
Osztályozóvizsga-tematika 

1. évfolyam 

Vizuális kultúra 

 

1. félév 

 Helyes ceruzafogás 

 Színek neve, a szivárvány színei; 6 tagú színkör 

 Színes papírok csoportosítása árnyalatok szerint 

 Hideg-meleg színek megkülönböztetése 

 Megfelelő eszközök, anyagfajták használata: színes ceruza, zsírkréta, vízfesték, 

tempera, gyurma, fa, papír, fonal 

 Rendeltetésszerű anyag- és eszközhasználat (olló!) 

 Fa, táj ábrázolása évszakok szerint  → Őszi rajz jellemzői: fák, levelek, állatok, színek 

 Kialakult képalkotási technikák alkalmazása: Színezés, festés, hajtogatás, nyírás, 

gyurmázás, visszakaparás (gyertyahasználattal) 

 Megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése  

-  síkbáb 

-  emberábrázolás 

-  levélkép 

-  festés ujjal, kézzel 

-  állatok mintázása 

-  jelmeztervezés meséhez 

-  őszi termések festése 

-  figurák készítése   

 Helyes arányok, formák, térbeli hely és irány használata, alkalmazása 

 

Év vége 

 Helyes ceruzafogás 

 Színek neve, a szivárvány színei; 6 tagú színkör 

 Színes papírok csoportosítása árnyalatok szerint 

 Hideg-meleg színek megkülönböztetése 

 Megfelelő eszközök, anyagfajták használata: színes ceruza, zsírkréta, vízfesték, 

tempera, gyurma, fa, papír, fonal 

 Rendeltetésszerű anyag- és eszközhasználat (olló!) 

 Fa, táj ábrázolása évszakok szerint  → Őszi rajz jellemzői: fák, levelek, állatok, színek 

 Kialakult képalkotási technikák alkalmazása: Színezés, festés, hajtogatás, nyírás, 

gyurmázás, visszakaparás (gyertyahasználattal) 

 Megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése  

-  síkbáb 



-  emberábrázolás 

-  levélkép 

-  festés ujjal, kézzel 

-  állatok mintázása 

-  jelmeztervezés meséhez 

-  őszi termések festése 

-  figurák készítése   

 Helyes arányok, formák, térbeli hely és irány használata, alkalmazása 

 Téli rajz jellemzői 

 Szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése 

 Testrészek megrajzolása, a fej részei 

 Zenehallgatást követő élményrajz: Vivaldi: Négy évszak 

 Tanult technikákkal saját alkotás készítése szabad témaválasztással 

 Karácsonyi díszek, üdvözlőlapok rajzolással, festéssel, visszakaparással 

 Tavaszi rajz jellemzői + Húsvét jelképei: tojás, bárány, csibe 

 Anyák napi meghívó 

 Virág és részei: tulipán 

 Tárgyak rajzolása: Váza, asztal, szekrény, ágy 

 Saját szoba bemutatása 

 Képzeletbeli szoba tervezése, rajzolása 

 Állatok ábrázolása: medve, pillangó, lúd 

 Nyári rajz jellemzői 

 Szünidő tervezése vegyes technikák alkalmazásával 

 

 

 


