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FELADATOK: 

Egyéni 5-6. évfolyam 

A képzőművészetben az ablak szimbolikája sokszor megjelenik, jelentése az elvágyódás, nyitás 

egy új világ új gondolatai irányába. Az adott alkotások mindegyikén egy-egy figura tekint kifelé  

az épület ablakán. Vajon mit lát, milyen érdekes, megdöbbentő, különleges dolgok történnek  

az épület előtt? 

A feladatod az, hogy az általad elképzelt jelenetet rajzold meg úgy, hogy szemlélője vagy  

az eseményeknek, ami az épület előtt játszódik. Az ablakon kitekintő figurát is ábrázold.  

 

      

 

Egyéni 7-8. évfolyam: 

Feladat az adott képek közül tetszőlegesen választott alkotás továbbgondolása. Az adott képen 

egy belső tér, vagy ruhatár látható, a képről eltávolítottuk a figurákat és rendet raktunk.  

Ebben a belső térben ábrázold azt a karaktert, aki ezek között a tárgyak között él, dolgozik, jelen 

van.  

Feladatod az, hogy illusztráld és fesd meg azt a jelenetet, ami a kép kapcsán általad kitalált 

történetből ragadtál ki (a szoba belsőben). 

Használj színes, festészeti technikát: vízfesték, olajpasztell, giaconda, vagy porpasztell. 

 

 

  



9-10. évfolyam: 

Feladat csendélet rajzolása válaszható eszközzel. A tanulmány készítése a látható csendélet egy 

tetszőlegesen részletének kiragadásával. A kompozíció a beállítás egy kiválasztott részletére 

fókuszáljon és az ott megjelenő tárgycsoport reális ábrázolására, a látvány minél pontosabb 

visszaadására törekedjen.  

Fontos az arányok, és a formák pontos megfigyelése, a tárgyak karakterének visszaadása,  

és az anyagszerűség naturalisztikus megragadása az adott eszközzel.  A kompozícióban minden 

esetben jelenjen megy az előtér, középtér, háttér is. A csendélet legyen egységes, az egyéni 

kifejezőerő domináljon a munka egészén.  

11-12. évfolyam: 

Feladat modell utáni portré rajzolása adott eszközzel, adott stílus alkalmazásával. Figyelje megy 

az adott mű stílusjegyeit és hangulatát, majd figyelje meg a modell karakterének legjellemzőbb 

sajátosságait. Ezek együttes alkalmazásával hozza létre a félalakos portrét A2 méretben.  

A kompozíció részeként a modellt körülvevő teret is jelölje a papíron.  

 

Csoportos 5-6. évfolyam 

3. korcsoport 5-6. évfolyam (karakter – cselekmény – oldal-layout) „Kis történetek” – 

avagy: „Kincses sziget”  

Alakítsanak három főből álló csoportot és – közös munkával – a tárhelyünkön közzétett 

felvételeket inspirációs forrásként használva alkossanak meg egy történetet. 

A történetben a csoport tagjai a következő karaktereket képviselik: Az „Ellenfél” lehet 

képzeletbeli lény, (pl.: egy sárkány) de az is elképzelhető, hogy az egyik csapattag (pl.: kalóz). 

HŐS ELLENFÉL MENTOR RACIONÁLIS / KÉTKEDŐ 

A HŐS - Főszereplő, az ő szándékai és tettei határozzák meg az eseményeket (lehet aktív és 

passzív). AZ ELLENFÉL - Legfőbb gátló erő, aki nem engedi, hogy a Hős célba érjen.  

A MENTOR, SEGÍTŐ - A mester, aki felkészíti a Hőst a végső öszszecsapásra 

A RACIONÁLIS / A KÉTKEDŐ - Az észérvek, a logika embere. / A hitetlen, aki mindig 

megkérdőjelezi a célokat. 

A történet cselekménye egy képzeletbeli szigeten történő, fordulatokban bővelkedő 

kincsvadászat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



  



Csoportos 7-8. évfolyam 

4. korcsoport 7-8. évfolyam (történetmesélés – karaktertervezés – alkalmazás másik 

médiumban) „Fotó-[kép]-regény”  

Alakítsanak három főből álló csoportot és – közös munkával – alkossanak meg egy történetet, 

amelyben ők a szereplők. 

A csoport tagjai a következő jellemekből (karakterekből) válogathatnak:  

HŐS – ELLENFÉL - KÍSÉRTŐ - MENTOR – ÉRZELMES – RACIONÁLIS – TÁMOGATÓ - KÉTKEDŐ 

A HŐS - Főszereplő, az ő szándékai és tettei határozzák meg az eseményeket (lehet aktív és 

passzív). AZ ELLENFÉL - Legfőbb gátló erő, aki nem engedi, hogy a Hős célba érjen.  

A KÍSÉRTŐ - Az Ellenfél társa, szintén akadályoz, de saját céljai is vannak. 

A MENTOR, SEGÍTŐ - A mester, aki felkészíti a Hőst a végső összecsapásra 

 AZ ÉRZELMES - Az a szereplő, aki az ellentétekkel szembe kerülve érzelmeket produkál.  

A RACIONÁLIS - Az észérvek, a logika embere.  

A TÁMOGATÓ - Nem aktív, inkább csak érzelmi segítséget nyújtó társ.  

A KÉTKEDŐ - A hitetlen, aki mindig megkérdőjelezi a célokat 

 

A történet az alább ajánlottok közül, egy olvasmány részletének tovább-gondolása, szabad 

átírása-értelmezése a kiválasztott karaktereknek megfelelően, azokat beépítve a történetbe. 

FELDOLGOZÁSRA AJÁNLOTT MŰVEK: Gerald Durell: Családom és egyéb állatfajták  

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai  

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (Jó és rossz tanuló felel novellák) 

 Lewis Caroll: Alice Csodaországban  

Mikszáth Kálmán: A jó palócok kötet (Bede Anna tartozása) 

 Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig  

Szabó Magda: Abigél 

 William Golding: A Legyek Ura 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


