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MUNKA
Munkaoktatási segédkönyv
Ukrajna magyar oktatási nyelvű elemi iskoláinak
2. osztálya számára
Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma

Перекладено з видання І. М. Веремійчук, В. П. Тименко
Трудове навчання. Навчальний посібник з трудового
навчання для 2 кл. почат. шк.
Fordította:
Debreceni Anikó,
Kun Zsuzsanna
EGYEZMÉNYES JELEK:
udorka – megtanít terveid megvalósítására, gondolataid
T
képi ábrázolására az alkotás során;
Designer-Delfin – megtanít a közös alkotásra a tanórákon,
szüleiddel közös alkotói tevékenységre;
Útbaigazító – megtanítja neked a tervezés csínját-bínját, hogyan alkoss művészien számítógép segítségével;
– fejtsd meg a találós kérdést!
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Kedves Tudorka!
Tanulás közben rengeteg tapasztalat és ismeret birtokába juthatsz. A szavak, rajzok, tárgyak, termékek révén ismered meg a
környező világot, de rengeteg felfedezni való vár még rád. A kíváncsiság olyan élményekhez, tapasztalatokhoz juttat majd, melyeket a későbbiekben is hasznosíthatsz.
Ebben a tankönyvnek is lakik egy Tudorka

. Ő egysze-

mélyben tervező, kivitelező, átalakító, ő az, aki mindenféle anyaggal jól bánik. Tudorka megtanít arra, hogy hogyan valósítsd meg
terveidet, képileg hogyan ábrázold őket, és hogy ügyesen és tisztán készítsd el a munkadarabot.
Tudorka barátai: a formatervező iparművész (designer) Delfin
és Útbaigazító

.

Delfin megtanít alkotni a szabadidődben, barátaid társaságában és szüleiddel közös munkadarabok elkészítésében. Útbaigazító pedig megtanítja, hogyan tervezd meg művészien a
munkadarabodat számítógép segítségével (elektronikus tankönyv
alapján).
Tudorka, Delfin és Útbaigazító elvezet téged a kézimunka világába, megtanulod, hogyan dolgozz papírral, kartonnal, cérnával
(fonállal) és textíliával, gyurmával. Megtanítanak az illemszabályokra, a kulturált viselkedés szabályaira a mindennapokban és
az ünnepek alatt.
Ezen kívül alkalmad lesz kirándulást tenni az ukrán kézművesség, a díszítő iparművészet, a technika világába. Új anyagokat és
eszközöket ismersz meg, könnyen, örömmel és elővigyázatosan
sajátítod el azokat a módszereket, melyekkel a környezetben fellelhető tárgyakból, termésekből játék-maketteket készíthetsz.
Sok szerencsét kívánunk alkotói munkádhoz!
A szerzők
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Tudják a szülők és a gyerekek,
hogy mindig két segítőjük lehet.
Bárhol és bármire készek ők –
az udvaron, a kertben, a házban ...
locsolnak, kaszálnak, mosnak,
kötnek, varrnak, takarítanak.
Régi ismerősök ők –
a tevékeny két kezük.
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HA A FELHŐK ELVONULTAK,
S CSENDESÜLT A BŐSZ ELEM,
SZÉP SZIVÁRVÁNY FÉNYES ÚTNAK
A MAGASBAN MEGJELEN.

(Möller: Szivárvány)

Képzelt azt, hogy formatervező iparművész (designer
(e.: dizájner) vagy, s a természetben fellelhető különböző formájú és alakú növényekből összeállítsz egy műalkotást (kompozíciót).
Gyakorold társaiddal a közös munkát!
A munka során bánj óvatosan a növényekkel!
Engedj szabad utat a fantáziádnak, vidd végig az elképzelésed, fejezd be az alkotást!
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A TERMÉSZET GYÜMÖLCSEIBŐL KÉSZÜLT
ALKOTÁSOK

Figyeld meg a képen látható figurákat! Találd ki, melyik miből készült!

Olvasd el az iparművész ajánlását! Ajánlás – az a
cselekvés, hogy valakit vagy valamit ajánlanak
valamire, valakinek. Designer – formatervező iparművész.
Jó munkának jó a gyümölcse.
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MONDÓKA

Édes ősz jött
Hull a körte VÁLASSZ: vagy ez, vagy a sárgában lévő
Hamvas szilva
– Ki közeledik?
Hull a földre.
– Gyerekek jönnek?
Itt az alma
– Hová mennek?
Kasba rakd!
– Termést betakarítani.
Ott a szőlő,
– Mivel van telítve szívük, lelkük?
Hamm, bekapd!
– Varázslatos szavakkal.
Bokor alatt dió búvik,
– Kinek szánják e szavakat?
Ott ne hagyd!
Sarkadi Sándor: Édes ősz – A föld minden növényének.
Otthonainkat, számos természetes anyagokból
készült dísztárgy ékesíti. Ezek többnyire fából,
kőből, száraz virágból vagy levélből készült műalkotások. Tudorka levelekből, magvakból alkotott egy darabot. Hasonlót te is készíthetsz, s az osztályodban vagy
a szobádban találhatsz neki megfelelő helyet.
Tekintsd meg az alkotásokat! Szerinted találóak-e a képcímek? Versenyezzetek! Keressetek találó címeket az alkotásoknak!

Levélemberkék
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Sündisznócskák

Napraforgó
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Csoportban végzett feladat
Gyakorlati munka
Katicabogárka
Készítsetek egy Katicabogár-kompozíciót! A feladatokat egyenlően osszátok meg egymás közt!
● a mesélő: összeállít egy rövid beszámolót a katicabogárról;
● a művész: lerajzolja és kifesti a katicabogarat;
● a kivitelező: előkészíti a kellékeket a modellezéshez.
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Gyakorlati munka
Neptunus* birodalma, applikáció**
A víz alatti világ lenyűgöző! A szivárvány minden
színében pompázó halacskák, lágyan himbálózó vízi
növények, különböző formájú és színű rákok és kagylók látványa kápráztat el bennünket. Természetes
anyagokból, növényekből, gyümölcsökből a víz alatti
világhoz hasonló alkotást hozhatunk létre.

*
**

Neptunus a római mitológiában a vizek és tengerek istene (a ford. megj.)
Applikáció – rátétes díszítés (a ford. megj.)
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A kevés munka is jobb a nagy semmittevésnél.
Gyakorlati munka
Gyöngyvirág, papír-applikáció
Készítsetek saját tervezésű vagy kész minta alapján papírból gyöngyvirág applikációt!
A munka menetét önállóan állítsátok össze!
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Művészi tervezésű természetes formák
A zöldséges kertben és a gyümölcsösben gyűjts
minél több termést, majd használd fel ezeket a
darabokat egy gyümölcs-zöldség kompozíció elkészítéséhez, melyet az iskolai terméskiállításon is bemutathatsz.
Nézd meg figyelmesen az alábbi képet! A termés jelképes
megjelenítését láthatod. Ilyennek képzeled el te is?
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Ukrajnába beköszöntött a nyár,
minden ember jó termést vár:
aranyló búzamezőt ringat a szél,
az asztalon lesz ízes, lágy kenyér.
Ismerd fel, és olvasd össze a betűket az alább látható képen! TERMÉS

Napraforgó tálca és csillár
Nézd meg a 14. oldalon látható képet! Mire emlékeztet a látvány: a napraforgó és a rajta lévő gyümölcsök?
Talán tálcára vagy tányérra? Gondolkozz el ezen!
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Készíts papírból gyümölcsökkel megrakott napraforgó-tálcát saját elképzelésed szerint, vagy a kép
alapján!
Készíts csillárt napraforgóból!
Ismerd fel, és olvasd össze a betűket az alább látható képen! CSILLÁR

14

Gomba és körte tervezése
Hosszított és gömbölyű formák segítségével könnyű
a modellezés, különösen akkor, ha esőcseppet vagy napocskát akarunk láttatni.
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Alkoss körte- és gombafigurát úgy, hogy egyesítsd
az esőcsepp és a napocska formáját!
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Alma tervezése

1. Rajzolj egy fordított 3-ast a lap bal oldalára, a
jobb oldalra pedig egy valamivel nagyobb 3-ast!

2. A betűt és a számot kösd össze úgy, hogy egy
almát kaphass, majd vágd ki a figurát!
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Ellenőrizd magad!
1. Milyen eszközökre van szükséged ahhoz, hogy
természetes anyagokkal dolgozhass?
2. Melyik eljárást választanád egy termék elkészítéséhez? Figyelj a kakukktojásra: gyűjtés, szárítás,
ragasztás, csavarozás, ragasztás, préselés!
3. A fent felsorolt eljárások közül minddel találkoztál már?
1) Óvatosan bánok a vágóeszközökkel.
2) A munkakörülmények mindig megfelelnek a követelményeknek.
3) Önállóan végzem el a feladatokat a megadott
minta szerint.
4) A gyakorlati munkáknál a pontosan megadott
menetrend szerint dolgozom.
5) Önálló ötleteimet is megvalósítom a gyakorlati
munkák során.
6) A megadott idő alatt végzem el a feladatot.
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MINDEN GYEREK MŰVÉSZ,
S MARADJON IS AZ, AMIKOR FELNŐ
Képzeld azt, hogy textilművész vagy! Szövet és fonal
segítségével képzőművészeti termékeket alkotsz.
Készíts applikációt színes fonalból!
A kész alkotásnak keress megfelelő helyet a szobádban!
Fejleszd szépérzékedet!
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SZÍNES FONALBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK
A textilművész ajánlása. Textilművész – olyan
iparművész, aki színes fonalból és szövetből készít művészi alkotást. Modellező (tervező) – különleges, egyedi ruhadarab, ruhaterv késztője.
A modellezők egyszerű, kényelmes és csodás
dolgokat készítenek
MONDÓKA
Egyedem, begyedem vaskampó,
Alatta volt Kisjankó.
Egyet gondolt magába,
Elszaladt a világba.
Egy utcába volt egy bolt,
Abba mindenféle volt,
Toll, penna, papíros,
Neked milyen színű most,
Azt is mondd meg te is most,
Neked van e pirosod?
Azt is mondd meg te is most.
Fonalfélék és alkalmazásuk
Vannak növényi és állati eredetű szövetek és fonalak. Ugyanakkor találkozhatunk szintetikus eredetűekkel is, amit műszálnak nevezünk. Az emberek
általában mindhárom fonalfajtából készült ruházatot
viselnek rendeltetésüknek megfelelően.
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Olvasd el a verset! Milyen hasonlóságot veszel észre a szivárvány és a hímzett kendő között?

