
Képzőművészeti nevelés 
5. osztály 
február 
 
Nézd meg a következő videót: 

https://www.youtube.com/watch?v=YCBD-LhQ19I 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YCBD-LhQ19I


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=umJ0BRqDnWk 

 

Vonalakkal és mértani formákkal alkossatok egy természeti formát vagy egy kis robotot. Az 
összetevő elemeit fessétek meg olyan semleges szürkékkel, amelyeket fehér és fekete 
keverésével állítotok elő. 

https://www.youtube.com/watch?v=umJ0BRqDnWk


Képzőművészeti nevelés 
6. osztály 
december 

 

Nézd meg a következő videót az ókori görög és római művészetről! 

https://www.youtube.com/watch?v=d8lpvjKK9X0 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d8lpvjKK9X0


 

 

Válaszoljatok a következő kérdésekre: 

1. Görögország művészete mikor éri el a csúcspontját? 
2. Sorolj fel egypár templomot mely jellegzetes az ókori görög kultúrára. 
3. Milyen oszlopokkal láttákk el az építményeket a görögök? 
4. Sorolj fel egypár épületet az ókori római művészet fénykorából. 
5. Kik alkalmazták előszőr a boltívet? 
6. Mikor és hol jelent meg a bizánci stílus? 
7. Mikor és hol jelent meg a gótika? 
8. Milyen formában jelenik meg a gótika az építészetben, a festészetben? 



Képzőművészeti nevelés 
7. osztály 
február 

Statikus statikus kompozíció, dinamikus kompozíció 

Mi az első jele annak, hogy a kompozíció statikus vagy dinamikus? 

Nézd meg alaposan az elemek rendezésének fő irányait . Azok, amelyek irányt adnak a 
kompozíciót alkotó formáknak tisztázhatja, hogy a kompozíció rendezett, stabil, 
kiegyensúlyozott-e. 
Egy kompozícióban vannak olyan karakterek, akik elesnek, elveszítik egyensúlyukat, vannak 
teljes lendületben levők, de vannak olyan karakterek is, akik utánozni tudják, illetve órákig 
pózolni tudnak bizonyos pozíciókban vagy mozdulatokban. Nem nyújtják szükségszerűen a 
mozgás benyomását. 
 

A statikus kompozíció 

A statikus kompozíció olyan jeleneteket illusztrál, amelyekben az összes elem nyugalomban 
van, elsősorban rend és stabilitás által. 

A kompozícióban a statikus lenyomat megjelenítésének módja a következő lehet: 

• passzív, stabil kompozíciós tengelyek, amelyek lehetnek vízszintesek és függőlegesek 
 

 
 

• kompozíciós elemek, amelyekben a hangsúlyok  jobbra vagy balra vannak elrendezve 
még akkor is, ha ritmusuk van; 

• kromatikus arányok, amelyeknek nincs kromatikus és értékkontrasztja 
• színek, finom, szürke árnyalatok, amelyek hangsúlyozzák a béke légkörét, a csendet és 

fókuszálást 



 
 

• az üzenet és néha a címe, amely kapcsolatban áll a békével, nyugalommal és 
stabilitással. 

 

A dinamikus kompozíció 

Ha a tengelyeket a karakterek és elemek elhelyezése jelzi a kompozíciók túlnyomórészt 
átlósak, akkor a kompozíció a dinamika és az egyensúly destabilizálódik, így teret enged a 
mozgásnak. 

A dinamikus kompozíció felismerésének eszközei a következők: 

• a kompozíciós tengelyek, amelyek ferdén, átlósan, cikk-cakkban, ívben és spirálban 
mindent mozgásba hozva aktívvá, , instabillá tesznek 
 

 
 

• az összetett elemek, amelyek feszültség alatt állnak, felkavarják, megdöntik, 
• kiegyensúlyozatlanná teszik a kompoziciót 
• a karakterek teste (keze, lába), amely mozgásuk során különböző dölésűek; 
• intenzív színek, amelyek élénk színarányokban ragyognak vagy drámai, hangsúlyos, 

feszült ellentétekben  



 
 

• ecsetből vagy textúrából álló élénk, képi kromatikus felületek, amelyek hangsúlyozzák 
a kompozíció dinamikáját; 

• a  kompozició jelentése, amely a légkörön, gesztusokon, üzeneten keresztül rendkívüli 
érzésekkel,örömmmel, extázissal, játékkal, cselekvéssel kapcsolatos témát sugall . 

A dinamikus kompozíciók témája lehet: történelmi vagy sport  jelenet, ünnepi pillanatok, 
gyermekjátékok, táncok stb. 

 

Készíts egy statikus vagy egy dinamikus kompoziciót, felhasználva a fent említett 
ismertetőjeleket! 



Képzőművészeti nevelés 
8. osztály 
február 

 

 

Figyeld meg az alábbi videót, majd készítsd el ugyanazt a munkát! 

https://www.youtube.com/watch?v=bKKff0TXJR0 

A munkádat add le a titkárságon. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bKKff0TXJR0
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