus kultúrkincs és évszakhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai és grafikai
feldolgozása
Teremtésmítoszok, Gilgames eposz, görög mitológia

Április
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1.1.5.100

Résztanulmányok

1.1.5.101

Kidolgozás

1.1.5.102

Kidolgozás

1.1.5.103

Változatok 1
Május - Június

1.1.5.104

Változatok 2-3-4 Mestermunkák elkészítése

1.56. Évfolyam 12-13 évesek
szeptember
1.1.5.105

Szín-világ 1.

Szín-világ a monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig. Csendélet festése illetve
nonfiguratív átdolgozás.

1.1.5.106

Szín-világ 2.

Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei
Nonfiguratív munka után csendélet berendezése, megfestése.

október
1.1.5.107

Szín-világ 3.

Tiszta színekből és szürkékből építkező kép.
Spontán firkákból kibontott képépítés.

1.1.5.108

Szín-világ 4.

Három főszínre hangolt kép.
Zenei élmény alapján.

1.1.5.109

Szín-világ 5.

Magában való színkontraszt (J. Itten), színezet kontraszt.
Nonfiguratív tanulmányok.

1.1.5.110

Szín-világ 6.

Komplementer színpárok. Csendéletfestés.

November
1.1.5.111

Szín-világ 7.

Szín és tér, színes tér - színes plasztikák

1.1.5.112

Spirál és hullám1.

Tanulmányrajzok tekeredő papírcsíkokról, forgácsokról.

1.1.5.113

Spirál és hullám2.

Tanulmányrajzok, csigákról.
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1.1.5.114

Spirál és hullám3.

Tanulmányrajzok drapériáról.

December
1.1.5.115

Spirál és hullám 4.

Térbeli szerkesztő rajzok

1.1.5.116

A tanulmányok feldolgozása

Természetes és mesterséges formák szerkezeti, látvány utáni és élményszerű feldolgozása
Képi (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs), grafikai (metszet, tollrajz) és plasztikai
(gipsz, agyag) feldolgozás

1.1.5.117

A tanulmányok feldolgozása 2.
Január

1.1.5.118

Feldolgozás 3.

1.1.5.119

Drapéria a művészetben

Műalkotás elemzés
Összehasonlító műelemzés az ókeresztény kortól a XX. sz. elejéig Az elemzés és feldolgozás
az évfolyam feladataihoz kötődik

1.1.5.120

Emberi alak és drapéria

Tanulmányrajz

Február
1.1.5.121

Mozdulat tanulmányok

1.1.5.122

Életképek

Életképek és térábrázolási rendszerek
Korok ünnepeinek és hétköznapjainak megjelenítése a megismert ábrázolási rendszerek
segítségével
Képi, grafikai, plasztikai, fotó, videó feldolgozások, életképek, jelmezek, díszletek

1.1.5.123

Életképek2.

1.1.5.124

Életképek 3.
Március

1.1.5.125

Mondák, eposzok Vázlatok

Mondák, eposzok illusztrációs feldolgozása, képi megjelenítése (Biblia, Arthus mondakör,
Mahabharáta - Szávitri története, a csodaszarvas monda)
Főhős és mellékszereplő viszonyának kompozíciós érzékeltetése
Ikonszerűség és epikus előadásmód
Zárt formájú kompozíciók
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1.1.5.126

Kivitelezés

1.1.5.127

Kivitelezés

1.1.5.128

Kivitelezés
Április

1.1.5.129

Elforduló kocka

Test-modellek
Az egyszerű és összetett forgástestektől a zárt és nyitott szögletes testekig
Modellezés, származtatás, nézőpontváltás, vonal értékek
Kis és nagyméretű modell rajza

1.1.5.130

Hasábok

1.1.5.131

Egyéb mértani testek

1.1.5.132

Mértani testek tónusos rajza
Május

1.1.5.133

Épület rajzok

1.1.5.134

Épületek festése

1.1.5.135

Épületek feldolgozása

1.1.5.136

Épületek feldolgozása
Június

1.1.5.137

Mestermunka
5. évfolyam 13-14 évesek

1.67. évfolyam
Szeptember
1.1.5.138

Mértani testek vonalrajza

1.1.5.139

Axonometria 1.
Október

1.1.5.140

Axonometria 2.

Szerkesztések
Az axonometria, perspektíva, rekonstrukció tapasztalati úton történő megismertetése
Technika: ceruza és szénrajz

1.1.5.141

Rekonstrukció
November
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1.1.5.142

Centrális perspektíva

1.1.5.143

Két távpontos perspektíva

1.1.5.144

Perspektív szerkesztés 1.

1.1.5.145

Perspektív szerkesztés 2.
December

1.1.5.146

Árnyékszerkesztés 1.