Színes festék, tarka tinta
képet fest a rajzpapírra.
Szorgalmas, kis
gyerekkezek
pingálják a festményeket:

Kék tinta van az irkámba’,
rózsaszín a babám lába.
Sötétbarna a fák törzse,
piros masnit hord az
Örzse.

Mentovics Éva: Színes kavalkád
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Hogyan készül a szövet?
Olvassátok el a szöveget szereposztásban! Megtudhatjátok, miből készül a fonal.
– A fonalat vékony...
– rostokból fonják.
– Megkülönböztetünk növényi, állati és műrostokat. Az állati eredetű
rostokat birkagyapjúból és selyemhernyók gubójából (a ford. megj.) nyerik.
A műanyagrostokat faanyagból és különböző kőolajszármazékokból készítik
bonyolult eljárással (a ford. megj.). A
növényi rostokat kenderből, lenből és ...
– Gyapotból állítják elő.
– Ki és hogyan készíti számunkra a
divatos és díszes szöveteket? A takács
a ...
– Szövőszéken.
– A természetben is megtalálható
az éjjel-nappal dolgozó „takács”. Vékony hálóselymet termel, melynek segítségével „műhelyében” hálót fon. Ezt
a takácsot ...
– Póknak hívják.
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Pamut- és fonal-applikációk
Figyeld meg a színes fonalból és pamutból készült applikációkat! Szerinted hol lenne a helyük?
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Applikáláshoz szükséges eszközök

Gyakorlati munka
Lenvirág-applikáció
 ék színű a lenvirág,
K
reggelente a napra vár.
Ahogy a nap ráragyog,
örömében felragyog,
este nyugodtan alszik,
másnap harmatban fürdik.
Hány szirma van a len virágának? Olvasd össze a betűket!
(LEN)
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1. Nyolcasokat formálva alakítsd ki fonalból a virág
szirmait!
2. Helyezd el azokat egy kör alakú kartonlapon!
3. Ragaszd oda a virágokat!
4. Díszítsd a szirmokat apróra vágott fonallal!

Az általad készített virágnak 4–4 szirma van. Miben tér el a
valódi len virágától? Számold meg a szirmokat!
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Gyakorlati munka
Halacska – puha játékszer fonalból
Figyelmesen nézd meg a képen látható halacskát!
Miből készült? Törzse fonalból, uszonya, farka, szája
és szeme papírból vagy kartonból (készülhet másból
is). Alkoss hasonló játékot!

1. Egy kartonlapra rajzolj két gyűrűt és vágd ki!
2. A gyűrűket tekerd körbe vastag fonallal (pamuttal)!
3. A két gyűrű közt vágd el a fonalat ollóval!
4. Fogd össze szorosan és kösd meg az elvágott fonalakat! Emeld ki a gyűrűket, s egy puha gömbforma
marad a kezedben!
5. Illeszd a pamutgömbhöz a halacska többi részét!
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Művészi modellezés
Készítsetek játékalmát különböző módszerekkel!
Ezért legalább két csoportban dolgozzatok másmás módszer alkalmazásával!
Puha játékalma készítése
Készítsetek bolyhos almát színes fonalból!

1. Két kivágott gyűrűformát szorosan tekerj körbe
pamuttal! Vágd el a két gyűrű közt a fonalat!
2. Kösd meg szorosan az elvágott pamutot erős cérnával!
3. Távolítsd el a gyűrűket, lazítsd meg a pamutgömböt!
4. Az erős cérna végére erősíts papírból kivágott
falevelet!
A tétlenség rozsdája többet árt,
mint a munka általi kopás.
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Alma drótból és fonalból

1. Tekerjetek a drótból készült almaformára színes
pamutot!
2. Ragasszátok rá a kör alakú kartonra!
3. Kenjétek be ragasztékkal az almát!
4. Vágjatok apró pamutdarabkákat a bekent felületre!
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Alma lufiból

1. Fújjátok fel a lufit egy almánál picit nagyobbra!
2. Kössétek be szorosan a száját!
3. A ragasztékkal bevont cérnával tekerjétek körbe!
Amikor a ragasztékos cérna megszárad, a lufi elpukkan. Mit
kapunk ezután?
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KÖZÖS MUNKA A SZÜLŐKKEL
Pamutfonatokból készült termékek
Színes pamutból különböző kis fonatokat lehet készíteni, melyekből érdekes termékek állíthatók elő.

Egy megrajzolt képre applikáljátok rá a színes kis
fonatokat, ily módon egy új képet készíthettek. Az apróra vágott fonallal és ragasztékkal még látványosabbá tehetitek műveteket. Dolgozhattok saját elgondolásotok szerint is.
30

Művészi zsinórozás kartonra
Tekintsd meg a képen látható művészi zsinórozással készült játékokat! Készíts saját kezűleg egy
érdekes alkotást!

1. Rajzolj választásod szerint egy játékformát, lyukaszd át több helyen! Óvatosan bánj a lyukasztóval!
Ha szükséges, kérj segítséget a felnőttektől!
2. Az elemeket kösd össze színes zsinórral, a hátoldalán csomózd meg!
3. Miután elkészültél a műveddel, díszítsd azt
gyönggyel, gombbal, vágott fonallal! Válaszd ezek közül a neked kedvesebbet!
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Ellenőrizd magad!
1. Mire használható a fonal?
2. Milyen fonalféléket ismersz?
3. Nézd meg az alább látható képet! Nevezd meg
azokat az eszközöket, melyekre feltétlenül szükséged
van, ha fonal-applikációt készítsz!
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MŰVÉSZI ALKOTÁSOK
EGYSZERŰ PAPÍRBÓL
Ismerkedj meg a papír és a karton tulajdonságaival!
Tanuld meg, hol és milyen irányban kell hajtani és
betűrni a papírt!
Készíts applikációt papírból és kartonból!
Mindig tiszta kézzel dolgozz, és takaríts össze a
munka befejeztével!
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PAPÍRMEGMUNKÁLÁS
Olvassátok el a verset, majd mondjátok el kórusban!

Cérna kell és hurkapálca,
csomózd meg a végét!
Ragaszd rá a színes papírt,
díszítsd ki a szélét!
MONDÓKA
– Kinek a munkaeszköze a vonalzó, körző, ceruza?
– A tervezőé.
– És ki az, aki minden gyerek segítségére van?
– A Papírvarázsló.
– Hogyan csalogat, és mivel bűvöl el?
– Az ügyes tervezéssel.
Vidám dallal, énekszóval
hajtogatja, tűrögeti ő a papírt.

Milyen munkaeszközökkel dolgozik a papírt feldolgozó művész?
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Óriási rajzpapír
a fehér hó, arra ír,
arra rajzol képeket,
ahogy rajta lépeget,
ahogy jobbra-balra megy
ez a vidám vörösbegy.

Mellette fut a rigó,
de ha elolvad a hó,
ha megjő a kikelet,
ő rajzol majd képeket,
zöld krétával füveket,
kopasz ágra rügyeket.

Kovács András Ferenc

Szerinted Ivaszik-Taraszik vagy a Vasorrú boszorka szereti
jobban a rendet?

Jegyezd meg! Minden munkaeszközt (ollót, ceruzát,
ecsetet stb.), amit jobb kézbe veszel használat közben,
mindig jobbról tedd a munka elkezdése előtt az asztalra! Minden egyéb eszköz (papír, vonalzó) a baloldalra
kerül. Ha balkezes vagy, mindennek a fordítottja helyes.
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A műveletek sorrendje a papírral és kartonnal
való munka közben: előkészítés – kijelölés – kivágás (hajtogatás) – összekapcsolás – díszítés.
Tudnivalók a papírról és a kartonról
Papír- és kartonfajták

Mit lehet papírból, és mit kartonból készíteni? Mi a különbség köztük? Gondolkozz el ezen!

Aki nem dolgozik, ne is egyék!
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A papír és karton tulajdonságai

Már az első osztályban megismerkedtetek a papír
különböző tulajdonságaival. Tudorka összehasonlította a papírt és a kartont. A karton – vastag keménypapír, sokkal keményebb a papírnál. Nehezen
hajtogatható vagy tűrhető, ezért hajtogatás előtt a
megjelölt helyen be kell vágni ollóval vagy papírvágó
késsel. Kartonpapírból dobozokat, mappákat, göngyölegeket állítanak elő.
Papírhajtogatás
Milyen termékek készíthetők papírhajtogatással? Olvasd el a
verset és megtudod!

Papírból vannak a szárnyaim,
magam papírrepülő vagyok.
Papírból van a vitorlám,
a tengeren papír a hullám.
A réten a virág is papír,
az erdő fái is ugyanígy.
Papírból van a nap,
Amely sárgán ragyog.

Gyakorlati munka Napocska és napraforgó
			

 omború hátam,
D
Pöttyös a szárnyam.
Baktat a fűben
Hat pici lábam.
Mászom a dombra
Szárnyamat bontva.
Ringat a szellő,
Ez csak a dolga.
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1. Saját elképzelésed szerint vagy kész minta alapján készíts applikációt!
2. A kivágott részeket ragaszd rá egy kartonlapra!
3. Díszítsd a kész alkotást napocskával vagy pillangóval!
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Gyakorlati munka 1. változat
Repülő csészealj
Segíts Tudorkának megtervezni és „üzembe helyezni” egy repülő csészealjat!

