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A) Csoportprofil (8. évfolyam) 

1. A csoport 

Összetétel 

30 fő, a nemek aránya: 14 fiú, 16 lány. 

A 30 tanulóból 14 fő kerületi lakos, 16 fő más kerületből jár az iskolába. 

A csoport összetétele a vizuális képességek, érdeklődési  irányultságok, kulturális háttérismeretek 

tekintetében változatos képet ad. A vizuális kultúra tárgyat heti egy órában tanulják. A szűk időkeret 

ellenére kifejező produktumaik is sokat elárulnak személyes motivációikról, belső jellemvonásaikról.  

A szaktárgyhoz kapcsolódó és egyéb szabadidős tevékenységek 

2 fő a Budai Rajziskolába, 5 fő az iskolai képzőművész szakkörbe, 10 fő az iskolai matematika 

szakkörbe jár; 3 fő énekkaros; 5 fő a Vasas Sport Egyesületben sportol, 3 fő az iskolai kézilabda csapat 

tagja. 

Továbbtanulási szándékok 

Az osztályból kb. 24 fő gimnáziumban vagy szakközépiskolában;  

kb. 6 fő szakmunkásképzőben folytatná tanulmányait. 

2. A csoport története 

A csoportot 5. osztálytól matematika szakos osztályfőnök irányítja, aki jó kapcsolatot tart az 

osztályban tanító kollégákkal. 

Az osztály 5. osztályban 32 fővel indult, s még ebben az évben 2 tanuló családjával együtt vidékre 

költözött. 6. osztályban 2 fő érkezett a csoporthoz: 1 fő egy másik, hasonló iskolarendszerű kerületi 

iskolából, 1 fő egy Waldorf iskolából. A 7. osztály létszáma 2 fővel csökkent, mindketten egy 6 

osztályos gimnáziumba nyertek felvételt. 

A csoport jelentős része rendszeres résztvevője az iskolai szervezésű tanulmányi versenyeknek 

(rajzverseny, Bolyai-verseny, vers- és prózamondó, helyesírási verseny). 12 főnek sikerült eddig a 

felső tagozaton kerületi, illetve budapesti szintű versenyekre is eljutni és képviselni iskolánkat. A 

legkiemelkedőbb teljesítményt az a tanuló érte el, aki matematika versenyen országos 5. helyezést ért 

el 7. osztályos korában. 

Az iskolai rendezvények, művészeti kiállítások szervezésében, megrendezésében 5 fő rendszeresen 

részt vállal és szerepel. 

3. A csoport megismerésének lépései 

A tantárgyi ismeretek többsége konkrét gyakorlati műveletekhez és eljárásokhoz kötődik. Ezt 

kihasználva, a csoport megismerését is e változatos tevékenységek során szerzett tapasztalatok 

segítségével lehetett elmélyíteni. Mikor feltárultak az alkotó és a befogadói képességek fejlesztését 

megalapozó személyes adottságok, a feladatok, témakörök tervezése is differenciáltabb lett. A 

feladatmegoldások minősége javult. A motorikus, manipulatív képességek hiányait leghatékonyabban 

indirekt módon, az elemző, értékelő, ítéletalkotó tevékenységek fejlesztésével pótoltuk. 
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Együtt készülünk a félévenként megrendezésre kerülő projektnapok képző- és iparművészeti 

eseményeire, programjaira.  

Évente 1-2-szer, a tanmenetben szereplő vizuális tartalmakhoz kapcsolódóan múzeumlátogatásokat 

szervezek a Nemzeti Galériába, a Szépművészeti Múzeumba és a Ludwig Múzeumba. 

Gyakran részt veszek az osztály tanulmányi kirándulásain. Legutóbb Nyugat Magyarország 

építészeti nevezetességeivel ismerkedtünk meg (Győr, Sopron, Szombathely, Ják, Csempeszkopács). 

4. Csoportdinamika 

Az osztályközösség alapvetően jónak mondható. Az a 2 fő, aki tavaly érkezett az osztályba, 

sikeresen megtalálta helyét a közösségben. 2 fő kisebb tanulási problémával küzd (diszlexia, illetve 

enyhe dadogás miatt hetente kétszer az iskolai logopédushoz járnak). A legmeghatározóbb 

egyéniségek szerencsés módon a jó képességű, kreatív tanulók közé tartoznak.  

