
Kedves Diákok! 

Az időrendi sorrendet megtörve, de a tartalmi kohéziót mindvégig szem előtt tartva, kvízes 

formába rendeztem számotokra a tananyagot. A hagyományos tudástesztektől ez a megoldás 

abban tér el, hogy az adott témához, műalkotáshoz „linkelhető” információk, kérdések és 

feladatok kapcsolódnak.  A különböző típusú kiegészítéseket az egymásra épülő kvízekben 

következetesen végigvezetett ikonok jelzik - a PPT / PDF programozási kínálatát kihasználva 

„webes” megjelenést adva az anyagoknak. Az offline prezentáció internettől független 

felhasználást tesz lehetővé, míg internetes hozzáférés esetén a kapcsolódó weboldalak 

megnyitásával tovább színesíthető a tananyag.  

A mozaikos tudás összerendezését az óra eleji ismétlések, kisebb egységnyi összegzések segítik.  

A kronológiai rendet „helyreállító” idővonalas áttekintésre pedig a tanév utolsó óráiban kerül sor.   

 Vizuális kultúra_oktatási segédanyag     Bánlaki Ildikó (2008-2016) 

  

kérdések, feladatok 

kisfilm, filmrészlet 

helyhez kötés 

kapcsolódási pontok 

a műről részletesebben 

információk a művészről 

 
Ikonok: kiegészítő 
információk, 
elemzések, kérdések, 
feladatok 

MŰVÉSZETTÖRI JÁTÉKOSAN 

Az iskolai honlapra feltöltött kvízeket PDF formátumban találjátok, megnyitásukhoz a saját 

gépeteken rendelkeznetek kell a megfelelő programmal. Az ikonok ebben a formátumban is 

működnek, így egy-egy kattintással a kiegészítésekhez juttok. (Persze vissza is lehet lépni az 

anyagban.) A következő néhány oldalon a módszer rövid ismertetését találjátok. 

Üdvözlettel: Bánlaki tanárnő  



             Értelmezzétek Rátki János Arnolfini 
parafrázisát! Az eredeti kép mely elemeit 
módosította és miért? 

 
Interaktív táblán 
érintéssel, 
számítógépen 
kurzorral nyitható  
részletek. 
 

             Milyen jelentést hordoznak a festmény 
megjelölt részletei? 

KVÍZ kérdések-válaszok (kiegészítő  információk, elemzések, feladatok, stb.) 



https://maps.google.com segítségével Athén / Akropolisz 
megkeresése 

                Milyen technikai megoldással 
érzékelteti a festő a távolságot 
(térmélységet)? 

 
felezős segítség 

 
http://www.uffizi.com/ 
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               Fogalmazzátok meg, milyen érzéseket 
lehet leolvasni erről a fiatal lányról! 
(→ a válaszokat követően  megjelenő szavak) 

              Figyeljétek meg a fiatal lányok öltözetét, és a fotók alapján 
jellemezzétek a velük szemben támasztott erkölcsi elvárásokat!     

               Hogyan értelmezte újra egy vetésis diák Munch képét? 

                             Giccs: 1. Olcsó hatás(ok)ra törekvő felszínes, érzelgős, 
gyakran hazug mű (Értelmező kéziszótár) 
2. Művészietlen eszközökkel készített álmű, amely olcsó megoldásokkal 
akar művészi hatáspótlékot adni. Különösen a 19. századtól kezdve 
terjedt el, a műveletlenebb közönség körében kiszorította az igazi 
művészetet. A giccs általában a szentimentalizmusra apellál. Többnyire 
technikailag is fércmű, bár ismeretesek mesterségbelileg jól elkészített 
giccsek is, ide tartozik az akademizmus, az anekdotizáló zsánerpiktúra 
számos terméke. (Művészeti kislexikon) 



             Monet életfelfogása és művészeti                    
………   útkeresése.  

Ha erre jársz, 
mindenképpen nézd 

meg! 

             Másként nézni, mást látni…  

 
http://www.musee-orsay.fr/ 
http://www.musee-orangerie.fr/ 
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Festészeti technikák bemutatása       
részletgazdag, nagy felbontású képeken.  
A részletek összekapcsolása a teljes 
művel. 

  KÉPTÁR      
..használata  



 TIMELINE (ismétlés, összegzés) 

A mozaikos tudás összerendezését az óra eleji ismétlések, kisebb egységnyi összegzések segítik.  

A kronológiai rendet „helyreállító” idővonalas áttekintésre pedig a tanév utolsó óráiban kerül sor.   

  KÉPTÁR      
..használata  

nagyot nézni… 
 


