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                                                                                                                        "Leonardo da Vinci" óraterv 
                                                                         - IKT alkalmazásának lehetőségei a vizuális kultúra órán - 

A pedagógus neve Medve Katalin    (Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola, Törökbálint) 

Műveltségi terület művészetek 

Tantárgy vizuális kultúra 

Osztály 6. a 

Az óra témája: Leonardo da Vinci 

Az óra cél- és feladatrendszere oktatási Reneszánsz, humanizmus, polihisztor, Leonardo, Mona Lisa, vonal/szín/levegő perspektíva, sfumato, parafrázis, háromszög kompozíció... 

nevelési Tiszta, pontos, precíz munkára nevelés. Munkafegyelemre nevelés.  

képzési Szövegértés, lényegkiemelés, megfigyelőképesség, elemzőképesség. 

Az óra didaktikai feladatai Motiválás. Új ismeret szerzése. Analízis. Gyakorlás.  

Tantárgyi kapcsolatok Informatika. Mozgókép és médiaismeret. Magyar nyelv és irodalom. 

Felhasznált források tankönyv Imrehné Sebestyén Margit 2009.Nyolcadik kiadás. A képzelet világa 6. osztály. Celldömölk Apáczai Kiadó (64-65., 70-73. oldal) 

egyéb Internet. 

Dátum Többszörösen megvalósítva. 

 

 

Időkeret Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégiák 

Megjegyzések Módszerek 

(tanári tevékenységek) 
Tanulói munkaformák Szemléltetés 

 Előzetes szervezés. 

Tanulók  megérkezése a szaktanterembe, 

helyfoglalás. Köszöntés. 

 

Interaktív tábla előkészítése, 

szemléltető anyagok 

elkészítése, betöltése. 

   

2 perc Beavatás az óra menetébe. 

 

Ismétlés (reneszánsz, humanizmus, tehetség, 

polihisztor) 

 Frontális. 

Kérdés/felelet. 

  

8 perc Új ismeret szerzése. 

Leonardo életének rövid bemutatása 

(tevékenységei, helyszínek)→ 

 

Feladatadás. 

(Kivetített és hallott 

adatokból gyűjtse ki 

mindenki a füzetébe: 

   - hol élt, merre járt? 

   - mivel foglalkozott?  

Ellenőrzés. 

Önálló. 

 

 

 

 

 

Frontális. 

Kérdés/felelet. 

 

 

Források: 

http://www.sulinet.hu/tovabbtan/fel

veteli/ttkuj/21het/esztetika/esztetika

21.html 

http://www.sulinet.hu/tovabbtan/fel

veteli/ttkuj/21het/esztetika/da_vinci

.html 

http://www.vegtag.hu/egyeb/palyaz

at2007/leonardo.pdf 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Leonar

do_da_Vinci 
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11 perc Tanulói kiselőadások. 

1. Leonardo anatómiai tárgyú munkái. 

2. Leonardo gépei, szerkezetei. 

 

 

 

Codex Atlantic lapjainak 

bemutatása képeslapokon 

(Leonardo kiállításról 

beszerezve) 

Figyelemfelhívás:  

Leonardo találmányait 

bemutató kiállítás Pécset!!! 

(2014. ápr.-okt.)→ 

Kiselőadás.  

(ppt két témában) 

 Codex Atlantic: 

 
http://imgarcade.com/1/codex-

atlanticus-sketches/ 

Leonardo kiállítás Pécs: 
http://www.leonardopecs.hu/ 

https://hu-

hu.facebook.com/leonardopecs 

7 perc Mona Lisa - La Gioconda (tk.:73.) 

A téma. 
- Giocondo felesége, Lisa  

- Francesco del Giocondo  (firenzei 

selyemkereskedő) 

- Lisa del Giocondo (Lisa Gherardini) 

- Mona (madonna, asszony, hölgy) 
 

A hírnév. 
- Vincenzo Peruggia (1910-től üveges a 

Louvreban) 

- rablás (1911. augusztus 21.) 