5. A csoportban használt tankönyvek, tanári kézikönyvek 

Tankönyv 

A mozgóképkultúra és médiaismeret témaköreinek tanítását is segítő tankönyvet használunk. 

Indoklás: a fogalmak egymásra épülését és a mindennapi tájékozódást segíti, logikus a felépítése, jól 

támogatja a gyermekek otthoni tanulását. 

Tanári kézikönyvek 

Aknai Tamás: Egyetemes művészettörténet 1945-1980 (Dialóg Campus Kiadó, Bp.-Pécs)  

Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek (Enciklopédia Kiadó, Bp. 2004.) 

Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban (Győr, 1997.) 

Bodóczky István: Vizuális nevelés II. (Helikon Kiadó, 1998.) 

Bakos Tamás, Bálványos Huba, Preisinger Zsuzsa, Sándor Zsuzsa: A vizuális nevelés pedagógiája 

(Balassi Kiadó, 2000.) 

6. A csoport vizuális kultúra szaktárgyi fejlődése 

A tanulók teljesítménye a vizuális megjelenítésben jelentős eltéréseket mutat, a vizuális 

kommunikáció, a tárgy- és környezetkultúra és a művészettörténeti ismeretek területén 

egyenletesebben teljesítenek. Érdeklődnek a kulturális jelenségek iránt, képismeretük, műelemző 

képességük sokat fejlődött, indokolt értékítéletre képesek. Öten rendszeresen járnak rajzszakkörbe és 

munkájukkal ösztönzően hatnak társaikra. Az osztály fejlődése egyenletes üteműnek mondható. Az 

alsó tagozatból megfelelő kifejező készséggel érkeztek, viszont az alapos megfigyeléseket feltételező 

feladatokban lemaradás volt tapasztalható. Megfigyelési és látványelemzési gyakorlatokkal gyorsan 

behoztuk a lemaradást és a megfigyelő képesség fejlődésével együtt fejlődtek a formaértelmező és a 

formakarakter érzékeltető képességek is. 

A színek használatát a színegyensúly szerepének megértését műelemző és színeltaláló festői 

gyakorlatokkal fejlesztettük. Szeretik a képzettársításokra, képi és színszimbólumokra épülő 

montázsok, kollázsok készítését. A művészettörténeti ismeretek jelentőségét egyre jobban felismerik, 
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különösen az épített és a tárgyi környezet értékeinek felfedezését, megítélését segítik a tanult 

ismeretek. Korunk vizuális környezetszennyezettségét tapasztalva ez fontos eredmény.  

A hagyományos rajztechnikák mellett már az új digitális képalkotó és képszerkesztő eszközökkel is 

képesek olyan képi kommunikációs és megjelenítő megoldásokat produkálni, melyre sokáig nem volt 

lehetőség. Sokszor éppen így tudják teljesebben kifejezni magukat, megmutatni saját vizuális 

világukat. 
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B) Tematikus terv 

A pedagógus neve, szakja:    xy, vizuális kultúra 

Az iskola neve:      vz 

Műveltségi terület:      Művészetek 

Tantárgy:        Vizuális kultúra 

 

A tanulási-tanítás egység témája:     Tárgy- és környezetkultúra / Az épített környezet története 

 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere:  A tanuló legyen képes az épített környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb 

következtetések megfogalmazására; 

az építészet társművészeti kapcsolatainak értelmezése; 

az építészet térszervező és tömegalakítást szolgáló eszközeinek megértésére; 

épületeken/tárgyakon a legjellegzetesebb művészeti korszakok stílusjegyeinek felismerésére; 

a vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések és vélemények megfogalmazására. 

A tanulási-tanítási egység helye a fejlesztési folyamatban, előzményei:         

Vizuális kommunikáció / Montázs 

Kifejezés, képzőművészet / Érzelmek, hangulatok kifejezései 

Tárgy- és környezetkultúra / Az épített környezet története 

Vizuális kommunikáció/ Magyarázó képek, rajzok 

Tantárgyi kapcsolatok:  Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: épületek, használati és dísztárgyak megfigyelése. 

Földrajz: A természeti környezet és a kultúra összefüggései. Magyarország és a Kárpát-medence földrajza, kulturális régió. 

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

Hon- és népismeret: Néprajzi tájegységek, nemzetiségek. Hagyományos paraszti tárgykultúra. 

Ének-zene: népdalok, hangszeres népzene. 

Évfolyam:   8. 