1.1.5.147

Árnyékszerkesztés 2.

1.1.5.148 Drapériák, egyszerű csendéletek
Színproblémák: lokál, valőr, reflexek, szín redukció, monokromitás

Január
1.1.5.149

Drapériák, egyszerű csendéletek 1.

Megvilágítási feladatok
Telifény, szemből világítás, ellen- és súrolófény (rajz, festés, fotó...)

1.1.5.150

Drapériák, egyszerű csendéletek 2.

1.1.5.151

Drapériák, egyszerű csendéletek 3.
Február

1.1.5.152

A reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus és a romantika 1.

Kompozíciós módszerek, a tér illúzionisztikus megjelenítése

1.1.5.153

A reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus és a romantika 2.

Kompozíciós módszerek, a tér illúzionisztikus megjelenítése

1.1.5.154

A reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus és a romantika 3.

Kompozíciós módszerek, a tér illúzionisztikus megjelenítése

1.1.5.155

A műfajok születése Portré1.

A megismert művészettörténeti korok műveinek felhasználásával parafrázisok készítése
(portré, csendélet, tájkép)

Március
1.1.5.156

A műfajok születése Csendélet 2.

1.1.5.157

A műfajok születése 3. Tájkép

1.1.5.158

Falak. Tanulmányrajz

1.1.5.159

Falak feldolgozás 1.
Április
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1.1.5.160

Feldolgozás 2.

1.1.5.161

Illusztráció a falak témájára

1.1.5.162

Műszaki tárgyak tanulmányrajza

1.1.5.163

Abszurd tárgyak Tanulmányrajzok.1.
Május

1.1.5.164

Abszurd tárgyak Makettezés 2.

1.1.5.165

Abszurd tárgyak Makettezés 3.

1.1.5.166

Abszurd tárgyak 4. – 5. Csomagolás, marketing terv.
Június

1.1.5.167

Mestermunka
6. évfolyam 14-15 évesek

1.78. évfolyam
Szeptember
1.1.5.168

Csendélet rajz 1.

Nézőpontváltás
Természeti formák és drapériák együttes megjelenítése, kompozícióba rendezése

1.1.5.169

Csendélet rajz 2.

Nézőpontváltás
A kompozíció és a látványábrázolás szempontjai
Festés, rajzolás (tempera, akvarell, pasztell, ceruza, kréták, toll, szén)

1.1.5.170

Csendélet rajz 3.
Október

1.1.5.171

A portré 1.

Portré készítése élő modellről
Szerkezeti és arányrend

1.1.5.172

A portré 2.

A fej mozgásban

1.1.5.173

A portré 3.

Nézőpontváltások, tónusos ábrázolás (képi igénnyel)

1.1.5.174

A portré 4.

A portré rajzolás kánonjai

November
1.1.5.175

Az emberi alak 1.

Alak vázolása, arányai, térbeli helyzetének, mozgásának felismerése és feldolgozása
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1.1.5.176

Az emberi alak 2.

Kroki, szerkezeti rajz,

1.1.5.177

Az emberi alak 3.

résztanulmányok (kéz és láb)

1.1.5.178

Az emberi alak 4.

Feldolgozás. Rajzi, plasztikai munkák

December
1.1.5.179

Alak belső térben

1.1.5.180

Játék a műalkotással 1. Impresszionizmus, (összevetések)

Játék a műalkotásokkal (belenyúlás, átalakítás, montázsok)
A megismert művészettörténeti korszakok kreatív feldolgozása képi, plasztikai eszközökkel

1.1.5.181

Játék a műalkotással 2. századelő, (összevetések)
Január

1.1.5.182

Játék a műalkotással 3. törzsi kultúrák, (összevetések)

1.1.5.183

Játék a műalkotással 4. fauve, (összevetések)

1.1.5.184

Játék a műalkotással 5. a XX. sz.-i izmusok, (összevetések)
Február

1.1.5.185

Játék a műalkotással 6. avantgarde, Kubizmus (összevetések)

1.1.5.186

Játék a műalkotással 7. Absztrakció

1.1.5.187

Játék a műalkotással 8. Szürrealizmus

1.1.5.188

Montázstechnika
Március

1.1.5.189

Szürrealista film

Forgatókönyv

1.1.5.190

Kellékek elkészítése

1.1.5.191

Forgatás

1.1.5.192 Játék a műalkotással 8. neoavantgarde (összevetések)
Április-május
1.1.5.193

Szintézis - Mestermunka

Önálló alkotás létrehozása személyes vagy irodalmi élmény alapján tetszés szerinti
technikával az eddig megismert képzőművészeti témák, feladatok és technikák segítségével.
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