1. Hajts ketté hosszában egy keménypapírt! Az
egyik végén a kettéhajtásnál vágj egy rést! Majd kerekítsd le a karton széleit! Ezután vágj ki egy kört, és
színezd ki! A körön is vágj ki egy rést!
2. Vegyél egy darab gumit, kösd össze a két végét!
Akaszd a gumit a kör és a keménypapír kivágott résébe! Feszítsd meg a gumit, és engedd el...
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Gyakorlati munka 2. változat
Képeslap

1. A kettéhajtott kartonlapot két helyen vágd be!
Ha szétnyitod a képeslapot, a közepén egy négyszög
alakú kitüremkedés keletkezik.
2. Erre a kitüremkedésre ragaszd rá az előre elkészített képet az üdvözlettel!
Takarékosan bánj a papírral!
A papír fából készül, s az erdő a világ tüdeje.
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Gyakorlati munka
Virág hatszögből

1. Rajzolj egy kört és oszd fel hat egyenlő részre!
2. A körön belül rajzold meg a hatszög egyenes szárait, folytasd a vonalat a körön kívül is!
3. A meghosszabbított szárakat kösd egy nagyobb
körbe, majd mindegyikbe rajzolj egy virágszirmot!
4. A szivárvány minden színével fesd ki a szirmokat!
5. A hatszög csúcsáig vágd be a szirmokat, majd
vágd körbe őket! A kivágott szirmokat tűrd vissza!
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KÖZÖS MUNKA A SZÜLŐKKEL
Meglepetés-játék
Az alább látható rajzok vagy saját elképzeléseitek
alapján tervezzetek meglepetés-játékot!

A következő sorrendben dolgozzatok:
1. Vágjátok ki az alkotóelemeket és ragasszátok ös�sze őket!
2. Illesszétek a kész figurához a rugót, majd erősítsétek a doboz aljára!
3. Feddjétek le a játékfigurát a doboz tetejével és
rögzítsétek egy papírcsíkkal!
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Madáretető

Ötlet. Télen a madarak fáznak és éhesek. Készítsetek madáretetőt számukra! Legegyszerűbb ivóleves
dobozt használni erre a célra.
Ábrázolás. Rajzoljatok többféle madáretető-vázlatot!
Válasszátok ki a nektek legmegfelelőbbet. Jelöljétek ki
a bevágások, a rögzítések helyét! Válasszátok ki a színes papírok közül a legélénkebb színűeket!
Kivitelezés. Készítsétek elő a színes papírokat a ragasztáshoz! Vágjátok ki a madáretetőn a bevágások
és a rögzítések helyét! Tudnotok kell, hogy a madarak
nem szeretik a zárt helyeket, ezért a doboznak mind
a négy oldalát ki kell vágni. A madáretető függesztőit
(erős zsinór) kössétek a helyükre, és eleséggel megtöltve akasszátok fel egy fára!
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Térbeli (háromdimenziós) papírkészítmények
A térbeli készítmények szerkesztését kiterített
alakzatuk vagy palástfelületük vázlatrajzának
megszerkesztésével és a behajtási helyek megjelölésével kezdjük. Az egyenes vonal megrajzolása, a vonalvezetés grafikus ismereteket igényel.
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Vonalak
Olvasd el a verset!

A papíron mint árnyak
vonalak vonulnak,
van vastag, folytonos,
vékony, folytonos, pontos,
kétpontos és kihagyásos,
kész a termék már most!

Rajzold át a vonalfajtákat egy rajzlapra, és olvasd el, amit
tudnod kell róluk!
Vastag folytonos fővonal: látható éleket, kontúrokat, határvonalakat jelöl
Vékony folytonos méretvonal:
Egypont vonal: szimmetriatengely,
középvonal jelölésére:

Kétpontvonal: hajlítási élek jelölésére:
Kihagyásos vonal: papír vagy karton bevágási
helyét jelöli:

Szaggatott vonal: ollóval vagy késsel való
vágás helyét jelöli:

45

Olvasd el a verset! Keresd ki belőle a térbeli alakzatok nevét!

Öt fivér jár táncot:
egyik orra kúp,
a másik teste gúla,
a harmadiké hasáb,
a negyediké kocka,
s ott van a henger.
Mindegyik vidáman
ropja, a lábuk alig bírja.
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Gyakorlati munka Játék-fotel
Készíts egy játék-fotelt!

1. Készítsd el a fotel mintadarabját (sablonját) a tanár segítségével!
2. A mintadarabot tedd egy kartonlapra, és húzd
körbe!
3. Vágd ki az alkotóelemeket, hajtsd be a jelölt helyen!
4. Ragaszd össze az elemeket és díszítsd ki a kész
fotelt!
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Csoportban végzett munka
Gyakorlati munka
Karácsonyi díszek
A Delfin sürgönyt küldött az iskolába.
Víg ünnepre készülődünk, esteledik már.
Szobánkban a szép fenyőfa teljes díszben áll.
Zöld ágain kis csomókban puha vattahó,
tűlevél közt víg aranyszál, fel-felcsillanó.
Itt is csillog, ott is ragyog, mint a napsugár,
s csilingelő csöpp csengettyű édes hangja száll,
akárcsak az erdőben a dalos kis madár.
Csitt csak! Figyeld mit is suttog szép fenyőfánk
most neked?
– Halló itt az erdő beszél! Sürgős fontos üzenet:
Kívánunk ma mindenkinek szép fenyőfaünnepet!
B. Radó Lili: Mit üzen az erdő?

Ötlet. Azok a legszebb karácsonyfadíszek, melyeket
magunk készítünk. Alkotói csoportokban dolgozzatok! Tervezzetek karácsonyfadíszeket! Az első csoport
lampionokat, a másik kis karácsonyfákat, a harmadik
különböző formájú díszeket tervez: gömbdíszeket, kerekekből álló füzért, harangokat, gombát stb.
Ábrázolás. Készítsétek el a karácsonyfa látványtervét, keressétek meg az általatok tervezett díszek legmegfelelőbb helyét!
Kivitelezés. Mindhárom alkotó csoport külön-külön
dolgozik. Az első csoport a téglalap alakú színes papírt vagdossa be, amiből a lampion készül; a másik
csoport a növekvő méretű kúpokból fenyőfát készít; a
harmadik csoport más-más azonos formákat vág ki,
amiből a harang, gomba, gömb alakú díszeket készít
ragasztással.
A díszek elkészítése után közösen öltöztessétek fel
a karácsonyfátokat!
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Versenyezzetek! Melyik csoportnak sikerül a legérdekesebb díszt elkészítenie?
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Szabadidődben
Játék papírcsíkokból

1. Színes papírból vágj ki 3×17 cm és 3×12 cm hos�szú csíkokat és a többi alkotórészt!
2. Hajtsd körökké őket, és tedd a kisebbet a nagyobba!
3. A kisebb kört helyezd rá a nagyobbra, ragaszd
össze, majd illeszd rá a többi kelléket (szemét, orrát,
csőrét stb.)!
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Játékok tojáshéjból
Delfin felfigyelt a tojás ovális formájára. Szerinte a
tojás héjából kiváló karácsonyfadíszeket lehet készíteni. Vajon hogyan képzeli ezt?
Ötlet. A csibe törzse hasonlít a tojás formájához.
Melyik állatnak van hasonló törzse?
Ábrázolás. Rajzold meg a csibe-játék vázlatát! Színes papírból vágd ki a csőrét, szárnyát, taréját és a
nyakkendőjét!
Kivitelezés. Illeszd össze és ragaszd meg a részeket! Akasztó gyanánt cérnát használj, és tedd a karácsonyfára!
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KÖZÖS MUNKA A SZÜLŐKKEL
Hattyú
Hattyú, hattyú, hattyú.
Tóban nézi magát.
Csiszolt tóban nézi.
Tükre mint az üveg.
Nézi magát benne.

Hattyú nyaka kígyó,
kígyó nyaka tökszár,
tekeredik erre,
tekeredik arra.
Az árnyéka barna.

Vörös István

Idézd fel az ukrán abc írott L betűjét (Л л)! A nagybetűből rajzold meg az anyahattyút, a kisbetűből a
hattyúfiókákat és a tó hullámait!
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Készítsd el papírból a Hattyú a liliomok közt című
kompozíciót!

1. A képen látható módon
készítsd el a liliomot!
2. Egy négyzet alakú papírdarabot hajts be mindkét sarkánál kétszer, ahogy az ábra mutatja!
3. Az így kapott háromszöget a felénél hajtsd vis�sza, s megkapod a hattyú nyakát, majd hajtsd vissza
a hegyét is, ez lesz a csőre.
4. Illeszd össze a liliomot és a hattyút egységes
kompozícióvá!
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Ellenőrizd magad!
1. Hol és mire használják a papírt és a kartont?
2. Sorold fel azokat az eszközöket, amelyek alkalmasak a papír és a karton megmunkálására!
3. Hogyan kell helyesen elhelyezni a munkaeszközöket (olló, papír stb.) az asztalon? Miért?
Játék-tervezet
Jacht csónakból és hattyúból
Munkaterv
1. A már ismert módon készíts egy papírcsónakot!
2. Hajtogass egy hattyút is!
3. Emeld fel a hattyú mindkét szárnyát! Így vitorla
lesz belőlük.
4. Ragaszd a hattyú szárnyát a csónakhoz!
5. Díszítsd a jachtot saját elképzelésed szerint, adj
neki nevet!
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A VILÁGMINDENSÉG SZÉPSÉGE
VAN BENNE MINDEN DÍSZÍTŐ ELEMBEN
Ismerkedj meg a díszítő-iparművészet típusaival és a
dísztárgyak alkotásának módjával!
Tanulj meg különböző anyagokból dísztárgyakat készíteni!
Már kicsi korodtól kezdve ragaszkodj a népi hagyományokhoz, a népművészethez!
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DEKORATÍV (DÍSZÍTŐ)
MŰVÉSZETI ÉS KÉZMŰVES ALKOTÁSOK
A díszítő művészet és a kézművesség (iparművészet) a népművészet egyik ága. A festett korsók,
hímes tojások, hímzett kendők és más népművészeti
alkotások a dekoratív művészethez tartoznak, azaz
megszépítik, díszesebbé teszik az életünket. Az iparművészeti termékek közül sokat szinte naponta használunk.