Felhasznált források: NAT, Kerettanterv (OH 2013) 

Dátum:   éééé. hh. nn. 
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Óra 
A téma órákra 

bontása 
Didaktikai feladatok 

Fejlesztési 

területek 

(attitűdök, 

készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat Megjegyzések 

1. Az épített környezet 

anyagai, szerkezeti 

és formai 

megoldásai az 

ókorban és a 

középkorban. 

Az ókor és a középkor 

legjellegzetesebb 

épületeinek 

összehasonlító 

elemzése az anyag, a 

funkció, a természeti 

és az épített környezet 

összefüggésében. 

Legyen képes az 

építészet 

térszervező és 

tömegalakítást 

szolgáló 

eszközeinek 

megértésére. 

Tudjon az 

építészeti rajzok 

legfontosabb 

jelzéseinek 

ismeretében a 

belső és a külső 

terek funkciójára 

következtetni. 

Legyen képes 

alaprajzok 

felvázolására, 

tervezésére. 

Ismeri az építészet 

történetében 

megjelenő alapvető 

térszervezést és 

tömegalakítást 

szolgáló építészeti 

megjelenéseket a 

fontosabb 

építészettörténeti 

példák alapján (pl.: 

alaprajztípusok, 

alátámasztó elemek, 

térlefedések). 

Felismeri az épület 

és a környezet, a 

belső és a külső tér 

kapcsolatait, a zárt 

és nyitott terek, az 

osztatlan és osztott 

terek jellemzőit  

(pl.: fő-, oldal- és 

kereszthajó, apszis, 

boltív, boltozat).  

Ismeri az 

aranymetszés 

arányrendszerét. 

előadás, 

műelemzés, 

magyarázat, 

kérdezve kifejtés, 

beszélgetés, 

vita; 

frontális munka, 

önálló tanulói 

munka, 

páros munka, 

csoportos munka, 

korrektúra, 

differenciált tanulási 

feladat.  

görög templomok, 

római templomok, 

amfiteátrumok, 

fürdők, lakóházak; 

középkori, 

templomok, 

székesegyházak, 

paloták. 

Laptop, projektor, 

vetítővászon. 

Az iskola 

környezetében lévő 

jellegzetes 

historizáló 

lakóépületek 

megfigyelése, 

jellemzése, 

rajzolása. 

Zádor Anna: 

Építészeti szakszótár  

 

2. Az épített környezet 

anyagai, szerkezeti 

és formai 

megoldásai az 

újkorban és a 

modern/legújabb 

korban. 

Az újkor és a legújabb 

kor legjellegzetesebb 

épületeinek 

összehasonlító 

elemzése az anyag, a 

funkció, a természeti 

és az épített környezet 

Képes az építészet 

térszervező és 

tömegalakítást 

szolgáló 

eszközeinek 

felismerésére. 

 

Ismeri az építészet 

történetében 

megjelenő alapvető 

térszervezést és 

tömegalakítást 

szolgáló építészeti 

megjelenéseket a 

fontosabb 

előadás, 

műelemzés, 

magyarázat, 

kérdezve kifejtés, 

beszélgetés, 

A barokk, a 

klasszicizmus, a 

romantika, a 

szecesszió építészete  

A funkcionalista és 

az organikus 

építészet. 

Építészeti és 

múzeumi honlapok 

online 

tanulmányozása. 

Moholy-Nagy 

László: Az anyagtól 

az építészetig 

Tatai Erzsébet-Tatai 

Mária: 

Környezetkultúra 
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összefüggésében. Képes az építészeti 

rajzok 

legfontosabb 

jelzéseinek 

ismeretében a 

belső és a külső 

terek funkciójára 

következtetni. 

építészettörténeti 

példák alapján (pl.: 

alaprajztípusok, 

alátámasztó elemek, 

térlefedések). 

Felismeri az épület 

és a környezet, a 

belső és a külső tér 

kapcsolatait. 

Fogalmak: 

illuzionisztikus tér, 

funkcionalizmus, 

organikus építészet, 

modulor, 

aranymetszés. 

vita; 

frontális munka, 

önálló tanulói 

munka, 

páros munka, 

csoportos munka, 

korrektúra, 

differenciált tanulási 

feladat. 

Laptop, projektor, 

vetítővászon 

 

3. A közvetlen épített 

környezet anyagai, 

szerkezeti és formai 

megoldásai, történeti 

emlékei/műemlékei. 

