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33Kedves Gyerekek!

Könyvünkben né  hány fogalmat, kifejezést *-gal jelöltünk. Ezek
magyarázatát meg ta lál hat játok a kötet végi kis lexi konban. A kép jegy -
zékben a kiadványban található épületekrõl, mû al ko tá sok ról adunk in -
for mációkat. Az álta latok elvégzendõ fel ada tokat pedig az alábbi kis
képekkel jelöltük.

Színezd vagy fesd ki!

Vágd ki és ragaszd be a gyûjtött
képeket!

Rajzold meg!

Rajzold meg színessel!

Mintázd meg!

Rajzolj más eszközzel!

Figyeld meg! 
Keress, gyûjts, nézz utána!

Oldd meg a feladatot! 
Ismételd át a tanultakat!

Az elõzõ években megkezdett utazásunkat újabb izgalmas mûvé szeti
korszakokon keresztül folytatjuk tovább a hetedik osztályban. Az újkor
mûvészeti stílusainak megismerését is gyakorlati feladatok meg -
oldásával igyekszünk élményszerûbbé tenni. A manierizmus, a ba rokk,
a klasszicizmus és a realizmus alkotásain együtt fedez het jük fel
a koráb ban megismert klasszikus korszakok elemeit. A 19. századi ma -
gyar nemzeti mûvészet virágkorát híres példákon keresztül ismer hetitek
meg.
A mûvészettörténet világában tett megfigyelések alapján tovább
gyakorolhatjuk a különféle kifejezési módokat, képalkotási lehetõ-
ségeket. A hagyományos rajz technikák mellett tovább mélyítjük
a festéssel, a mintázással és a vegyes technikákkal kapcsolatos eddigi
ismereteinket. A techni kák gyakorlása során a komponálással
kapcsolatban is újabb érde kes megfigyeléseket
tehetünk. Feladataitokat részben egyénileg, részben
pedig csoportokban tudjátok majd sikeresen
megoldani. Tanulmányaink so rán építünk
a történelem, irodalom, tech ni ka és
matematika tantárgyakból tanul tak    ra,
va lamint a korábbi évek rajzórai
fel ada taira is. Rajza inkkal, fest -
mé nye ink kel, más mûve -
ink  kel egy re biz to sabb,
tuda to sabb al ko tó -
mun kára leszünk
képe sek.
A könyvbõl meg  ismerhetitek
ha zánk és a nagyvilág ember al kotta
szépséges tárgyait, épületeit, va la mint természeti
környezetünk harmóniáját.
Kívánjuk, hogy a feladatok megoldása révén könnyebben iga zod jatok
el a mûvészetek világában, és bátrabban alkossatok akár önállóan,
otthon is!
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4 Piktogramok
Jelek és jelrendszerek

Mit jelenthetnek az alábbi piktogramok? Mely jellemzôik

segítettek az ábrák értelmezésében? Mirôl ismered fel az

összetartozókat? Hol találkozhatunk még piktogramokkal?    

Alakítsd át az alábbi piktogramok jelentését!

Módosíts a rajzokon az új jelentéstartalom függvényében!

Mindennapi életünk során gyakran találkozunk rajzos információkkal. Köz épü -
letekben, köztereken, közlekedési eszközökön vagy például különféle mûszaki
berendezéseken is rajzokkal közölnek fontos tudnivalókat. Ezekben az élet hely -
zetekben a más-más anyanyelvû embereket gyorsan és érthetôen kell tájé -
koztatni, irányítani. Ezt a feladatot kis képecskékkel, úgynevezett pikto gramokkal
oldják meg.

A piktogramok egyszerû, lényegre törô rajzok, melyek valamilyen információt
közölnek. Egy jó piktogram egy adott dologról gyors és világos információt ad.
Ezek bár egyszerûek, mégis esztétikus, szép megformálásúak.

4
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5Figyeld meg a fotók melletti rajzokat! Hogyan alakult át az autó

és az emberalak formája?

Hogyan egyszerûsítette le rajtuk az eredeti látványt az alkotó?

Tervezz piktogramot az iskolai tantermek ajtajára!

A négyzetek alá megadtuk a tantárgyak nevét.

Rajzolj piktogramot két lépésben egy általad kiválasztott

témában! Munkád során fokozatosan egy szerûsítsd le a for -

mákat!

rajzmatematika

5

A következõ órára hozz magaddal olyan színes újságokat, amel yek ben

termések, gyümölcsök, zöldségek fotói vannak!

A szimbólumok készítôje az autó legjellemzôbb részeit és a vívó alak karakterét ábrázolta.
Az eredetileg összetett, bonyolult formák helyett õ egyszerû alakzatokból építette fel saját
piktogramjait. 
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20

Bizonyára ti is készítettetek már farsangi álarcot magatoknak. Ebben a lec kében
a teljes arcot elfedõ papírmaszk készítésének fortélyaival ismerked hettek meg.

A világon sokféle kultúrában készítettek, készítenek maszkokat, álarcokat.
Az ókori görögök a színházi elõadásaik kellékeként vidám és szomorú arcot
ábrázoló maszkot viseltek.