Nézd meg figyelmesen a képet! Háztartásotokban melyik
használatos a képen látható dekoratív és iparművészeti alkotások közül?
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Díszítő motívumok
A szlávok életében a régi időktől fogva óriási jelentőséggel bírtak a díszítő motívumok, a változatos minták. Az emberek őszintén hittek például a
hímzett kendő szerencsehozó, bajelhárító erejében.
Ornamens – valamely díszítmény (dekoráció) egy
eleme, minta, mely a geometrikus (négyzet, háromszög, kör) alakzatok, növényi vagy állati motívumok
kombinálása következtében jön létre. Elődeink kedvenc díszítő eleme volt a forgórózsa motívum, ami a
Napot jelképezte; a hullámzó vonal, a víz szimbóluma;
a női alak, akinek a keze faág – az oltalmazó ősanya
jelképe

Rajzolj díszítő elemeket, hímzésmintákat az illusztráció alapján vagy saját elképzelésed szerint!
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Jelek – szimbólumok
Búza
Mag, mag, búzamag,
benne aluszik a nap.
Szár, szár, búzaszár,
tehén alá szalmaszál.
Szem, szem, búzaszem
holnap lesz új kenyerem.
Napocska
Aranyszínű ruhácskában
Mosolyog a nagyvilágra,
Veteményre, friss búzára,
Napozó hűs homlokára.
Csillag
Itt van az este
feketére festve.
Alszik a kert,
szunnyad a rét,
takarójuk a csillagos ég.
Tűz
Tűz a házam ispiláng,
hegyes tornya rőzseláng.
Piros sapkás emberke
mákot kaszál kertembe!
Víz
Hűs erdőben forrás fakad
esővíztől el nem apad,
kövek között gyorsan szalad
hegyoldalban érré dagad.
Fa
Ne bántsd a fát, hisz ő is érez,
Szép gyöngén nyúlj a leveléhez.
Ágát ne törd, lombját ne tépjed,
Hadd annak, ami, épnek, szépnek.
Szeresd a fát!
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A népi hímzésben leggyakrabban a szimbolikus jelentéssel bíró alapvető motívumokat használják. Találkozhatunk velük a hímzett kendőkön, ingeken, blúzokon, abroszokon stb.

Figyeld meg a hímzett darabokat a képen!
Milyen varrásmintákat használtak Ukrajnában a nemzeti viselet hímzésénél?
Milyen színű fonalat használtak a hímzéshez?
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A díszítő elemek fajtái
A díszítő elemek lehetnek geometriai és jelképes
alakzatok. Ezek kombinálása adja a népi hímzések jelentős részét. A növényi motívumok lehetnek bokorszerűen elhelyezkedő leveles, virágos ágak, forgórózsa motívum, vagy egy nagy virág kisebb virágelemekkel. Nagy felületeken (abrosz, terítő) stilizált állatfigurákat is ábrázoltak.
Figyeld meg a képen látható hímes tojásokat! A díszítő elemeknek milyen fajtáit ismered fel rajtuk?
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Gyakorlati munka 1. változat
Díszek készítése természetes anyagokból
Készíts természetes anyagokból, szárított levelekből vagy virágokból dísztárgyat!
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Gyakorlati munka 2. változat
Állati eredetű díszítő elemek
A mai iparművészek a legmeglepőbb dolgokat használják fel alkotásaik elkészítéséhez. Ékes példa erre a
CD-lemez felhasználásával készült dísztárgy.
Alkoss egy virágdíszt saját elképzelésed szerint!
Készítsd elő a madártollakat és képezz négy egyforma virágmintát! Az alkotóelemeket gyurmával fogd
össze!
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Gyakorlati munka 3. változat
Geometriai alakzatú díszítő elemek
Készíts papírból geometrikus elemek felhasználásával egy ornamenst!

1. Egy téglalap alakú színes papírt hajts össze középen!
2. Jelöld ki a bevágások helyét, ráhagyva 1 cm-t a
lap szélére!
3. Vagdosd be a kijelölt vonalakat!
4. Nyisd szét a bevágott munkadarabot, és fűzd át
más-más színű papírcsíkokkal! Fűzd úgy a papírcsíkokat, hogy a képen látható díszítő elemre hasonlítson!
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Szabadidődben
Dominóminta
Készítsetek dominómintás kártyákat mértani alakzatokból a könyvben látható kép alapján! A dominómintás kártya készítése közös munka.
Osszátok meg a munkát egymás közt! A három
minta egyikét felhasználva készítsétek el a dominókártyákat!
Figyeljetek a munka helyes menetére: kijelölés – kivágás – összeillesztés – elkészítés!
Szerintetek hol használható az ilyen dominómintás keret?
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Hímes tojás kartonból
Készíts kartonpapírból hímes tojást! Elkészítéséhez
a következő kellékekre lesz szükséged: karton, olló,
ragaszték és színes cukorka-csomagoló papír.
Melyik mintát választod a hímesedhez?

1. Készítsd el a tojás kartonalapját!
2. Vágd ki a cukorkás papírból a díszítő elemeket!
3. A minták felhelyezésének helyét jelöld vonallal a
kartonon!
4. Ragaszd az elemeket a kartonalapra!
65

Oltalmazó madárka
Készíts oltalmazó madarat!

1. Lyukassz ki egy tojást mindkét végén és fújd ki
a belsejét!
2. Színes papírból vágd ki a madárka szárnyát, farkát, fejét és csőrét!
3. Ragaszd rá a kivágott elemeket a tojáshéjra!
4. A kész madarat függeszd fel a szobádban!
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KÖZÖS MUNKA A SZÜLŐKKEL
Hímes tojás gipszből (alabástromból)

Készítsétek el a tojás makettjét gipszből!
A gipsz finom szemcséjű, fehér, szinte áttetsző változatát, az alabástromot dísztárgyak, szobrok készítésére használják. Az építőiparban is elterjedt az alkalmazása. Vízzel keverve sűrű masszát kapunk. Száradás után megkeményedik.

1. Az üres tojáshéjba szórjatok gipszet, majd öntsetek rá vizet, rázzátok össze!
2. Amikor megszárad és megkeményedik, vegyétek
le róla a tojás héját!
3. Fessétek ki az így kapott tojást a fantáziátok
szerint!
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Ellenőrizd magad!
1. Mit nevezünk díszítő-iparművészetnek?
2. Sorold fel díszítőelemek fajtáit!
3. Díszítő elemek készítése közben milyen sorrendben kell dolgozni?
4. A gyakorlatban te mit tudsz megcsinálni, s mire
nem vállalkoznál?
1) Betartom a munkavédelmi szabályokat. Csak a
rendeltetésének megfelelően használom a szerszámokat.
2) A munkapadot mindig az adott munkavégzéshez
rendezem.
3) Önállóan végzem a feladatot a megadott minta
szerint.
4) A korábban megtanult módon végzem a kijelöléseket.
5) Gyakorlati munka közben betartom a helyes sorrendet.
6) Bebizonyítom képességeimet az önálló munka
során.
7) Időben végzem el a feladatot.
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Álmodozók, alkotók,
origamisták, rajzolók
Képzeld el magad mint grafikus tervezőt: rajzművészt, origami mestert!
Sajátítsd el a papírhajtogatás módszereit!
Fejleszd a képzelőerődet, szimmetria-érzékedet!
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NÉPI IPARMŰVÉSZET (KÉZMŰVESSÉG)
Origami
Az origami kifejezés japán eredetű, az ori és gami
szavakból tevődik össze. Az ori hajtást jelent, a
kami (gami) pedig a papírt. Tehát az origami: papírból
hajtogatott figurák művészete. Története akkor kezdődik, amikor a kínaiak és a japánok feltalálják a papírt.
Az origami művészetének elsajátítása akkor kezdődött, amikor megismerték a természetes formák képlékenységét. Eleinte csak a templomokban volt elterjedt. A japánok „szambot” elnevezésű papírdobozokat
készítettek. Ezekbe hal- és zöldségszeleteket tettek, és
a templomba vitték ételáldozatként.
Később az origami eljutott a japán császár udvarába is. Az udvaroncok lepke-, daru- és virágformájú üdvözlőlapokat készítettek. Az origami lapok a barátság,
a tisztelet és a szeretet szimbólumai voltak.
Az origami művészetének sajátossága, hogy a figurák egységben készülnek. Az applikációnál, papírmassé készítésénél, szimmetrikus papírkivágásnál
az anyag egy része hozzáadódik vagy elvevődik. Az
origaminál viszont a papír teljes egészében felhasználódik, hulladék nélkül.
Az origami művészetének világszerte való elismertsége Akira Yoshizava japán mester műveinek köszönhető.
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Gyakorlati munka Papírvirágok
A tavaszi természet virágokban bővelkedik! Állítsuk meg a virágzás pillanatát, készítsünk papírvirágot, origami technikával!
Készíts öt szirmot a megadott rajz alapján, alakítsd
ki a virágot a sziromlevelek összeragasztásával!
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Gyakorlati munka Lépegető
Készíts papírlépegetőt. Ez a játék maga „megy le”
a lejtőn.

1. Készíts négyzetet, oszd részekre, hajtsd ketté él
az élhez! Hajtsd szét!
2. Egyesítsd a másik két sarkot és ismét hajtsd szét.
3. A jobb és bal háromszögeket hajtsd középre, majd
készíts két „lábacskát” betűréssel!
4. Fordítsd ki a figurát és készíts még két „lábacskát”! Hajtsd fel a „papucs orrát”!
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Gyakorlati munka Indítjuk a vitorlázó repülőgépet
			Mint a pók a plafonon,
kicsi pont az égbolton.
Csíkot húzva messze száll
úgy is hívjuk, gépmadár.
Készíts a rajzok alapján papírból vitorlázó repülőgépet, színezd, és próbáld ki, hogyan repül!
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Gyakorlati munka Torkos kiscica
Készíts papírból cicát origami technikával!

1. Készíts elő két négyzet alakú papírt: egy nagyot
és egy kicsit! Hajtsd ketté őket átlósan!
2. A nagyobb méretű négyzeten rajzold meg a cica
mancsait, hátát és farkát! Vágd ki! A sarkokat, melyek
a hát vonala alatt vannak, helyezd belülre!
75

3. A kisebb méretű négyzeten jelöld meg a fül és a
pofácska vonalát! Hajtsd be! Még egyszer jelöld meg a
fül vonalát! Hajlítsd fel!
4. A pofácska sarkait hajtsd a fej belsejébe!
5. Fordítsd meg a pofácskát! Ragassz rá szemeket
és orrot!
6. Egyesítsd a pofácskát a testtel!
Szabadidődben
Csónak

re!