A személyes és a 

közösségi tér 

legjellegzetesebb 

épületeinek vizsgálata 

az anyag, a funkció, a 

természeti és az épített 

környezet 

összefüggésében. 

Képes az építészet 

térszervező és 

tömegalakítást 

szolgáló 

eszközeinek 

felismerésére.  

Képes épületek 

összehasonlító 

elemzésére, az 

elemzési 

szempontok 

megfelelő 

érvényesítésével. 

Ismeri a közvetlen 

tapasztalatok útján 

megismerhető 

műemlék vagy 

közösségi épületek 

stílusjegyeit.  

kiselőadások, 

műelemzés, 

magyarázat, 

kérdezve kifejtés, 

beszélgetés, 

vita, 

helytörténeti 

vetélkedő, 

tanulmányi séta; 

 

frontális munka,  

önálló tanulói 

munka, 

csoportos munka, 

korrektúra, 

differenciált tanulási 

feladat.  

Laptop, projektor, 

vetítővászon. 

Tanulmányi séta 

vagy kirándulás. 

Online 

megtekinthető 

múzeumi honlapok 

tanulmányozása. 

Építészeti lapok: 

Szép házak, 

Oktogon. 

Az iskola 

környezetében lévő 

műemlék épületek 

megfigyelése, 

jellemzése, 

lerajzolása. 

Hoppál Mihály: A 

tér, a közösség, a 

kommunikáció 

Pogány Frigyes: A 

szép emberi 

környezet 
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4. 

 

Különböző korú és 

típusú tárgyak 

elemzése, 

értelmezése. 

 

Használati és szakrális 

tárgyak összehasonlító 

elemzése az anyag-

forma-funkció 

összefüggésében. 

 

Képes tárgyakon 

felismerni a 

legjellegzetesebb 

művészeti 

korszakok 

stílusjegyeit. 

 

Ismeri a tárgyak 

funkciójának 

többirányú 

vizsgálatát: 

technikai, 

pszichológiai, 

szociológiai funkció. 

Használati tárgy, 

szakrális tárgy, 

dísztárgy. 

előadás,  

magyarázat, 

beszélgetés, 

vita; 

frontális munka, 

csoportos munka, 

differenciált feladat. 

Laptop, projektor, 

vetítővászon 

 

Online 

megtekinthető 

múzeumi, 

helytörténeti , tájházi 

honlapok 

tanulmányozása. 

Tatai Erzsébet-Tatai 

Mária: 

Környezetkultúra 

Hoppál Mihály: A 

tér, a közösség, a 

kommunikáció 

 

5. Néprajzi tájegységek 

tárgy és 

környezetkultúrája. 

A tájegység tárgyi 

kultúrájának 

megismerése az 

épület, az öltözék, a 

használati tárgyak 

elemzése által. 

Képes az adott 

tájegység 

legjellemzőbb 

jegyeinek 

felismerésére, más 

tárgycsoporttól 

való 

megkülönböztetés

ére. 

Ismeri egy néprajzi 

tájegység (pl.: 

Tiszántúl – pl.: 

Jászság, Bodrogköz) 

tárgykultúrájának 

(pl.: épület, öltözék, 

használati tárgy) 

legfontosabb jegyeit. 

Múzeumlátogatás. Tanulmányi séta 

vagy kirándulás. 

 Helytörténeti 

gyűjtemény, tájház, 

néprajzi kiállítás 

Hernádi Miklós: 

Tárgyak a 

társadalomban 

6. Tudás és 

képességmérő 

feladatlapok 

kitöltése. 

A témakör 

feldolgozása során 

fejlesztett képességek 

diagnosztikus mérése. 

Legyen képes a 

tesztfeladatok 

megoldására a 

kitöltési szabályok 

betartásával. 

Ismeretek felidézése, 

összefüggések 

meglátása és 

alkalmazása. 

Önálló munka. Előre 

megszerkesztett 

feladatlap. 
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C) Óraterv 

A pedagógus neve:   xy 

Műveltségi terület:   művészetek 

Tantárgy:     vizuális kultúra 

Évfolyam:     8.  

Tematikai egység:    Tárgy- és környezetkultúra / Az épített környezet története 

Az óra ismeretanyaga:   Az épített környezet anyagai, szerkezeti és formai megoldásai az ókorban és a középkorban 

Az óra cél és feladatrendszere:  A tanulók legyenek képesek az épített környezet elemző megfigyelése alapján az építészeti elemek, tagozatok 

felismerésére; térkapcsolatok elképzelésére és ábrázolására a megadott paraméterek alapján; a stílusirányzatok megkülönböztetésére, felismerésére; az 

építészet kapcsolatainak értelmezése a társművészetekkel; tudjanak építészeti rajzokat olvasni, egyszerű alaprajzi vázlatokat készíteni.   