Az Európán kívüli földrészek benszülött tör -
zseinek életében a mai napig is fontos sze -
re pet töltenek be a maszkok. Afrika és a dél -
kelet-ázsiai szigetvilág országaiban, valamint
Óceánia szigetein is sokféle szer tartásnál
használják õket. Az emberi élet kitüntetett
eseményei alkalmával, például a férfivá ava -
tás vagy házasságkötés alkal mával is sze re -
pet kapnak a maszkjaik. Ezek a ter mészeti
né pek a tárgyaiknak mágikus erõt tulaj do ní -
tanak.

Hazánkban is találkozunk egy nagyon
érdekes hagyománnyal, a busójárás sal.
A sokácok [délszláv népcsoport] far -
sangi télbúcsúztató jelmezes felvo -
nulása Mohács városához kötõ dik.
A han gos kereplõkkel, kolom pok kal

felszerelt, állatbõrökbe öltözött
busók a város fõterén vidám nép -
zenével kísért tán cokkal szó ra -
koztatják a közön séget. Más nap
pedig egy hatal mas mág lyán

égetik el a ko por sót, azaz a telet.

Világszerte híres a velencei karnevál*. Ezen az ünne pen a város pol gárai színes
jelmezeket és gazdagon díszített masz kokat öl tenek ma gukra. A far sangi
idõszak kiemelkedõ eseménye sok száz éves múlt ra tekint vissza a város tör -
té netében. Napjainkban a hajnalig tartó pom pás mu lat ságok vidám hangu -
latban búcsúztatják a telet.

Maszkok és álarcok 
A papírmasé technika
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21Készítsetek maszkot papírmasé technikával!

A feladathoz szükséges anyagok, eszközök: tapétaragasztó, víz, egy
nagyobb tál, újságpapír, maszkforma (mûanyagból vagy gyur má ból),
tempera, ecsetek, kalapgumi.

Az elkészítés lépései:

1. Készítsd el az arc mintáját gyurmából! (Használhatsz kész mûanyag álarcot
is.)

2. Borítsd be az „alapot” alufóliával!
3. Keverj tapétaragasztót a tálban víz hozzáadásával! Olyan sûrû legyen, hogy

széles, lapos ecsettel felhordhatóvá váljon.
4. Rétegezd fel a maszkot a csíkokra vágott újságpapírból! 4-5 réteget ragassz

egymásra! Hajszárítóval gyorsíthatod az egyes rétegek szára dását.
5. Hagyd teljesen megszáradni a maszkot! 
6. Száradás után emeld le a mintáról, és vágd le róla a felesleges ré szeket!
7. Fesd le temperával az elõre megtervezett formákkal, szí nekkel!
8. Fûzd bele a gumit kétoldalt!

Nézz utána, hogy mit
neveznek busómaszknak!
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A mûvészet történetében sokáig nem szerepeltek fõ téma -
ként tárgyak. A barokk korban jelent meg elõször hang sú -
lyo san a csendélet* mûfaja.
Csendéletnek az olyan alkotást nevezzük, amelyen hét köz -
napi tárgyakat, virágokat, terméseket, gyümölcsöket,
élettelen állatokat jelenít meg a mûvész. Az elsõ csend -
életek az asz talra helyezett evõ eszközökbõl, tányé rok ból
és személyes tárgyakból álltak.
Az 1700-as évek végétõl a csendélet a mûvészek gya kori
té má jává vált. A 19. század végétõl szinte minden je -
lentõsebb alkotó készített ilyen képeket. 

Bármilyen tárgyakból állnak is a csendéletek, mindig tudatosan meg szer kesz -
tett a kompozíciójuk. A jó csendélettel a mûvész természetes, nyu godt hatást
kelt a szemlélõben.

A mûvész aprólé kosan,
élethû módon ábrázolja
a különbözõ formákat
és anyagokat

Figyeld meg alaposan a képeket, különös tekintettel az áb rá -

zolt dolgok helyzetét! Miben különbözik egy mástól a há rom -

féle kompozíció? 

Me lyik tetszik neked a legjobban, melyik kevésbé? Mit gon -

dolsz, miért?

Figyeld meg az alábbi kompozíciók színeit!

Melyik képen a leg hangsúlyosabb a körte? Mit gondolsz, miért?
Melyik ábra a legkontrasztosabb? Melyik tetszik neked a leg -
jobban, melyik kevésbé? Indokold a válaszod!

A csendéletek
A hétköznapi tárgyak rendje

MS-2337_rajz-mtk-7_2012_MS-2337_rajz-mtk-7_beadasra.qxd  2012.03.05.  9:59  Page 42



43A csendéletek rajzolásánál célszerû elõször a tárgycsoport fõbb foltjait
halványan felvázolni. Ezután rajzoljuk meg az egyes tárgyakat rész le te seb ben,
teljes terjedelmükben, majd húzzuk ki vastagon a lát ható éleket. Ha való ság -
hû képet szeretnénk, a csendélet tónusozása, színezése során különösen
ügyelni kell a fény-árnyék hatások pontos ábrázolására.

Folytasd a csendéletet! Az adott tárgyak tónusértékeinek

magadásával hozz létre harmónikus kompozíciót! Törekedj

a dinamikus egyensúlyra! Használd tudatosan a sötét-világos

kontraszt jelenségét!

Az általatok hozott ter mésekbõl, virá gokból alkos sa tok egy közös

csendé letet! Rajzoljátok le azt más-más nézõpontból!
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