		Az egyik a tengereket járja,
A másik a folyók hullámait szántja,
Kikötőben lelnek mind otthonra,
Hol pihen a motor, szunnyad a vitorla.
Készíts papírcsónakot a rajz alapján és bocsásd víz-
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Varjú
A „varjú” elkészítésének technikája.

1. Hajtsd kétrét a téglalap alakú papírt!
2. A felső sarkokat hajtsd be a lap közepére, és alakítsd ki a varjú csőrét!
3. Hajtsd fel az egyik alsó téglalapcsíkot!
4. Fordítsd meg a munkát a hátoldalára magad felé,
az oldalsó két háromszöget hajlíts felülről lefelé!
5. Hajtsd le ismét az első téglalapcsíkot, majd a
sarkokat fordítsd lefelé!
6. Fújj bele levegőt, hogy varjú alakja legyen!
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A SZÜLŐKKEL KÖZÖSEN
A rajz alapján önállóan tervezzétek meg az eszköz
elkészítésének menetét!
Ellenzős papírsapka
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Ugráló papírbéka
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Daru

80

Áttöréses díszítés
Az áttöréses díszítés az ismétlődő minták sorozata, melyeket ollóval készítenek hajtogatott papírból.
Az áttöréses díszítés művészete vagy kivágás a papírkészítéssel egyidős. Áttöréses mintákkal díszítették
az emberek ünnepek alkalmával az ablaküvegeket.
Abban hittek, hogy a szimbolikus díszítőelemek olyan
javakat vonzanak magukhoz, mint a bőség, gazdagság, természetfeletti erők szeretete.
Figyeld meg az áttöréses mintákat! Keress bennük szimmetrikus elemeket!
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Gyakorlati munka
Szalvéta áttöréses mintával
Az ünnepi asztalt díszíthetjük saját kezűleg készített áttöréses mintájú szalvétával. A nagy szalvétákat
helyezd a tányér alá, mellé pedig a meglepetés-szalvétákat.
Készítsd el a meglepetés-szalvétát:
1. Hajtsd kétrét a négyszög alakú papírt. Aztán hajtsd ketté még
egyszer!
2. Vágj a széleken sziromlevél
mintázatot!
3. Hajtsd szét a szalvétát!
4. Hajtsd kétrét a munkadarabot!
5. Készíts két bevágást, a rajz
alapján!
6. Helyezz a bevágásba érdekes
ajándékot – meglepetést! A meglepetés lehet cukorka, csokoládé vagy
játék.
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Szalvéták készítésénél a széleket díszítheted fogazott, fésűs, tarajos, kupolás mintával.

83

Gyakorlati munka
Hímes tojás papírkivágással
Készíts hímes tojást papírkivágással és applikációval!

1. Hajtsd kétrét a papírlapot!
2. Rajzold meg a tojás felét a hajtásvonalig!
3. Válaszd ki és rajzold meg a minta felét!
4. Vágd ki a mintát! Hajtsd szét a lapot!
5. Az áttöréses mintát ragaszd színes kartonlapra
vagy rajzlapra!
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Szabadidőben
Figurák készítése számok papírkivágásával

Készíts különleges figurákat papírkivágással!
1. Hajtsd kétrét a papírlapot!
2. A hajtás mentén írj oszlopban számokat! A számok testrészekre utalnak: 5 – a fej és a nyak, 6 – a
kéz, 2 – az öltözék, 7 – a láb. Ő lesz a számok Királynője. Ha viszont a 2 szám helyett az ukrán abc írott
kis г betűjét rajzolod le, akkor teljesen más figurát
kapsz – Kiskozák-számfejtőt.
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Betűk papírkivágással
Hajtsd kétrét a papírlapot, és rajzolj a hajtásvonal
mentén nagy, írott D betűt! Vágd ki és nyisd szét!
Mire hasonlít? Készíts papírkivágást más betűk felhasználásával!

Hópelyhek papírkivágással
Álmodik a fenyőfácska
odakinn az erdőn.
Ragyogó lesz a ruhája,
ha az ünnep eljön.

Csillag röppen a hegyére,
gyertya lángja lobban,
dallal várják és örömmel
boldog otthonokban.

Fésüs Éva

A papírkivágások elkészítéséhez használd a munka
menetét ábrázoló rajzokat!
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Különböző hópelyheket láthatsz. Melyik tetszik neked a legjobban? Amint látod, a papírlapot különböző
módokon hajthatod össze. Használd a fantáziádat!
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Télapó és Hópelyhecske (Sznyegurocska)
papírkivágással

		

 rdőn lakik vagy a kertben,
E
Zöld a színe télen-nyáron.
Feldíszítik decemberben
oly szép akkor, mint az álom.

Készíts fenyőfa füzért papírkivágással!
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1. Hajtsd össze a papírlapot harmonikaszerűen!
2. Jelöld (rajzold) meg a fenyőfa felét a papíron!
3. Nyomd szorosan össze a papírt! Vágd ki úgy, hogy
a papírt forgatod és nem az ollót! Nyisd szét a papírt
és megkapod a fenyőfa füzért!
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Ellenőrizd magad!
1. Mit tudsz az origami művészetéről?
2. Milyen a papírkivágás elkészítésének menete?
3. Nevezd meg a munkaeszközök használatának
balesetvédelmi szabályait!
4. Keresd meg a rajzon az egyforma hópelyheket!

Kollázs játék kivitelezése
(Kollázs –
különböző anyagokból készített kompozíció)
A munka menete
1. Írd le szavakkal az elkészítendő kollázst! Mi lesz
ez?
2. Készítsd el az alkotás vázlatát!
3. Készítsd elő az alkotás alapját és az egyéb darabokat (jelöld és vágd ki)!
4. Ragaszd az egyéb darabokat az alapra!
5. A kompozíció összeállításához használj szöveget,
rajzot és az alkotást!
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Az ifjú fazekasok edényeket készítenek
az ünnepre
Ismerd meg a gyurma gyártási folyamatát és felhasználását!
Tanulj meg eszközöket készíteni képlékeny anyagokból a térben!
Igyekezz tisztán dolgozni a gyurmával!
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GYURMA MEGMUNKÁLÁSA
Olvasd el a képlékeny formák mestereinek – a szobrászoknak és fazekasoknak – a reklámszövegét.

Az edényeket nem a szentek formázzák,
hanem aranykezű mesterek.
MONDÓKA
Kemény agyagot lágyítok,
fazekaskorongot forgatok.
Forog az agyag, csak pörög,
mindjárt kész a szép köcsög.
Készítek korsót, fazekat,
tálat, tányért agyagkanalat.
Műveim mindenütt ott vannak,
díszítenek polcot, asztalt, falat.
A gyurma egy képlékeny, könnyen formázható keverék, agyagból, viaszból, zsírból és különböző
színezőanyagból áll.
Ezért a gyurmát is nevezhetjük természetes anyagnak. Képlékenységgel rendelkezik a sógyurma is, melyet házilag készítenek. Miután kiszáradnak a sógyurmából készült tárgyak, kifesthetjük őket.
Ukrajnában népi hagyomány, hogy tavasszal tésztából pacsirtát készítenek, ezzel hívják otthonaikba az
áldást.
A gyurmából és sógyurmából domborműveket és
szobrokat lehet készíteni. Dombormű – az alap síkjából kiemelkedő figurákat alkotó szobrászat.
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Figyeld meg a gyurmából, agyagból és sógyurmából készült
munkadarabokat! Gondolkodj el, hogyan díszítheted velük
otthonodat!
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Tanuljunk dolgozni gyurmával
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Gyurmadarabot késsel is levághatunk vagy lecsíphetünk az ujjainkkal. Kezd a munkát golyó készítésével. Könnyű belőle más formákat készíteni.
Próbáld ki:
● nyomd össze – csésze lesz belőle;
● lapítsd – korongod lesz;
● nyújtsd – kapsz egy hurkát;
● húzd – a munkadarabod hosszúkás lesz.
A gyurmából készült munkadarabokat össze is lehet illeszteni. Ennek érdekében egy kicsit összenyomjuk a darabokat, és a tartós összeillesztés érdekében
megkenjük ujjainkkal vagy késsel. A kés segítségével
bemélyedéseket, kivágásokat lehet készíteni.
A különböző színű gyurmát össze is keverhetjük.
Például ha a sárga és a kék gyurmát összedolgozzuk
zöld színűt kapunk belőle.
Próbálj összedolgozni különböző színű gyurmát, hogy új árnyalatokat kapj.

Gyakorlati munka
Cseresznye a kosárban
Készíts cseresznyével teli kosarat sík felületen!

	Szép leányka ül a fán,
piros ruha derekán,
szíve olyan mint a kő.
Tudjátok, ki lehet ő?
Mit ábrázol a kép, gyümölcsöt vagy
zöldséget?
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1. Csípj le egy darab barna színű gyurmát! Készíts
belőle egy golyót, nyomd meg egy kissé, ebből lesz a
kosár!
2. Csípj le egy darab piros és zöld színű gyurmát!
A két tenyered között készíts piros golyókat, ez lesz a
gyümölcs; zöldeket, ezekből lesznek a levelek!
3. Nyomd a zöld golyókat a táblához úgy, hogy egy
vékony kör képződjön! Vágj ki belőle késsel levelet!
4. Sodorj vékony hurkákat, ezekből lesz a szár és a
termésnyél! Illeszd a cseresznyéket a szárhoz!
5. Rakd a gyümölcsöket a kosárba! A munkadarabot helyezd kartonpapírra!
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Gyakorlati munka
Edények a róka és a daru számára
A daru és a gólya
az ételt a korsóból fogyasztja,
élvezi a húst a róka
a lapos tányérból.
Kibékítjük újra a mi kis
mesehőseinket.
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Képzeld el! Készíts edényeket mesehőseinknek! Alakítsd át a körteformát korsóvá, az almát fazékká, a fél
almából pedig készíts tányért! Díszítsd az edényeket
kedved szerint!
Formázz a korsóból és a tányérból egy edényt! Békítsd ki egymással a Rókát és a Darut!
Szabadidődben
Névnapra (születésnapra)
Ismerd fel az elrejtett betűket a szórajzban! Olvasd el!

Olvasd el a verset!