Tantárgyi kapcsolatok:   

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

Földrajz: a természeti környezet és az építészeti kultúra összefüggései.  

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

A szemléltetés anyagai, eszközei: Az európai építészet történetének néhány jelentős emléke (alaprajzok, metszetek, külső és belső terek, társművészeti 

alkotások) görög, római építészet:  pl.: Parthenon; Pantheon, Colosseum; 

 román, gótikus építészet: pl.: pisai dóm, jáki bencés apátsági templom, amiens-i székesegyház, nyírbátori      

 református templom, chartres-i és amiens-i katedrális; 

 reneszánsz építészet:  pl.: Palazzo Farnese, chambord-i kastély. 

     Projektoros vetítés, táblai rajz, építészeti tablók, modellek. 

 

Kulcsfogalmak: közösségi és személyes tér, alaprajz, metszet; osztatlan és osztott tér, egyszerű és bővített tér; fő-, oldal- és kereszthajó; apszis, 

alátámasztó-teherhordó oszlop, oszloprend; pillér, támpillér, pillérköteg, fal, gádorfal, bélletes kapu, rózsaablak, mérmű, térlefedő gerenda, födém, boltív, 

boltozat (dongaboltozat, keresztboltozat), templom, bazilika, katedrális (székesegyház, dóm), palota, aranymetszés. 
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Felhasznált források:  Kerettanterv (OH 2013), Zádor Anna: Építészeti szakszótár (Corvina 1984), Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete (Budapest 1980), Moholy-Nagy 

László: Az anyagtól az építészetig (Corvina 1975), Tatai Mária: Az épített környezet (Enciklopédia kiadó 2003), Pogány Frigyes: Szobrászat és festészet az építőművészetben (Műszaki 

könyvkiadó 1965), Művészettörténeti ABC (Terra 1961), http://kepszotar.hu/
1
 

 

Időkeret Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések Módszerek,  

(tanári tevékenységek) 

Tanulói 

munkaformák 
Szemléltetés 

 Előzetes szervezés  

Szemléltető képek gyűjtése nyomtatott és online 

forrásokból (digitalizálás, szerkesztés), 

prezentációkészítés; 

eszközök, modellek, segédanyagok 

előkészítése; 

fényviszonyok beállítása; 

laptop, projektor, vetítővászon előkészítése; 

tesztelése; 

teremrend megtervezése, kialakítása. 

oktatástechnológiai 

problémák megoldása; 

a szemléltetés 

előkészítése: 

laptop, projektor, 

vetítővászon beállítása, 

szaktanterem 

elsötétítése. 

 

híres régi épületekhez 

kapcsolódó 

történetek, legendák, 

hagyományok 

gyűjtése.  

 Előzetes tudás 

Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése 

adott szempontok alapján.  

Azonosságok és különbségek célirányos 

megfogalmazása a megfigyelés és elemzés 

során.  

Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos 

információk gyűjtése. 

 

2’ 1 Szaktantermi ülésrend kialakítása, az óra 

menetének ismertetése 

Az óra menete:  

építészeti stílusjegyek felidézése, 

téralakítási megoldások megfigyelése a 

közösségi és a lakóépületekben, 

egy tervezési feladat elkezdése. 

magyarázat, 

feladatadás a 

szertárosok és a hetesek 

részére. 

felszerelések 

előkészítése, 

kiosztása 

sötétítés, 

padok, székek 

beállítása. 

makettek, 

tervrajzok, 

építészeti megoldásokkal 

kapcsolatos tablók. 

 

20’ 2. Ismétlés, felidézés, rendszerezés 

Elemzési szempontok: 

az építészet mint téralkotó (térszervező) 

művészet időbelisége; 

projektoros vetítés, 

bemutatás,  

illusztrálás,  

frontális munka 

(megfigyelés, 

felismerés, 

értelmezés): 

A szemléltetéshez 

kiválasztott képek: 

pl. Apollón templom 

(Delphoi), Aphaea templom 

(Aegina), Niké templom, 

Kapcsolódó felidézendő fogalmak: 

alaprajz, alaprajztípus, 

osztatlan és osztott vagy egyszerű és 

bővített tér, 

fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, 

                                                                 
1 Utolsó letöltés: 2013.10.31. 

http://kepszotar.hu/
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építmény – funkció – természeti környezet 

kapcsolata, 

építmény – funkció – épített környezet 

kapcsolata, 

a külső és a belső tér viszonya 

Elemzett korszakok és témák: 

A helyszín, a táj szerepe a görög 

templomépítészetben.  

