
„Mosolyország” 
 

A gyerekekkel  „Mosolyországba” „utazunk” a saját szövéső varázsszınyegünkön, mindenki bemutathatja alkotásaiban milyen az ı elképzelt 
mosolyországa, melyet a vidámság, öröm jellemez. Viszont ez nem jellemzı mindenkorra, hiszen mosolyországba lettek bezárva a lakók és a 
gyerekek feladata kiszabadítani ıket érdekes kalandokon keresztül, melyek által elsajátíthatják a különbözı kézmőves technikákat, vizuális 
kifejezıeszközöket, ezek alkalmazását. 

Fontos, hogy a résztvevı gyerekek érezzék, hogy az ı véleményük, ötletük is fontos és akár az óra menetét is meghatározhatja. Lássák 
és vegyék észre az esetleges javítási lehetıségeket az elıforduló hibalehetıségeknél, ezzel segítve társaik munkáját egyéni ötleteikkel. 
Fontosnak tartom a fantáziavilág kibontakoztatását, fejlesztését, akár egy kitalált mesebeli történet által, („Mosolyország”) melyet segítenek 
az órán alkalmazott játékos feladatok és a gyerekek egyéni ötletei, melyekkel kiteljesedhet az eltervezett folyamat. 
 Újfajta szemléletmód alkalmazása a vizuális nevelésben ahol a diák a „fıszereplı” a tanár pedig ”játékmester” szerepet tölt be. 
Újdonság, az órán alkalmazott játékos feladatok, mely által közvetlenebb, felszabadultabb légkör teremtıdik. Örömmel alkalmazzák a 
tanultakat, ezáltal eredményesebb alkotásokat létrehozva. Munkáinkat kiállítás keretében tekinthetik meg az érdeklıdık, melyen performance 
vezeti fel a kiállítást, ahol szintén a gyerekek a fıszereplık, ez  újdonságként hat a résztvevık és szemlélık számára egyaránt. Mindezt a helyi 
média rögzítheti, mely által több személyhez juthat  el az esemény. 
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MODULLEÍRÁS 
 

Ajánlott korosztály: 6-7 évesek 
Ajánlott id ıkeret: 5X45 perc 
A modul célja: A gyerekek befogadóvá, alkalmazóvá nevelése gyakorlati tevékenységeken keresztül élmény biztosításával 
A modul tartalma: A gyerekekkel mosolyországba „utazunk” a saját szövéső varázsszınyegünkön, mindenki bemutathatja rajzban 

milyen az ı elképzelt mosolyországa melyet a vidámság, öröm jellemez. Viszont ez nem jellemzı mindenkorra 
hiszen mosolyországba lettek bezárva a lakók és a gyerekek faladata kiszabadítani ıket érdekes kalandokon 
keresztül melyek által elsajátíthatják a különbözı kézmőves technikákat 

Megelızı tapasztalat: vizuális kifejezıeszközök megismerése, alkalmazása, színtan, 
 fantáziavilág kibontakoztatása 

Ajánlott továbbhaladási irány: A gyerekek által elképzelt kristálypalota megvalósítása térben, lakóinak elkészítése bábtechnikák 
alkalmazásával 

A kompetencia fókuszai: Érzelmi kompetenciák: Érzelmek kezelése, kifejezése, saját érzelmeim megismerése, tudatossága, kifejezése 
önkifejezés, önmotiválás, mások érzelmeinek megismerése, felismerése tolerancia empátia beleélés fantázia 
Személyi és társas kompetenciák: másokkal való kooperáció, sikerkezelés, kudarctőrés, érték-centrikusság, 
énkép és önismeret, önértékelés, önfegyelem, társas kompetenciák 
Intellektuális kompetenciák: információszerzés, problémamegoldás, kritikai gondolkodás, mővészi látásmód, 
mővészi kifejezıeszközök megismerése, kreatív gondolkodás 

Modulkapcsolódási pontok: A NAT-hoz: Ember és természet 
Tantárgyhoz: természetismeret, rajz és vizuális kultúra, környezeti nevelés, magyar nyelv és irodalom 
Mővészetoktatáshoz:27/1998 (IV.10.) MKM rendelet vizuális alapismeretek elıképzı 1. évfolyam: a színek 
világának felfedezése, bábkészítés, fantáziavilág képi megjelenítése, technikai kifejezések elsajátítása- 
alkalmazása 