Az ukránok az ünnepen
teát főznek a tűzhelyen.
Edénykészlet az asztalon
várja, hogy a tea forrjon.
Tea nélkül nincs ünnep,
mindenki asztalhoz ülhet.

Hogy gondolod, kik a fazekasok?
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Készíts gyurmából vagy agyagból tányérkát és csészécskét!

Olvasd el a gyurmázás verses leírását!

Óvatosan, lassan, szépen,
gyurmát veszek kézbe.
Addig gyúrom a lapon,
míg hurkát nem kapok.
Összenyomom, lapítom,
készen van a tányérom.
Gyurmából vagy agyagból
kúpot formázok legott.
Meglapítom, kanyarítom,
szép csészévé formázom.
Kifestem, színesre rajzolom,
a barátomnak ajándékozom.
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A termések művészi megtervezése
Olvasd el a verset! Figyeld meg a rajzot! Mi mire hasonlít?
Képzeld el! Készíts cseresznyét, szilvát, barackot az angol
d és c betűkből!

A kis Dick kertben sétál,
mindenütt cseresznyét lát.
Mosolyog a fán a sok bogyó,
olyanok, mint a d betűk.
Odébb sárga barackok,
c betűket formáznak.
Dick nem siet csak lép,
lassan szedi az ábécét.
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Designer-delfin életre keltette a kis írott b betűt.
Átalakította egy gyümölccsé, cseresznyévé egy
pici levéllel.
Tanuld meg te is a delfintől, hogyan lehet a betűkből művészi termékeket készíteni!

Gyakorlati munka
Csiga
Olvasd el a szöveget! Figyeld meg a csigát! Mely betűket és
számokat látod benne?

Mifelénk a kertben nagyon
sok lény éldegél. Ha mind el
akarnám sorolni, kevés lenne
az időm, neked meg a türelmed.
Ezért én most csak egyikükről mesélek. Egy csigáról.
A csigákról mindenki tudja, hogy a hátukon cipelik a
házukat. Ez szép és jó. Csakhogy egy házba csak egy
csiga fér el. Hol itt a gond? – kérdezheted? Hát éppen
az a bökkenő, hogy ha olyan kicsi a háza, hogy csak
egyedül fér el benne, hogy talál magának barátokat.
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Készíts csigát!
1. Sodorj a gyurmából hurkákat, ahogyan azt a képen láthatod! Helyezd el a térben, mint csigát!
2. Ragassz a csigának szarvat és szemeket! Gyurmakéssel készítsd el a száját! Díszítsd különböző motívumokkal!
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3. A padszomszédoddal gondoljatok ki szavakat és
matematikai példákat, majd rakjátok ki őket az elkészült csigákból!
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Ellenőrizd magad!
1. Hol alkalmazzák a gyurmát?
2. Miből készül a gyurma?
3. Nevezd meg a gyurma tulajdonságait!
4. Figyeld meg a rajzot! Válaszd ki azt az eszközt,
melyet gyurmázáshoz használhatsz!

Szöcske játék kivitelezés
A munka menete
1. Állítsd össze írásban a kreatív ötletet!
2. Elkészíteni az alkotás vázlatát!
3. Élő készíteni a gyurmát, a gyurmakést, a gyurmatáblát!
4. Elkészíteni az egyes részeket!
5. Összeilleszteni az egyes részeket ragasztással!
6. Díszíteni a munkadarabot saját elképzelés alapján!
7. Összeállítani egy kompozíciót szövegből, rajzokból és az elkészített munkadarabból!
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Öltözékem tisztán tartom,
a gombokat magam is felvarrom
Ismerd meg az étkezés illemszabályait!
Tanuld meg helyesen megteríteni az asztalt!
Ügyelj az öltözékedre és lábbelidre!
Ismerkedj meg a szabás-varrás munkaeszközeivel!
Ismerkedj meg a varráshoz szükséges alapanyagokkal!
Tanuld meg a gomb felvarrását!
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ÖNKISZOLGÁLÁS
Húsom bár nincsen – teám van, teli tömlő
vajam van, vendégváró helyem van.

Kozák mondás

Étkezési kultúra
Az asztalnál való viselkedés és az evőeszközök
helyes használata jellemzője az ember alapvető
viselkedés kultúrájának.
A viselkedés szabályai az asztalnál
● Ne ülj túl közel vagy túl távol az asztal szélétől!
● Ne rakd a könyököd az asztalra!
● Ülj egyenes háttal a széken, ne hajolj a tányér fölé!
● Ne nyúlj keresztül az asztalon, ha valamelyik ételből
venni szeretnél, kérd meg erre inkább a szomszédodat!
● Ne habzsolj!
● Az asztalkendőt fektesd a térdedre! A szádat és kezedet
papírszalvétával töröld meg!
● Az ételt a tányérodra külön szedőeszközzel vagy csipesszel helyezd!
● Kézzel vedd el a kenyeret, a
gyümölcsöt, száraz süteményt!
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Figyeld meg a képeket! Kik viselkednek illemtudóan az asztalnál, és kik nem?
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A teríték
Az edények használatának története ezer évre
nyúlik vissza. Az emberek ősidők óta törekedtek
arra, hogy díszítsék és változatossá tegyék az edényeket. Edényeket készítettek fából, fémből, üvegből, cserépből stb.
Nagyon sokféle edény létezik. Ez lehet egy hat vagy
tizenkét személyes szerviz, levesestál, vékony kristály
edény és még nagyon sok más.
		Félig üres, vagy épp félig tele,
Nézőpont kérdése mit látsz bele.
Talpas, pedig nincs is lába,
Használatától függ a formája.
Figyeld meg a képet! Az itt látott edények közül melyeket
használja a családod?
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Tudorkának eszébe jutott egy ukrán közmondás.
Jól főz, de nem tud kínálni.
Milyen háziasszonyról mondják ezt?
Milyen szólásokat és közmondásokat ismersz az étkezésről?

Az asztal megterítése

Figyeld meg a képet! A helyesen megterített asztalt láthatod
rajta. Emlékezz vissza, mit tanultál erről az 1 osztályban!

109

A kulturált önkiszolgálás nem csak az evőeszközök
helyes használatát foglalja magába. A vendégek kiszolgálása nem kevésbé fontos és felelősségteljes feladat.
Légy mestere a kulturált önkiszolgálásnak!
Csoportosan
Gyakorlati munka
Az asztal megterítése
Gyakorold, hogyan kell asztalt teríteni! Ellenőrizd
magad a kép alapján!
Pompás étkezőasztal, díszes szervírozás, húsz
rágás, evés előtt, evés után buzgó imádkozás –
száz éven át.
Vendégeket fogadunk

Figyeld meg a képet! Helyesen van-e megterítve az asztal?
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Mit tudsz az egészséges és ízletes ételről? A legízletesebb és legegészségesebb étel saját ízlésed
alapján és saját kezűleg készül. Sajátítsd el a konyhai
önkiszolgálást.
A jó házigazdánál nemcsak ízletesnek és egészségesnek kell lenni mindennek, de szépnek is. Különösen az étkezőnek és a konyhának. Fontos megtanulni
feldíszíteni az asztalt és az étkezőt saját kezűleg készítet munkadarabokkal. Ehhez sok hasznos és érdekes dolog áll rendelkezésedre.
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Szabadidődben
Levél szalvétából
Barátaiddal együtt tanuld meg a szalvétahajtogatás
művészetét és az evőeszközök megfelelő elhelyezését!
Hajtogasd össze a szalvétát átlósan harmonikaszerűen! Tűrd ketté! Az egyik végét nyomd össze a
tányérral, ahogyan a kép mutatja! A szabad végéből
formálj levelet!
Hol és hogyan helyezed el a villát és a kést?
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Göndörszőrű bárányka
A makarónit nem csak mint élelmiszert használhatjuk fel, de díszítő elemként is. Az ügyes kezekben
átalakulhatnak különböző állatokká: tűzmadárrá,
göndörszőrű báránykává stb.
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Próbálj elkészíteni egy ilyen dekorációt! Had gyönyörködjenek benne a vendégek az ünnepi asztalnál.
1. Készíts elő egy téglalap alakú mintát, kartont,
evésre nem alkalmas makarónit, egy fél borsót, PVA
ragasztékot, gyöngyház-, ezüst- vagy aranyszínű akrilfestéket, fehér színű vízfestéket!
2. Rajzold meg a minta körvonalát a kartonon
grafitceruzával!
3. A mintát vágd körbe, ez lesz a bárányka teste!
4. Rajzold meg a lábak, a fej és a szem körvonalát!
5. Ragassz hozzá dekoratív zsinórt!
6. Ragaszd rá a szarvakat és a szemet!
7. Ragaszd rá a gyapjút és a lábakat!
8. Szárítsd meg a munkadarabot és fesd ki!
Csokor zöldségekből és gyümölcsökből
Figyeld meg a finom és szép csokrokat a képen! Milyen
zöldségeket és gyümölcsöket lehet felhasználni az elkészítésükhöz?

Osszátok el egymás között a feladatokat, és készüljetek a családi ünnepre!
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Az öltözet
A ruha már ősidők óta szolgálja az embert. Megóv bennünket a rossz időtől és a hidegtől.
Megkülönböztetünk munkaruhát, szabadidőruhát,
sportruhát, ünnepi öltözetet és hétköznapi öltözetet.
Tanulj meg minél többet az öltözetedről! Ismerkedj
meg a textilmunkás – a fonalak és anyagok mestere –
reklámjával.
Mivel foglalkozik Kenderszövő? Milyen szerszámokat és berendezéseket használ?
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Kenderszövő megtervezi és rendben is tartja a
ruhákat. A bábszínházban a jelenetekhez kitalálta a szereplők öltözetét.
Ismerd fel ruhájuk alapján az ismert előadás szereplőit!
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A ruházat és a lábbeli tisztántartásának szabályai
Annak érdekében, hogy a ruházatodat hosszú időn
keresztül viseld és hogy sokáig szép maradjon, feltétlenül be kell tartanod a ruházat és a lábbeli tisztán
tartásának alapvető szabályait:
● Tartsd ruháidat mindig tisztán! Tartsd be a ruhaanyagok
mosásával kapcsolatos előírásokat!
● Időben vasald a ki ruhádat!
● A levetett ruhádat hajtogasd össze, vagy akaszd vállfára és
rakd be a ruhásszekrénybe!
Figyeld meg a rajzot! Melyik fiúcska ügyel a ruhájára?
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Jegyezd meg a legalapvetőbb szabályt: a lábbelit
hosszú ideig hordhatod, ha rendszeresen és helyesen
ápolod!
● Lábbelid mindig feleljen meg az időjárásnak!
● A hosszú séta után a lábbelidről a port és a piszkot töröld
le puha ronggyal!
● Lábbelidet ne az elmenetel előtt tisztísd, hanem rögtön az
után, hogy hazajöttél!
● Az őszi-téli időszakban használj vízpergető kenőcsöt, hogy
megelőzd a lábbeli átázását!
● Szárítsd lábbelidet cipőfán vagy speciális szárítógépben! A
nedves cipő orrába tehetsz újságpapírt, ez gyorsan felszívja
a nedvességet!
● A cipődet vagy csizmádat minden nap kend be színtelen
vagy megfelelő színű cipőkrémmel!
● A lábbelit fényezd speciális szivaccsal!

