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Óraszám/ 

Number 

of lessons 

Tananyag, téma Topics 
Tevékenység, 

technika 

Activities, 

technique 

1-2. 

Ismerkedés a 

rajzeszközökkel, 

„Legkedvesebb 

nyári élményem” 

Our tools for 

drawing ’’The 

best experience of 

my summer 

holiday” 

Szabadon 

választott technika 

és rajzeszközök 

Free technique 

and tools. 

3-4. 
Érzelmek 

illusztrálása 

Illustration of 

feelings 

Szabadon 

választott technika 

és rajzeszközök. 

Free technique 

and tools. 

5-8 
Mihály-napi 

készülődés 

Preparing for St. 

Michael’s Day 
  

9-10. Mihály napi vásár St. Michael’s Day 

Ceruzarajz. 

„Tömeg, 

nyüzsgés” 

Pencil draw. 

„Crowd, bustle” 

11-12. Ősz Autumn Levélnyomatok Leafprints 

13-14. Halloween Halloween 

Tök festése. 

Árnyékolás 

technikája. 

Painting a 

pumpkin. The 

technique of 

shading. 

15-16. 
Forma: állatok 

testfelépítése 

Form: the body of 

animals 
grafika graphics 

17-18. 
Forma: a mozgó 

emberi test 

Form: the moving 

human body 

Mintázás 

gyurmából, 

ábrázolás térben 

szabadon 

választott 

technikával 

Modelling from 

clay, depiction in 

space, technique: 

chosen 

individually 

19-20. Forma: Télapó  Form: Santa Claus  
Ajándékkészítés 

Télapóra 
Making gifts 

21-22. 
Forma: 

papírhajtogatás 

Form: 

foldingpaper 

Karácsonyi 

csillag, origami 

Christmas star, 

origami 

23-24. 
Kompozíció: tér, 

forma, szín 

Composition: 

space, form, 

colour 

 

Karácsonyfa 

készítése papírból 

Making a 

Christmas tree 

from paper 

25-26. 
Kompozíció: tér, 

forma, szín 

Composition: 

space, form, 

colour 

Téli mozdulatok-

mozgó test, 

szabadon 

választott technika 

Winter 

movements- 

moving bodies, 

technique: chosen 

individually 

27-28. 
Tér-forma: 

edények 

Space-form: 

dishes 

Edények készítése 

gyurmából 

Making dishes 

from clay 

29-30. 

Tér-forma: 

üvegek 

ábrázolása. 

Fényárnyék 

Space-form: 

paintingbottles. 

Light-shadow 

Festés vagy 

grafika 

Painting or 

graphics 

31-32. 
Szín: hideg-meleg 

színek 

Colour: warm 

cold colours 

Választott téma 

összehasonlítás 

Chosen topic 

 

 



3 
 

33-34. 
Kompozíció: tér, 

forma, szín 

Composition: 

space, form, 

colour 

Meseillusztráció, 

festés 

Illustrating a tale 

painting 

35-36. 
Forma: vonal és 

forma 

Form: line and 

form 

Téli táj 

viaszkarccal 

Winter picture on 

wax 

37-38. 
Forma: álarc és 

báb készítése 

Form: making 

masks and 

puppets 

Farsangi álarc 

festése és 

papírbáb készítése 

Painting masks 

for the carnival 

and making paper 

puppets 

39-40. 
Tér, forma: 

lakóhelyek 

Space, form: 

places of living 

Lakóház 

mintázása  
Modelling houses  

41-42. 
Tér, forma: 

alaprajz 

Space, form: 

groundplan 

Lakóház 

alaprajzának 

tervezése 

Planning the 

ground plan of a 

house 

43-44. 
Tér, forma, szín: a 

térkép 

Space, form, 

colour: the map 

A térkép színei, 

térkép készítése 

színes ceruzával 

vagy zsírkrétával 

The colours of the 

map, drawing a 

map with 

colourpencilsor 

crayons 

45-46. 
Forma: a virág 

részei 

Form: the parts of 

flowers 

Virág részeinek 

megrajzolása 

színes vagy grafit 

ceruzával 

Drawing the parts 

of flowers with 

pencils 

47-48. 
Forma: 

nyomatkészítés 
Form: printing 

Meghívó készítése 

nyomatokkal 

Making an 

invitation card by 

printing 

49-50. 
Forma, szín: 

díszítés 

Form, colour: 

decorating 

Húsvéti tojások 

díszítése 

Decorating Easter 

eggs 

51-52. 
Mozgás, változás: 

az idő 

Moving, 

changing: the time 

Napirend 

készítése rajzos 

formában, 

szabadon 

választott 

technikával 

Drawing our daily 

routine, 

technique: chosen 

individually 

53-54. 
Forma, szín: 

ajándékkészítés 

Form, colour: 

making a present 

Virágok készítése 

Anyák napjára 

színes papírból 

Making flowers 

for Mothers’ Day 

from colour paper 

55-56. 
Mozgás, változás: 

az ember életkora 

Moving, 

changing: the age 

of people 

Az ember 

külsejének 

változása az idő 

múlásával, grafika 

The changing of 

our appearanceas 

the time is 

passing, graphics 

57-58. 
Mozgás, változás: 

a rajzfilm 

Moving, 

changing: the 

cartoon 

Képregény 

készítése 

szabadon 

választott 

technikával 

Making comic 

strips, technique: 

chosen 

individually 

59-60. 
Internet 

használata 

Using Internet 

 

 

 

Internethasználat Using Internet 
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61-62. 
Kompozíció: tér, 

forma, szín 

Composition: 

space, form, 

colour 

Pipacsos rét 

készítése festéssel 

Painting a field 

with poppies 

63-64. 
Forma, szín: 

játékkészítés 

Form, colour: 

making a board 

game 

Társasjáték 

készítése önállóan 

Designing a board 

game individually 

65-66. 
Kompozíció: tér, 

forma, szín 

Composition: 

space, form, 

colour 

Ismert festmény 

reprodukciójának 

elkészítése 

festéssel 

Painting the 

reproduction of a 

well known 

picture 

67-68. Múzeumlátogatás 
Visiting a 

museum 
  

69-70. 
Kompozíció: tér, 

forma, szín 

Composition: 

space, form, 

colour 

Osztálykirándulás 

ábrázolása 

szabadon 

választott 

technikával 

 

Schooltrip, 

technique: chosen 

individually 

 

71-72. Év végi értékelés 
Evaluating the 

school-year 
  

 


