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I. A bemutató óra pedagógiai célja 

A művészeti, vizuális neveléshez szükséges ismeretek érzékenyítése, olyan  

metodikai eljárások, technikák alkalmazásával, amelyek segítségével a 

megtervezett tevékenység   fejleszteni tudja a 3. évfolyamos  korosztály vizuális 

befogadói, megismerői, kifejezői-,  alkotói- és esztétikai  képességeit, valamint a  

differenciált személyiségformálást. 

 

II. Szakmódszertani bázis 

Az óra szemelvénye az ELTE-TÓK Vizuális karán oktatott szaktudományi 

elméletnek, amely a vizuális kommunikáció személyes közlésformáját 

prezentálja. (A Bálványos Huba által kialakított elméleti bázis
1
 bemutatására az 

óra elemzése során kerül sor). 

 

III. Elméleti alapvetések 

1. Az alapfokú  vizuális nevelés szemléltetett szakaszában jól bevált vizuális 

kommunikációs- és kifejezési  ismeretek, módszertani  gyakorlat  segítségével 

jól fejleszthető  a gyermekek vizuális megismerői, kommunikatív és képalkotói 

képessége,  azaz a  vizuális műveltsége. 

2. Az inspiratív képi- és művészeti bevezetést olyan  különleges grafikai eszköz 

és papíralap használat követi, amely a vizuális készségfejlesztésen túl  lélektani  

elmélyülésre is ad lehetőséget.   

3. Az óra a  tantárgyban jelentkező aktuális közoktatási stratégia korosztályra 

jellemző nevelési-oktatási preferenciáin alapul:  

 

3.1. A fejlesztési feladatok szerkezete 

3.1.1. Megismerő- és befogadóképesség 

-  Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozás:  

Műalkotások, természeti látványképek megfigyelése, leírása, esztétikai 

minőségeinek jellemzése. Szabadkézi rajzolás, festés. 

-  Ismeretszerzés, tanulás, térbeli tájékozódás:  

Elemző beszélgetés műalkotásokról. Képek, látványok, események leírása, a 

leírás alapján annak megjelenítése síkban.  

- Kommunikációs képességek:  

Egyszerű, vizuálisan értelmezhető jelzések, jelenségek, közlő ábrák 

értelmezése, készítése. Az emberi gesztusok értelmezése. 

                                                 
1
 Bálványos Huba – Sánta László (2005): A vizuális megismerés és a vizuális kommunikáció,  

Balassi Kiadó, Budapest 

Bálványos Huba( 2005): Esztétikai művészeti nevelés, Balassi Kiadó, Budapest 

BakosTamás-Bálványos Huba-Sándor Zsuzsa-Preisinger Zsuzsa (2005): A vizuális nevelés 

pedagógiája, 6-12 éves korig, Balassi Kiadó, Budapest 
 



3.1.2.  Kreativitás 

-  Alkotóképesség:  

Kitalált dolgok vizuális megjelenítése. Új technikák kipróbálása. 

-  Problémamegoldó képesség:  

A kapott feladat  irányított és önálló értelmezése. Bizonyos 

munkafolyamatok, problémák tanári segítséggel történő megoldása. 

Részfeladatok önálló megoldása. 

- Önismeret, önértékelés, önszabályozás:  

Vizuális esztétikai jellegű preferenciák érvényre juttatása az 

alkotótevékenységekben. 

 

Óravázlat 
 

Tanító: Dr. Géczi-Laskai Judit 
Helyszín: Kőbányai Keresztury D. Általános Iskola, Osztály: 3. b 

Időpont: 2016. 11. 15. 

Tantárgy: Vizuális kultúra 
Tananyag: CSODAFA - A fák tanulmányozása és megjelenítése mesés 

környezetben 

Célok, feladatok:  

- A lényeglátó képesség fejlesztése;  a  fák  részeinek- és 

jellegzetes/különleges részleteinek célirányos megfigyelésével (törzs, 

ágkapcsolódások, levelek, erezetek, színek), vetített képek alapján 

- Szemléletformálás az élővilág csodáinak felfedezésével. 

- Esztétikai- és művészettörténeti érzékenyítés a vetített művészeti 

alkotások által. 

- Technikai készségfejlesztés, a színes olajpasztell használatával 

(színkeverés, árnyalás…) 

- Az ezerszínű fa hangulatának egyéni megfogalmazása. 

Vizuális közlésforma: Személyes közlés 

Szemléltetés: ppt. bemutató fák természetfotóiról, műalkotásokról 

Eszközök: A 4-es fotokarton, olajpasztell-kréta 

Felhasznált irodalom:  

Életfa-világfa-égigérő fa,  In.:http://vilagbiztonsag.hu/index_files/Page7286.htm 

(2016.10.23.) 

Kropog Erzsébet-Dr. Molnár Katalin-Mándics Dezső (2000): Fák és cserjék - 

Növényismeret mindenkinek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 

Bálványos Huba (2005): Esztétikai művészeti ismeretek, esztétikai művészeti 

nevelés,  Balassi Kiadó, Budapest 

http://vilagbiztonsag.hu/index_files/Page7286.htm


 

I. Előkészítés (10’) 

Munkaforma: frontális 

Módszer: irányított beszélgetés, szemléltetés 

 

1. Motiváló beszélgetés, képi inspiráció (7’) 

Az elmúlt órákon sokat foglalkoztunk az őszi színekkel, a falevelekkel.  

A mai órán   különleges  fákról fogunk beszélgetni és rajzolni!  

Milyennek képzelitek a mesebeli kert, erdő fáit?  

Milyen lények lakhatják? 

Lehet-e   fa törzsének és ágainak érdekes alakja, formája? 

Miért különböznek ezek a fák a megszokottaktól? 
 

   
 

   
 

Lehet-e egy fának különböző színű és alakú levele, különleges a virága és a 

termése, szokatlan színű a törzse?  

 

                                      
 



   
 

A művészek (Leonardo, Van Gogh, Csontváry, Klimt) is alkottak csodafákat: 
 

    
 

A magyar népművészet “csodafái” (életfa): keresztszemes himzés, korongolt 

agyagedény, szűrhímzés 
 

   
    

2. A pasztellkréta használata (3’) 

– tanítói technikai bemutató: térkitöltés, kompozíciós elhelyezés, színárnyalatok 

 

III. Alkotó munka (25-28’) 

Munkaforma: önálló munka 

Módszer: egyéni (differenciált) és közös korrektúra, beszélgetés 

 

1. Célkitűzés  

A mai órán egy nagyon  különleges alakú, törzsű és koronájú ezerszínű csodafát 

fogtok rajzolni, olajpasztell krétával, fekete lapra. Ne törekedjetek 

valósághűségre! Az a cél, hogy minél színesebb és érdekesebb legyen a fátok! 



Mind a fa színeiben és felépítésében, próbáljatok meg valami érdekeset alkotni! 

Szeretném, ha minél többféle fa születne! Arra ügyeljetek, hogy a fa karaktere 

megmaradjon, azaz felismerhető legyen a fa! 

 

2. Értékelési szempontok  

térkitöltés, gazdag szín- és formavilág, különleges ötletek  

 

3. Alkotás 

Korrektúra szempontok: 

      -     az olajpasztell technikai megoldásai 

- fő arányok, formák, színgazdagság 

- mennyire sikerült mesebelivé, „csodássá” tenni a fát 

 

III. Értékelés (5-8’) 

Munkaforma: frontális 

Módszer: (irányított) beszélgetés az elkészült alkotásokról 

 

IV. Teremrend kialakítása  

 

 

Várható gyerekmunka: 
 

   
 

 



 