Nevezd meg a ruházat és a lábbeli tisztán tartásának alapvető szabályait!
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Varrás
Ismerkedj meg a fonalakkal és alapanyagokkal való munka
kellékeivel!

A varrónő és a szabó munkamappája
Szereld fel a mappádat alapanyagokkal és eszközökkel! Tedd bele a következőket:
1. Hímzőkeretet – eszköz, amelybe az alapanyagot
feszítik a hímzéshez.
2. Kartont a szabásminta elkészítéséhez.
3. Szabókrétát és indigópapírt, grafitceruzát a minta átrajzolásához a papírra, kartonra, textíliára.
4. Ollót az egyes részek kivágásához és a fonal elvágásához.
5. Tűpárnát, tűkészletet a varráshoz és hímzéshez.
6. Varrócérnát és hímző cérnát.
7. Gyűszűt a tű átdugásához.
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			Hátulról tolják,
Elölről vonják,
Cérnával bírja,
Kit megszúr, szidja.
A varrás szabályai
1. Ülj helyesen! Egy kicsit hajolj előre!
2. Tartsd az anyagot 30 cm a szemedtől!
3. Válaszd meg helyesen a cérna hosszúságát! Ennek érdekében mérd meg a cérnát könyökkel.
4. Fűzd helyesen a cérnát a tűlyukba! Figyelj arra,
hogy a tűlyuk ne legyen keskenyebb, mint a cérna
vastagsága! A tűt fogd mindig a balkezedbe!
5. Tanulj meg csomót kötni a cérna végére! A cérnát
tekerd a jobb kezed mutató ujja köré! Csavarj hurkot
a hüvelykujjaddal!
Tanuld meg a tűvel való biztonságos munka szabályait!
Figyeld meg a képet. Tanuld meg megmérni a cérnát a varráshoz és görcsöt kötni rajta.
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Gyakorlati munka
A gomb felvarrása
 a azt mondják: erre varrjál,
H
Kíváncsiak, hogy mit szólnál,
Gyakran lyukas, máskor füles,
Ing és kabát rendetlen nélküle.
Kitaláltad, hogy mi lehet ez? Bizony ez a gomb!
Segíts a kisfiúnak felvarrni a gombot!
1. Készítsd elő a munkaeszközöket: a tűt, az ollót,
a gyűszűt! Válaszd ki az alapanyagokat: varrócérnát,
gomb nélküli ruhát, gombot!
2. Készítsd elő a tűt és a cérnát a munkához (fűzd
be kétszeresen a cérnát, köss a végére csomót)!
3. Szúrd a tűt az anyagba és a gomb egyik lyukába!
4. Szúrd a tűt a gomb másik lyukába! Ismételd meg
ezt 5-6!
5. Húzd át a tűt az anyag fonákára! Biztosítsd a
cérnát, 2-3 leöltéssel!
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Szabadidődben
Tanulj meg művészien játékruha modelleket tervezni! Először készíts a ruha felpróbálásához alkalmas
manökent!
Ujj-fiúcska próbababa
Jelöld ki a félbehajtott vastagpapírt: rajzold körbe
a mutató- és középső ujjadat, ezek lesznek a lábak, a
mutató-, a középső- és a gyűrűsujjad lesz a kéz és a
törzs! Rajzold meg a fejet! Vágd ki a próbababát! Ragaszd össze a kivágott részeket és helyezd el az asztalon!
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Gomba-kötény
Hajtsd kétrét a papírtéglalapot! Rajzolj egy gombát
a hajtásvonalig! Rajzolj a gomba tönkjéhez nyakpántot, a kalapjához pedig derékpántot! Vágd ki! Hajtsd
szét, és próbáld rá a próbababára!
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Fenyő jelmez
Hajts kétrét egy zöld papírlapot fonák oldalára! Rajzold rá a fenyő felét! A hajtásig rajzolj pántokat! Vágd
ki, hajtsd szét!
Hajtogasd: a felső ágakból készítsd el a zsebecskét,
a középsőből a derékpántot, az alsóból a nadrágszárakat! Tetszik a fenyőfa jelmez? Próbáld rá a próbababára!
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A SZÜLEIDDEL EGYÜTT
Szalvéta
Segíts édesanyádnak kihímezni a szalvétát!
1. Végy egy négyszögletű anyagdarabot!
2. Jelölj ki az anyagdarabon vonalzó és kréta segítségével egy kisebb négyszöget!
3. Hosszanti és kereszt irányban húzogass ki szálakat! Rojtozd ki!
4. Hímezd ki a szalvétát!
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Ellenőrizd magad!
1. Az asztalnál illő viselkedés milyen szabályait ismered?
2. Hogyan gondozzuk öltözékünk és a lábbelit?
3. Milyen eszközök szükségesek az anyagok megmunkálásához?
4. Mit tudsz megcsinálni a felsoroltak közül?
1) Betartom a tűvel és ollóval való munka balesetvédelmi szabályait.
2) Megszervezem a munkahelyemet.
3) Önállóan végzem el a munkát a terv szerint.
4) Lemérem a cérnát. Befűzöm a tűbe, csomót kötök a végére. Felvarrom a gombot.
5) Munkámban kreatív vagyok.
6) A munkámat időben elvégzem.
Könyvjelző szövetből játék kivitelezése
A munka menete
1. Készíts szóbeli leírást a tankönyv számára készülő könyvjelzőről!
2. Rajzold le a könyvjelzőt vagy készíts vázlatot papírból!
3. Jelöld ki a munkadarabot!
4. Készíts rojtot a könyvjelzőre!
5. Készíts egy kompozíciót szövegből, rajzokból és
az elkészített munkadarabból!
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Az ügyes tervezők megszépítik környezeted
Ismerkedj meg a disegneri szakmával! A designer –
művész és tervező, ezermester. Tud tervezni. Ezen kívül
rajzol, mint egy művész, termékeket készít: maketteket
és modelleket. Vagyis a műszaki kreativitás mestere.
Régebben a tervezőket, azaz designerek a kézművesség mestereinek nevezték. Azt mondták róluk, hogy
aratók, cipészek és dudán is játszanak.
Tanuld meg a modern designt és a kézművességet!
Légy ezermester!
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Makettkészítés és modellezés
A makett valaminek a kicsinyített pontos mása.
Maketteket elasztikus, könnyen megmunkálható
anyagokból készítenek, mint gyurma, papír vagy karton, habszivacs, porolon stb. Mielőtt elkészítenénk a
modellt, a tervező elkészíti a termék tervrajzát.

Nézd meg az illuctrációt! Képzeld el magad tervezőként!
Próbáld meg átvinni a képet a papírlap egy pontjára!
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Csoportosan
Gyakorlati munka
1. változat
Mini város
Készítsetek többemeletes városi lakóházakat üres
teás, parfümös dobozokból! Az alap sávját, az ajtót és
az ablakokat ragaszd rá színes papírból!
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Gyakorlati munka
2. változat
Házikó makettje
Örömünkre, ünnepre házikót fogunk építeni.
Megtanulunk tervezőcsoport tagjaként dolgozni.
Osszátok fel egymás között a feladatokat, és készítsétek el színes kartonból a házikó, a fa makettjét! Művészien formázzátok meg az alapot! Használjátok erre
a célra saját kezűleg elkészített termékeket!

Mire emlékeztetnek benneteket az ablakok és az ajtó?
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Dísztárgyak tervezése habszivacsból
A habszivacs – mesterséges anyag. Nem található
meg a természetben. Csomagolóeszközként alkalmazzák. Könnyen törhető kézzel, vágható késsel és
lombfűrésszel. A habszivacs színében hasonlít a kavargó hóra. Ezért törékeny darabkáiból kirakható a
hóember alakja, feldíszíthető vele havas fenyőfa, mozaikszerűen bevonhatjuk a virág, lepkék körvonalát.
A habszivacsból való dísztárgyak elkészítéséhez
szükség lesz ragasztékra, kartonra, ollóra, néha csiszolópapírra is.
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Gyakorlati munka
Dísztárgyak habszivacsból
Kés, lombfűrész és csiszolópapír segítségével a habszivacsból különféle alakzatokat lehet kivágni. Csak
kreativitásra van szükség. Hogyan jön ehhez az ötlet?
Tanulj meg figyelni, használni a képzelőerődet!
Műszaki formák művészi tervezése
Vitorlás és hattyú

1. Rajzolj egy hattyút! Cseréld fel a madár csőrét,
nyakát, és törzsét a vitorlás mértani alakzatokból álló
alkatrészeivel: csőr – zászló (háromszög), nyak – árboc
(téglalap), szárny – vitorla (háromszög), törzs – hajótest (négyszög)!
2. Készíts habszivacsból hattyút vagy vitorlást!
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Először rajzold meg a kiválasztott tárgy különböző
részeit a habszivacson grafitceruzával!
A hattyú vagy a vitorlás alakjának kivágásához
használj kést vagy lombfűrészt! A tárgy különböző részeinek felületét tisztítsd meg csiszolópapírral!
Légy elővigyázatos munkavégzés közben!
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A SZÜLŐKKEL EGYÜTT
Makettezni és modellezni lehet különböző dobozokból vagy konsztruktőri és építőkockakészletek darabjaiból.
Makettezés gyufásdobozokból
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Gyűjtsetek üres gyufásdobozokat! Készítsetek belőlük bútort és közlekedési eszközt: gépkocsit, vitorlást
makettet!
Tervezzétek meg az elkészítés sorrendjét a rajz
alapján!

