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Témakörök 

Tematikai egység 
Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a 
térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő és önálló 
alkalmazása. Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és 
formavilágban. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés 
alapvető eszközeinek segítségével, saját kifejezési szándék érdekében is. 
Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás. Hagyományos és korszerű 
vizuális technikák alkalmazása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és 
mások munkáiról 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

− Látvány megjelenítése egyénileg választott kifejezési szándék 
(pl. 
feszültség, figyelemfelhívás, nyugalom) érdekében, a vizuális 
kifejezés eszközeinek tudatos alkalmazásával (pl. nézőpont, 
kompozíció, színhasználat, felületkialakítás). 

− Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, 
parafrázis készítése (pl. sík alkotás térbelivé alakítása, kép 
kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és 
műfajváltás, idő és karaktercserék). 

− Fogalmak, jelenségek (pl. repülés, víz, kapcsolatok, utánzás) 
komplex vizuális feldolgozása nem a megszokott eszközökkel 
(pl. talált tárgyakból, szokatlan anyagokból, fénnyel). 

Magyar nyelv és irodalom: 
szöveg és kép illusztratív, 
narratív kapcsolata. 

Ének-zene: zenei élmény. 

Dráma és tánc: jelenetek, 
táncmozgások, összetett 
hatások. 

Informatika: számítógép 
felhasználószintű alkalmazása. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, kiemelés, 
kontraszt, kompozíció, parafrázis, komplementer, vizuális narratív hatás, 
illusztratív hatás, installáció, enviroment/környezetművészet, fényművészet. 

 

Tematikai egység 
Kifejezés, képzőművészet 

Ábrázolás és stílus 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a 
térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő és önálló 
alkalmazása. Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és 
formavilágban. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés 
alapvető eszközeinek segítségével, saját kifejezési szándék érdekében is. 
Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás. Hagyományos és korszerű 
vizuális technikák alkalmazása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és 
mások munkáiról. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

− Látvány megjelenítése egyénileg választott kifejezési szándék 
(pl. 
feszültség, figyelemfelhívás, nyugalom) érdekében, a vizuális 
kifejezés eszközeinek tudatos alkalmazásával (pl. nézőpont, 
kompozíció, színhasználat, felületkialakítás). 

− − Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, 
parafrázis készítése (pl. sík alkotás térbelivé alakítása, kép 

Magyar nyelv és irodalom: 
szöveg és kép illusztratív, 
narratív kapcsolata. 

Ének-zene: zenei élmény. 
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kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és 
műfajváltás, idő és karaktercserék). 

− Fogalmak, jelenségek (pl. repülés, víz, kapcsolatok, utánzás) 
komplex vizuális feldolgozása nem a megszokott eszközökkel 
(pl. talált tárgyakból, szokatlan anyagokból, fénnyel). 

Dráma és tánc: jelenetek, 
táncmozgások, összetett 
hatások. 

Informatika: számítógép 
felhasználószintű alkalmazása. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, kiemelés, 
kontraszt, kompozíció, parafrázis, komplementer, vizuális narratív hatás, 
illusztratív hatás, installáció, enviroment/környezetművészet, fényművészet. 

 

Tematikai egység 
Kifejezés, képzőművészet 

Ábrázolás és stílus 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, 
alkotók felismerése, és elhelyezése a megfelelő korban. A vizuális kifejezés 
eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A művészettörténet 
főbb korszakainak összegző, lényegkiemelő jellemzése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése különböző korokban. A 
legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok témák illetve 
problémakörök rendszerezése és összegző ismerete. Esztétikai jellemzők 
megalapozott értékelése. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek 
megfogalmazása elemzésekben, illetve 
érvényre juttatása az alkotó feladatokban. A technikai képalkotás 
lehetőségeinek elemzése és képzőművészeti kapcsolódásainak megértése. 
Elemzési szempontok megfelelő érvényesítése. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

− Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, kora keresztény, 
romanika és gótika, reneszánsz és barokk, klasszicizmus és 
romantika) műfajokra lebontott részletes összegzése, a 
legfontosabb stílust meghatározó 
jegyek pontos megkülönböztetésével. 

− Vizuális művészeti műfajok összehasonlítása több szempontból 
(pl. műtípusok szerint: életkép a festészetben és a 
fotóművészetben, portré a szobrászatban és festészetben). 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
korstílusok, irányzatok 
társadalmi és kulturális háttere. 

Magyar nyelv és irodalom: 
korstílusok, stílusirányzatok 
megnevezései, 
megkülönböztető jegyei, 
művészettörténeti párhuzamok. 
Könyvtárhasználat. 