A görög oszloprendek (dór, ión, korinthoszi, 

kariatida). 

 

A rómaiak mérnöki építészete.  

Új anyagok, új építési technikák, új térlefedő 

megoldások (boltív, kupola). A római ház 

alaprajza. 

Települések alaprajzi jellemzői (pl.: négyzetes 

úthálózat).  

Freskók, padlómozaikok. 

 

A romanika, a gótika és a reneszánsz stiláris 

jellemzői. 

Szakrális és világi épületek alaprajza (pl.: 

hossztengelyes (axiális) alaprajz, centrális 

alaprajz). 

A középkori építészet és a társművészetek 

kapcsolata. 

 

 

Mérés, értékelés: 

Építészeti alapfogalmak, stílusok ismeretének 

mérése feladatlappal a tematikus egység végén. 

kérdezve kifejtés,  

magyarázat, 

a megértés ellenőrzése,  

kérdések 

megválaszolása 

 

Az eddig tanult 

művészettörténeti 

korszakokból származó 

építészeti alkotások 

segítségével történő 

rendszerezések és új 

összefüggésekkel való 

kiegészítések. 

 

 

Alaprajzok, metszetek, 

nézetek, építészeti 

tagozatok, épületekhez 

illeszkedő szobrok, 

falképek 

összehasonlítása. 

 

rövid válasz, 

kiegészítés, 

magyarázat, 

kiselőadás, 

kérdésfeltevés. 

 

Egyéni munka: rajzos 

jegyzetek készítése a 

műelemző füzetbe. 

 

Parthenon (Athén); 

Pantheon, Colosseum, 

hidak, utak, vízvezetékek, 

fürdők, amfiteátrumok, 

freskók, padlómozaikok, 

kerttervezés; 

pisai dóm, jáki bencés 

apátsági templom, amiens-i 

székesegyház, chartres-i 

székesegyház és 

üvegablakai, nyírbátori 

református templom; 

Palazzo Farnese, chambord-

i kastély;  

jellegzetes falképek, 

mozaikok, ornamentikák, 

oltárok, és épületszobrászi 

alkotások. 

 

gádorfal, vakárkád, 

építészeti elemek / tagozatok, 

közösségi és személyes terek, 

térlefedő gerenda, dongaboltozat, bordás 

keresztboltozat, 

oszloprend 

Az épületekhez kapcsolódó lehetséges 

kérdések 

Milyen az épület és a természeti vagy 

épített környezet kapcsolata? 

Mi az épület neve vagy megnevezése 

(templom, torony, vár, kápolna, lakóház, 

középület stb.)? 

Hol található? 

Milyen célra használják? 

Méretei (becsült vagy pontos)? 

Milyen anyagok felhasználásával készült? 

Mikor és milyen építészeti stílusban 

készült? 

Milyen építészeti tagozatokat ismersz fel a 

homlokzaton? 

Milyen az alaprajzi szerkezete? 

Ki az épületet tervezője? 

Milyen állapotban van (felújított, 

tatarozást igényel, rongált, pusztult stb.)? 

Milyen domborművek, szobrok találhatók 

az épületen? 

Milyen falfestmények vagy egyéb 

festmények találhatók az épületen és az 

épületben? 

Milyen történetek, legendák, 

hagyományok kapcsolódnak az épülethez?  

4’ 3. Gyakorlati feladat ismertetése 

Megfigyeltük a különböző rendeltetésű épületek 

alaprajzait. Most nektek is alaprajzot kell 

megbeszélés, 

motiválás, 

frontális munka  

 

(megfigyelés, 

lakásalaprajzokat, kortárs 

épületeket, infografikákat 

bemutató építészeti 

folyóiratok bemutatása, 

Hangsúlyossá váló fogalmak: 

Alaprajz: az épület szintjeit az 

ablakkönyöklők magasságában vízszintes 
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terveznetek! 

Képzeld el és rajzold le egy olyan lakóház 

alaprajzát, amelyben szívesen élnél felnőtt 

korodban!  