Nézd meg a rajzot! Figyeld meg a szekrény makettjét hogy
vétettek-e hibát a megtervezésénél!
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Hagyományos népi mesterségek Ukrajnában
A világon mindenkinek tetszik
az ősi ukrán életvitel.
Milyen mesterek dolgoztak az ókori Ukrajnában? Milyen termékeket készítettek? Ezekre a kérdésekre a képek adnak
választ.
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A designerek kitűzőket terveznek a munkaruhákra.
Figyeld meg a rajzokat! Mely szakmákhoz illenek a kitűzők?

Pótold a hiányzó szavakat a különböző szakmák képviselőiről szóló versben: műszaki rajzoló, asztalos, cipész, erdész,
lakatos, kertészek!

Melyik szakma tetszik neked a legjobban? Ki szeretnél lenni a jövőben?
A szakma kiválasztása a legfontosabb lépés a felnőtté válásban.
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Ellenőrizd magad!
1. Mit nevezünk makettnek?
2. Miből készíthetünk makettet?
3. Mit jelent az alap?
4. Az ukránok mely népi mesterségei tetszenek neked?
5. A bemutatott gyakorlati készségek melyikével
rendelkezel, és melyikkel nem?
1) Betartom a balesetvédelmi szabályokat a munkaeszközökre vonatkozólag.
2) Megszervezem a munkahelyemet.
3) Önállóan szerelem össze a modelleket a minta
vagy az ábra alapján.
4) Kreatív vagyok a modellek összeállításánál.
Háromkerekű bicikli játék kivitelezése
(fém barkácskészlet részegységeiből)

A munka menete
1. Készíts szóbeli leírást a modellről!
2. Készíts vázlatot a termékről!
3. Szereld össze a biciklimodellt, használd fel ehhez
a fém barkácskészlet részegységeit!
4. Ellenőrizd a modell mozgását!
5. Készíts egy kompozíciót szövegből, rajzokból és a
modell felhasználásával!
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MELLÉKLETEK
1 sz. melléklet
Játékok a számítógépen
(Művészi kivitelezés elektronikus tankönyv segítségével)

Tájkép madárral

Kiszínező játék
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Díszítsd a környezeted játék

Applikáció játék
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Applikáció természetes anyagból játék

Játékok mértani alakzatokból
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Mutasd be művészi és
gyakorlati tehetségedet*

2 sz. melléklet

Mihez van tehetséged? Ennek kiderítésében Designer-Delfin négy feladata segít neked.
Ki vagy te – mester,
művész vagy gondolkodó?
Tudd meg ki vagy – alkotó mester, művész megfigyelő vagy gondolkodó és hallgató?

* A felnőtekkel együtt.
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Hajtsd végre a következő műveleteket!
Zár. Kulcsold össze mindkét kezed ujjait, képezz
„zárat”! Ebből megtudod, mihez vannak természetes
képességeid: a gondolkodáshoz megfigyeléshez vagy az
elképzeléshez. Jelöld meg a mutató ujjad P vagy L betűvel!

Napóleon póz. Tedd keresztbe a mellkasodon a kezeidet! Formázd meg a „Napóleon pózt”! Ebből kiderítheted, mihez vannak természetes képességeid: a gondolkodáshoz, megfigyeléshez vagy az elképzeléshez.
Jelöld a vezető kezedet P vagy L betűvel!
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Vezető szem. Lyukassz ki egy papírlapot toll segítségével! Nézz rajta keresztül nyitott szemmel egy tárgyat! Hunyd le a jobb szemedet majd nyisd ki! Hunyd
le a bal szemedet majd nyisd ki! A vezető szemed rögzíti a tárgyat a résben. Jelöld a vezető szemed P vagy
L betűvel!
Tapsolás. Mutasd meg, hogyan tapsolsz! Melyik a
gyorsabb kezed a jobb vagy a bal? Melyik tenyered
van a másik fölött: jobb vagy a bal? Jelöld a vezető
tenyered P vagy L betűvel!

Magyarázat. Számold meg a P és L betűket. Ha
több a P betű, akkor valószínűleg gondolkodó és hallgató vagy; ha több az L betű, akkor művész megfigyelő vagy, és ha a betűk száma egyenlő alkotó mester
vagy.
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A három út

Olvasd el az útkereszteződés mellet lévő kőre írt
tanmesét:
A „Ha balra mész – magad éhes maradsz, a lovad
jóllakott lesz”;
B „Ha jobbra mész – te fogsz jól lakni, a lovad pedig
éhes marad”;
C „Ha egyenesen mész – elveszítheted lovadat, de
magad is elpusztulhatsz”.
Melyiket választod a három közül: az A, a B vagy a C utat?
Miért éppen azt az utat?
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Magyarázat. Az A utat (balra) leggyakrabban a
művész megfigyelők választják, a B utat (jobbra) a
gondolkodók és hallgatók választják, a C utat (egyenesen) pedig az alkotó mesterek. Ki vagy te: művész,
gondolkodó vagy mester?
A „legvonzóbb” mértani alakzat
Válaszd ki a képről a számodra legvonzóbb és legvisszataszítóbb mértani alakzatot! A legszebb alakzatot jelöld meg „plusz” jellel, a legcsúnyábbat pedig
„mínusz” jellel!

Háromszög. Vezéregyéniség, arra törekszik, hogy
egyedül oldjon meg minden problémát, és magára vállal minden felelősséget másokért. Büszke, szeret a
figyelem közép pontjában lenni. Határozott, de nem
szereti a kifogásokat. Könnyen felfogja a lényeget, gyorsan elsajátítja
a magyarázat tartalmát, de nem
tudja végighallgatni a többieket.
Szeret versenyezni és győzni. Néha
túlértékeli önmagát.
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Négyszög. Szervezett, munkaszerető, értelmes, de néha elvész a részletekben. Makacs, ezért néha nehéz
meggyőzni. Sokat tud, hajlamos
kérkedni a tudásával. Türelmes, de
határozatlan, nagyon sovány.
Kör. Született pszichológus. Érdekes számára megismerni más
embereket. Jóindulatú és érzékeny,
de határozatlan és nem elvhű. Megért másokat, igyekszik mindenkit
megérteni. Igazságos. A humán
tárgyak iránt van hajlama, nem pedig a pontos tárgyak iránt.
Téglalap. Átmeneti állapotban van. Kételkedik önmagában és környezetében. Változik az érdeklődése,
gondolkodása, értékrendje, mivel nem tudja eldönteni,
hogy a valóságban mi jó és mi rossz számára. Kíváncsi, élénken érdeklődik a körülötte
zajló események felől. Nem fél az
ismeretlen dolgoktól. Könnyen tanul. Idővel vonzónak találják őt a
„stabilabb” alakzatok: a háromszög
vagy a négyszög.
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Cikcakk. Alkotó egyéniség. Valamiben hasonlít a „körre”, de nem fél
az ellentmondásoktól. Mindig saját
döntéseket hoz, kikerüli a szabályokat és korlátokat. Gyakran hiányzik
belőle a kitartás, hogy az elkezdett
dolgokat véghezvigye. Gúnyos, féktelen, de mindig tele
van ötletekkel és kész ezeket megosztani mindenkivel.
Szórakoztató a társasága.
Magyarázat. A háromszög – „alkotó mester”. A
négyszög – „gondolkodó és hallgató”. A kör – „művész
megfigyelő”. A cikcakk – „tervező-designer”. A téglalap – „gondolkodó és hallgató” vagy „alkotó mester”.
A „legvonzóbb” színek
Amikor nézzük a szivárványt, hét színt különböztethetünk meg benne a következő sorrendben: piros,
narancssárga, sárga, zöld, égszínkék, sötétkék, lila.
Az emberek különböző színű festékeket kevertek ki,
hogy színes képeket fessenek.
A sárga napocska, a piros és narancssárga virágok
lágy melegséget sugároznak. A kék és az égszínkék
a télre emlékeztet, a hóra és hóviharokra. Ezért őket
meleg és hideg színeknek nevezzük.
Ismerve a színek tulajdonságait a festőművészek
különböző hangulatokat kölcsönöznek festményeiknek.
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Például:

A festményen a művész főként meleg színeket használt.
Gondolkozz el azon, milyen érzéseket vált ki belőled!

Magyarázat:
● kékeszöld – önbizalom érzése, kitartás, néha makacsság;
● narancssárga-vörös – az akaraterőt, az agresszivitást, támadó képességet, az ingerlékenységet szimbolizálja;
149

● világossárga – aktivitás, közlési vágy, saját személyiség
túlértékelése, élénkség;
A másik kép a telet ábrázolja, természetes hideg
színekkel van festve.

● Kék – a nyugalmat, elégedettséget szimbolizálja;
● sötét színek – lila, barna, fekete, szürke – negatív érzelmeket szimbolizálnak: szorongást, stresszt, félelemérzést,
bánatot.
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Tetszésednek megfelelően válaszd ki a színeket és
rendezd őket sorrendbe, kezd a legszebbel!
Melyik szín a nyerő?
A sárga szín – a gondolkodó és hallgató színe;
a vörös – az alkotó mester színe;
a kék – a művész megfigyelő színe.
151

Szép képeket nem csak ecsettel lehet festeni, de tenyérlenyomattal is. Próbáld elkészíteni a saját érdekes
kompozíciódat. Enged útjára a képzelőerőd!
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Munkaórákon készített gyerekmunkák
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Találós kérdések megfejtése
24. o. – len.
37. o. – katicabogár (rovar).
74. o. – repülőgép.
76. o. – csónak.
88. o. – fenyő.
95. o. – cseresznye.
108.o. – pohár.
120. o. – tű.
121. o. – gomb.
A 6. és 8. oldalakon a Kijevi 53. számú iskola tanulói által készített fényképek vannak felhasználva.
A 149., 150. oldalakon a mellékletben Marfi Timcsenko festőnő munkáiból láthatók részletek.
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