ÚJSÁGCIKKEK→HÍRNÉV 

- 2 évig semmi hír 

-1913. egy firenzei műkincskereskedő részére 

eladásra ajánlják 

- lebukás 
 

Elemzések. 
- vizsgálatok (röntgen, kéz - hat ujj...) 

- másolat 

- előtanulmány 

- kompozíció 

- hogy nézhetett ki Lisa (Photoshop tanulmány) 

- perspektíva (Ism. kérdés) 

vonal (éles, elmosódott) 

szín (telített, tört ) 

levegő (páratartalom, sfumato) 

Tanári magyarázat.  

 

 

Tábla: 

 

Frontális.  

Hallott szöveg értése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megfigyelés. 

Összehasonlítás. 

 

Kérdés/felelet. 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Képek forrása: 

http://theartinquirer.blogspot.hu/201

1/08/100-years-ago-vincenzo-

peruggia.html 

http://globedia.com/imagenes/usuar

ios/noticias/18/1328280519.jpg 

http://www.espanol.rfi.fr/francia/20

110903-mona-lisa-un-tesoro-del-

museo-del-louvre 

http://www.ft.com/cms/s/2/069d866

2-be37-11e0-bee9-

00144feabdc0.html#axzz3H5PahAv

9 

http://www.hurriyet.com.tr/kultur-

sanat/haber/19826565.asp 

https://fbcdn-sphotos-d-

a.akamaihd.net/hphotos-ak-

prn1/525052_10152551923540398

_1766456024_n.jpg 

http://graphics8.nytimes.com/image

s/2006/09/27/arts/27mona_CA2.19

0.jpg 
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5 perc Rajzi, színtani feladat az interaktív táblánál. 

A megbeszéltek alapján a festmény 

vonalrajzának átfestése.  

Interaktív tananyag 

elindítása. 

Feladatadás. 

Interaktív feladat a 

táblánál... a tanulók 

jelentkezést követően jönnek 

a táblához. 

Leonardo képéről készült 

vonalrajz átfestése a tanult 

vonal/szín/levegő 

perspektíva szempontok 

alapján. 

Tanári rajz: 

 
 

Táblakép: 

 
5perc Összegzés, rendszerezés. 

Fogalmak rendszerezése a táblázatba az 

interaktív táblán. 

Interaktív tananyag 

elindítása. 

Feladatadás. 

Interaktív feladat a 

táblánál... a tanulók 

jelentkezést követően jönnek 

a táblához. 

Meghatározások beillesztése 

a táblázatba. 

 Táblakép: 

 
 

5 perc Mona Lisa - a leggyakrabban átdolgozott 

festmény. 

Parafrázisok (interaktív tábla kb. 40 db 

folyamatosan megy). 

 

Képvetítés elindítása. Önálló megfigyelés. 
 

 

 

 
 

Képek forrása: 

http://www.littlecollector.com/prod

ucts/mona-lisa 

http://www.engadget.com/2011/12/

16/nintendo-3ds-tour-guides-might-

make-the-mona-lisa-less-

underwhel/ 

http://www.adamstrange.com/Mona

-Lisa-Starry-Night.html 

http://www.funnyphotos.net.au/mon

a-lisa/1/ 

http://notedelhotel.blogspot.hu/2012

/09/mona-lisa-overdrive.html 

2 perc Házi feladat kijelölése. (Tk.:70-73.) 
Válaszolj a tankönyvi szövegek alapján:  

Mit jelent Leonardo festészetében a "háromszög 

kompozíció"? 

Szent Anna harmadmagával, Mona Lisa, Utolsó 

vacsora...) 

Órai munka tanári értékelése. 

Összepakolás. Elköszönés. 

 
 

 

 

 

Szempontok. (pontosság, 

együttműködés, munkafegyelem...) 
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A megvalósítás dokumentumai 

 

 
 

 

 

Tanulói kiselőadás néhány diája: 
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La Gioconda elrablása: 

 
 

Illusztrációk a kép elemzéséhez: 

 
 

 
 

Illusztrációk forrása: lásd. óraterv táblázatának megjegyzés rovata 
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Interaktív tábla képe: 

    
 

   
   

 
 
Medve Katalin 