Ének-zene: Művészetés 
zenetörténeti összefüggések 
(korszakok, 
stílusok kiemelkedő alkotók, 
műfajok). Zenei befogadói 
tapasztalatok. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti műfaj, műtípus, magasnyomás, 
mélynyomás, síknyomás, egyéni stílus, avantgard, avantgard irányzat, 
neoavantgard, posztmodern, kortárs képzőművészet, újmédia, intermediális 
műfaj, eseményművészet, interaktív művészet, hálózati művészet. 
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Tematikai egység 
Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt 
értelmezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján a vizuális 
közlések érdekében 
különböző rajzi technikák alkalmazása. Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel 
kapcsolatos információk gyűjtése. Tárgykészítő, kézműves technikák önálló 
alkalmazása. Gyakorlati feladatok önálló előkészítése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során célirányos 
szempontok kiválasztása. A tervezési folyamat értelmezhető dokumentálása. 
A vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalmazása. Az 
adott tárgynak megfelelő tárgykészítő technikák alkalmazása. 
Problémamegoldás a tervezés során. Építészeti és térélmények 
átértelmezése. A térélményt befolyásoló tényezők összegzése. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

− Egyszerű használati tárgy (pl. egyedi övtáska) és belső tér (pl. 
élet 
minimál térben) tervezése az alapvető ergonómiai szempontok 
felmérésével és figyelembevételével, a tervezői folyamat jól 
értelmezhető rajzos és szöveges dokumentációja az ötletek, 
tervvázlatok, megvalósulási terv elkészítéséig. 

− Belső terek, tárgyak átalakítása egyszerű, de szokatlan 
eszközökkel (pl. fénnyel, becsomagolással) elsősorban a 
kifejezés, a hangulati 
hatások erősítése érdekében. 

Matematika: Méretezés. 
Gondolatmenet követése. 
Absztrahálás, konkretizálás. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
Szükségletek és igények 
elemzése, tevékenységhez 
szükséges információk 
kiválasztása, tervezés szerepe, 
jelentősége, eszközhasználat. 

Lakókörnyezet –életmód, 
Dráma és tánc: Produkciós 
munka. A színházművészet 
összművészeti sajátosságai. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, térelrendezés, műszaki jellegű ábrázolás, 
ergonómia, környezettudatos magatartás, környezetvédelem 

 

Tematikai egység 
Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtés. A 
látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok önálló 
kiválasztása. 
Önálló kérdések megfogalmazása 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Különböző korú és típusú tárgyak, épületek megkülönböztetése, elhelyezése a 
megfelelő korban vagy kultúrában. A következtetések célirányos 
megfogalmazása. Néprajzi tájegységek tárgyi környezetének, kulturális 
jellemzőinek megismerése. A múlt tárgyi emlékeinek értékelése, jelentőségük 
megértése. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

− Különböző történeti korok és kultúrák (pl. Európán kívüli is) 
sajátos, jellemző tárgyainak (pl. totem, amulett), épületeinek, 
(pl. hagyományos japán lakóház) és díszítőmotívumainak (pl. 
azték, maja, kalocsai motívumok) elemző vizsgálata a kulturális 

Magyar nyelv és irodalom: 
Esztétikai minőségek. Toposz, 
archetípus. Könyvtárhasználat. 
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jegyek pontos megkülönböztetésével, illetve a közös jegyek 
megkeresésével. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
Társadalmi 
jelenségek értékelése. 
Társadalmi normák. 
Hagyomány. Hagyományos 
népi kultúra. 

Földrajz: Magyarország és a 
Kárpát-medence, világörökségi 
helyszínek, építészeti 
együttesek, kulturális 
tevékenységek (pl. táncház, 
busójárás). 

Ének-zene: Népek zenéje, 
néphagyomány. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Táji csoport, néprajzi csoport, tájegység, népi kultúra, hagyomány, 
hagyományőrzés, 
világörökség. 

 

Tematikai egység 
Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített, alakított környezet változásai 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése. A 
látott 
jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok önálló 
kiválasztása. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Vizuálisan is értelmezhető jelenségek, folyamatok társadalmi és gazdasági ok-
okozati összefüggéseinek megértése. Különböző korú és típusú tárgyak, és a 
tárgyakhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek értelmezése. A kortárs építészet 
és a kortárs téralakítás megjelenéseinek értelmezése. A következtetések 
célirányos megfogalmazása. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

− Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. ókor, 
romantika, 
gótika, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, eklektika, 
szecesszió) elemzése és összehasonlítása – különös tekintettel 
a formai, szerkezeti kapcsolódásokra és különbségekre –, 
illetve összehasonlítva a 20. 
század (modern, posztmodern) és kortárs építészeti 
stílusjegyek és térrendezés sajátos vonásaival, nemzetközi és 
magyar példák alapján. 

− Kortárs környezetalakítás és térrendezés elemző vizsgálata a 
közvetlen környezetben. 

− Művészi, azaz a térrendezés kifejező szándékú 
felhasználásának rendszerező elemzése és kipróbálása (pl. 
land art, street art). 

Magyar nyelv és irodalom: 
Esztétikai minőségek. 
Toposzok, archetípusok 
állandó és változó jelentésköre. 
Könyvtárhasználat. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
Társadalmi jelenségek 
értékelése. Társadalmi normák. 
Technológiai fejlődés. 
Fogyasztói társadalom. 

Földrajz: Környezet 
fogalmának értelmezése. Helyi 
természet- és 
Környezetvédelmi problémák 
felismerése. Környezettudatos 
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magatartás, fenntarthatóság. 
Globális társadalmigazdasági 
problémák fogyasztói 
szokások, életmód. 
Fenntarthatóság. Környezet és 
természetvédelem. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Modern, posztmodern, konstruktív-dekonstruktív térrendezés, organikus 
építészet, Bauhaus, funkcionalizmus, divat, társadalmi norma, szubkultúra, 
értékmegőrzés. 

 

 
 