Szabadon alakíthatod a különböző funkciójú 

helyiségek formáját és kapcsolataik módját. 

Figyelj a helyiségek (nappali-, háló-, dolgozó-, 

elő-, fürdő és gyerekszoba, étkező, konyha, 

kamra stb.) egymáshoz viszonyított arányára és 

a közlekedés lehetőségekre!  

Gondold végig, hogy a lakás mely helyiségei 

lesznek vendégfogadó „közösségi” terek! 

Terveden nevezd meg a helyiségeket! 

 Írd le a terved mellé és indokold, hogy melyik 

helyiséget tartod a legfontosabbnak!  

Értékelési szempontok: 

alaprajzi formák, méretek és funkciók 

összhangja, 

logikus térkapcsolatok, 

szemléletes, könnyen olvasható ábrázolás, 

kreativitás / eredetiség. 

szemléltetés. 

 

értelmezés): 

összekapcsolás, 

szelektálás, 

variálás, 

emlékezés, 

elképzelés, 

kérdésfeltevés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megtekintése. 

 

síkkal elmetszve felülnézetben ábrázoló 

rajz. A függőleges falak, oszlopok, pillérek 

metszetben, a padlóburkolatok, lépcsők, 

bútorok felülnézetben láthatók). 

Aranymetszés: valamely tárgy, elem 2 

részének egymáshoz való meghatározott 

aránya: a kisebb rész úgy aránylik a 

nagyobbikhoz, mint a nagy az egészhez. 

Konstrukció, dekonstrukció. 

 

 

 

 

 

 

Értékelési szempontok kivonata a táblán: 

Téralakítás, 

forma és funkció, 

szemléletesség,  

ötletesség. 

15’ 

 

4. Gyakorlati munka  

A terveket 1:100-as léptékben kell elkészíteni 

négyzethálós papíron. 

 

személyes korrektúra, 

szükség esetén 

differenciált 

részfeladatok vagy 

tartalék feladatok, 

részértékelések,  

válaszolás a felmerült 

kérdésekre. 

 

önálló tanulói munka, 

szabadkézi 

vázlatrajzok,  

kérés esetén 

megengedett a 

szerkesztő eszközök 

használata is,  

eszközök: 

grafitceruza, színes 

ceruza, vonalzó, 

körző, négyzethálós 

 Hangsúlyossá váló fogalmak: 

Méretarány / lépték: arányszám, mely 

kifejezi, hogy a tervrajzban alkalmazott 

méret hányadrésze vagy hányszorosa az 

eredeti épület méretének. Jelen esetben a 

tervezett épület egy méter hosszának a 

vázlattervben egy centiméter felel meg. 

Tartalék feladatok és fogalmak 

Aki idő előtt elkészül, készíthet 

szemléletes vázlatrajzot a ház elképzelt 

látványáról, értelmező metszetrajzot vagy 
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papír. homlokzati vázlatrajzot is! 

Fogalmak: metszetrajz, a látszati kép és a 

perspektivikus kép. 

4’ 5.) Az óra befejezése 

Részértékelés: néhány érdekes, kreatív 

megoldás bemutatása. 

A következő órák feladatai: alaprajzok 

befejezése, metszetek, látszati képek rajzolása. 

Házi feladat: 

Alap-, metszet- és nézetrajzok gyűjtése, 

tanulmányozása. 

Az iskola környezetében lévő jellegzetes 

historizáló lakóépületek megfigyelése, 

jellemzése, rajzolása. 

Az elkészült munkák összeszedése, elköszönés. 

frontális munka,  

megbeszélés, 

az értékelési 

szempontok felidézése. 

frontális munka 

(megfigyelés, 

felismerés, 

értelmezés), 

önértékelés. 

 Mérés, értékelés 

A tervezési feladat részletes értékelésére a 

következő óra elején kerül sor. 
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D) Reflexió 

Az épített környezet története című tematikus egység első, az épített környezet anyagai, 

szerkezeti és formai megoldásai az ókorban és a középkorban című órájához kapcsolódó 

reflexiók. 

 

Előkészítésre fordított idő: 

Az átlagosnál több időt vett igénybe az előzetes felkészülés. A műlista összeállítása, a képgyűjtés, 

prezentációszerkesztés, feladatlap összeállítás körülbelül két-két órát vett igénybe.  

