
Pedagógus neve: _________________________
Készségfejlesztési Terv

_______________

tanszak, évfolyam

Garabonciás Művészeti Iskola

_____/____ tanév

Foglalkozás (óra) / 

Készségfejlesztési 

terület

Elméleti - kognitív - 

készségfejlesztés

Tapasztalati úton 

szerzett ismeretek 

feldolgozásának 

képessége

Megfigyelőképesség, 

képi emékezet 

fejlesztése

Önkifejezés, fantázia 

fejlesztése

Képi gondolkodás, 

komponálási készség 

fejlesztése

Vizuális kommunikáció, 

esztétikai érzék 

fejlesztése

Finommotorika
Kooperativitás 

feljesztése

1-2
A grafika fogalma, a 

képzőművészet fajtái.

A természeti formák 2D 

ábrázolása.
Térábrázolás a síkon. Egyéni képi világ ábrázolása. Felület kitöltés, elrendezés

A készített rajz kompozíciós 

elemzése.
Eszközhasználat. Rajzelemzés párban.

3-4
Grafikai alapfogalmak, 

eljárások.

Természeti formák 

tanulmányozása, ábrázolása 

síkon.

Természeti formák 

elemzése.  Fény-árnyék.
Tanulmányrajz készítése.

Helyes arányok, irányok és 

mértékek.

A készített rajz kompozíciós 

elemzése.
Ceruza használat. Rajzelemzés csoportban.

5-6 Színelméleti ismeretek.
Terméyszeti forma színbeli 

ábrázolása.

Színharmónia, 

színkontraszt.

Adott terméyszeti forma 

egyéni feldolgozása.

Helyes arányok, irányok és 

mértékek. Színharmónis, 

színkeverés.

Képelemzés.
Ecset, pasztell kréta 

használat.
Csoportos elemzés.

7-8

Egyedi és sokszorosító 

grafikai eljárások 

ismertetése.

Önálló képalakítás.
Szerzett ismeretek önálló 

alkalmazása.

Egyedi rajz, kompozíció, 

felületkitötés.

Pozitív, negatív formák 

vizuális ábrázolása.

Alkotás technikai 

bemutatása.

Papírmetszetkészítés, tépés, 

vágás, ragasztás.
Műalkotások elemzése.

9-10
Illusztráció fogalma, a 

kiemelés lehetőségei.

Népmese, népmonda 

szereplőinek ábrázolása.

Jellemábrázolás, karakter 

formálás.

Önkifejezés: gondolatok, 

érzelmek képi ábrázolása.

Lényegkiemelés színnel, 

formával, mérettel.

A könyv, mint nyomtatott 

média.

Eszközhasználat 

érzékenysége.
Illusztráció elemzése.

11-12

Sokszorosító grafikai 

eljárások. Magas, 

mélynyomás: Linómetszet.

Egyszerűsített formák 

síkbeli ábrázolása 

linómetszeten.

A forma egyszerűsítése. Vonalfajták, faktúra kezelés.

Pozitív, negatív forma, 

lányeg kiemelése. A sötét-

világos felületek egyensúlya.

Alkotás technikai 

bemutatása.
A helyes eszközhasználat.

Műalkotások bemutatása, 

elemzése.

13-14
Térábrázolás fejlődése, 

perspektívikus ábrázolás.

Forgástestek térbeli 

ábrázolása, takarás.

Perspektivikus ábrázolás, 

térlátás

Távlati viszonyok 

érzékeltetése.

Tónus, fokozatok 

ábrázolása.
Képelemzés. Pont, vonal, folt képzése. Csoportos elemzés.

15-16

Elvonatkoztatás, lényeg 

kiemelés, egyensúly-

feszültség, szimmetria.

Vers illusztrálása.
Lényegkiemelés, színek 

érzelmi és hangulati hatása.
Önálló alkotás, kompozíció.

Egyéni elrendezés, képi 

összhatás.
Képelemzés.

A témának megfeleltetett 

helyes eszközhasználat.
Csoportos megbeszélés.

17-18

Anatóniai ismeretek, az 

emberábrázolás történeti 

fejlődése. Aranymetszés.

Emberi test 

tanulmányozása.
Mozdulatvázlatok. Kroki.

Karakter ábrázolás, 

karikatúra.

Arányok, testfelépítés, téri 

viszonyok.
A karikatúra. Szénkréta, filctoll használata. Alakrajz készítés.

19-20
Murális műfajok. A XX. 

század művészete.

A megismert formák kreatív 

alkalmazása.

Murális kompozíció 

tervezése.

Egyéni ötletek közös 

feldolgozása.
Felület kitöltés, elrendezés.

Alkotás bemutatása, 

elemzése. Közös művészi 

élmény.

Ecset használat, nagy 

felületek kitöltése.
Feladatok megosztása.