Első tervemben fontos helyet kapott a különböző stílusú épületek látszati képe alapján elkészített 

alaprajz, illetve ennek inverz művelete, a rekonstrukció. Az idő rövidsége és a munka eredményessége 

érdekében ez az alaprajzok és a megfelelő látszati képek párosítására változtattam. 

 

Változtatások óra közben a tervezethez képest: 

A tanulók az épített környezettel összefüggő fogalmakat a vártnál pontatlanabbul idézték fel, ezért a 

tervezethez képest hamarabb kezdtem el a szemléltetést. Az Akropolisz ismert épületeinek látványa 

gyorsan előhívta a tanulók korábbi ismereteit. 

A tervezethez képest a társművészetek (falképek, mozaikok, üvegablakok, épületszobrászat) 

szerepének részletes elemzésére nem maradt idő, egy későbbi időszakban érdemes még bővebben 

visszatérni erre a témakörre. 

 

Különösen jól szereplő tanulók az osztályban a képelemzés vagy a tervezés folyamatában: 

A tér- és szerkezetelemzéseket az előzetes gyűjtőmunkát végző tanulók jól egészítették ki, 

különösen, akik célzott egyéni feladatot kaptak. Az elemző feladat során a romanika és a gótika 

jellegzetes térlefedési gyakorlata nem okozott problémát. 

A tervező munka során pedig a rajzszakkörbe járó tanulók voltak a legaktívabbak. A 7. 

évfolyamban már bonyolultabb, tagoltabb térformák szerkesztő eszközökkel történő axonometrikus 

megjelenítésére is képesek voltak, így az órai tervezőmunkát is ezen eszközök alkalmazásával oldották 

meg a legjobbak. Ők az alaprajzot már a munka kezdetén egy mérettartó axonometrikus rendszerbe 

illesztették be, majd szemléletessé tették a téri jellemzőket. 

 

Ami problémát okozott az önálló tervező feladat során:  

A tervező feladatban sokaknak problémát jelentett, az építészeti jelrendszer használatában való 

gyakorlatlanság (pl.: ajtók, ablakok, szintkülönbségek, lépcsők, falmetszetek jelölése az alaprajzon). 

 

Mivel lehetett az elakadókat segíteni? 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Vizuális kultúra 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 16 

 

Az alkotómunka során a személyes korrektúra jelent segítséget az elakadóknál, a feladatot 

helytelenül értelmezőknél. 

Sokat javított a helyzeten néhány bemutató rajz és a közös tervrajzolvasás. Elsősorban a méretek és 

funkciók összhangjának betartására kellett a tanulók figyelmét felhívnom. 

 

Tanulói rajzok értékelése, tapasztalatok összegzése az értékelési szempontok alapján (arányos tér- 

és a formaalakítás, funkcionális térkapcsolatok, a rajz- és a kifejezőeszközök használata). 

A tervezés színvonalával elégedett voltam, mert egyértelmű, jól tagolt, funkcionálisan kapcsolódó 

tereket láthattam. A használhatóság elvét a legtöbb tanuló érvényesítette. Az elkészült munkák 

nagyobb része szokványosabb, míg a kisebbik része újszerű, kreatív megoldásokat mutatott.  

 

Következtetések levonása: 

A személyes korrektúra tapasztalataiból és az elkezdett tervek elemzéséből kiderült, hogy az emberi 

arányok indirekt érzékeltetése (pl. bútorok berajzolásával) segítheti a térkapcsolatok finomítását, 

újragondolását. A külső tér adottságainak jellemzése (telephelyi érték, tájolás, természeti adottságok) 

pedig segíthet a funkciók jobb elosztásában. 

A tervezés színvonalával elégedett voltam, mert egyértelmű, jól tagolt, funkcionálisan kapcsolódó 

tereket láthattam. A használhatóság elvét a legtöbb tanuló érvényesítette. Az elkészült munkák 

nagyobb része közismert, míg a kisebbik része egyedi, kreatív megoldásokat mutatott. Ez az arány 

egyben jelzi, hogy a jó megoldásokhoz nem volt könnyű eljutni.  

Az óra folyamán felmerülő fontosabb fogalmak értelmezése, elmélyítése érdekében a következő 

órákon is vissza kell térni ezekre. 

A feladat eléri célját, ha mindenkiben kialakul az a képesség, hogy elképzelései alapján ábrázolni 

tudja saját személyes térszükségletét. Ez fejlesztően hat a tanulók térbeli tájékozódó képességére és a 

biztonságérzetére. 