Támogató rendszer:  

Az adaptáció célközönsége: Az Alapfokú Mővészetoktatási Intézmények –Képzımővészet 
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MODULVÁZLAT 

 
 

 
Tanulásszervezés 

 

  
Lépések, 

tevékenységek 
(idımegjelöléssel) 

 
 

 
Kiemelt készségek, 

képességek 
 

 
Célcsoport / 

a differenciálás 
lehetıségei 

 
 

Munkaformák 
 

Módszerek 

 
Eszköz/ 

melléklet 
(tanár/diák) 

 

I. RÁHANGOLÁS 

 
A 

 

„A levél titka” Csoportok 
kialakítása, minden csoport kap 
egy borítékot melyben a 
„Mosolykirály” levele van. a 
színeket kell csoportosítani a 
megadott kategóriák szerint 5’ 

ismeretek feldolgozása és 
bemutatása, egymás iránti 
figyelem, önbizalom 

 csoportmunka Tanári 
magyarázat,hibajavít
ás, dicséret, 
ellenırzés, értékelés 

 Színes 
papír 
boríték 

 
B 

„Titkos térkép” a megtalált 
térkép darabjainak összerakása, 
megfejtése amely elvezet a 
varázsvirág megtalálásához 5’ 

gyorsaság, pontosság, egymás 
iránti figyelem 

 csoportmunka Tanári magyarázat, 
ellenırzés, dicséret 

 térkép 
puzzle 

 
II. A FELDOLGOZÁS ELİKÉSZÍTÉSE 
 

A 
 

„Fa vagyok” a fák jellemzı 
részei, tanulmányozásuk, fák 
ábrázolása fantáziavilág 
szerint- fantázia színekkel, 
mintázattal, formával 10’ 

megfigyelıkészség, ismeretek 
elıhívása, új ismeretek 
befogadása, képzelıerı 

 frontális munka, 
csoportmunka 

tanári magyarázat, 
irányított 
beszélgetés, 
ellenırzés, dicséret 

 csomag
olópapír
, filctoll  
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B „Csodafák varázslatos 
ereje” mesékben, filmekben, 
képzımővészeti 
alkotásokban megjelenı fák 
az internet segítségével. IKT 
eszköz alkalmazása 15’ 
(Alice csodaországban, 
Avatar, Magyar népmesék) 

megfigyelıkészség, 
befogadóképesség, ismeretek 
elıhívása, alkalmazása 

 frontális munka tanári magyarázat, 
irányított 
beszélgetés, 
ellenırzés, dicséret 

projek-
tor, 

laptop 

 

C        

 
III. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA 
 

      A „Csodaszínek a rajzlapon” 
színkeverési gyakorlatok 
játékos feladatlapon 
olajpasztell és a vízfesék 
lehetıségei   15’ 

befogadóképesség, 
megfigyelıképesség, fantázia, 
kifejezıkészség, 
lényegkiemelés 

 frontális munka, 
egyéni munka 

tanári magyarázat, 
irányított 
beszélgetés, 
ellenırzés, dicséret 

  
rajzlap, 
faladatl
ap, 
festék, 
olajpasz
tell 

B  „Az én égig érı fám”  
mesefa 
megalkotása rajzban, 
felvázolása, kidolgozása 
különbözı technikák 
alkalmazásával (tus, 
vízfesték, olajpasztell) 40’ 

tanult ismeretek alkalmazása, 
kreativitás, önállóság, 
önkifejezés, esztétikai érzék 

 frontális munka, 
egyéni munka 

tanári magyarázat, 
irányított 
beszélgetés, 
ellenırzés, dicséret 

diákmun
kák 

 
rajzlap, 
tus,vízfe
sték,olaj
pasztell 

 

C „Az én varázsvirágom”   
nemezelés technikájának 
bemutatása, nemezlebda 
készítése, majd ebbıl 
nemezvirág  „varázsvirág” 
kialakítása 40’ 

befogadóképesség, 
megfigyelıképesség, fantázia, 
kifejezıkészség, 
lényegkiemelés 

 frontális munka, 
egyéni munka 

tanári magyarázat, 
irányított 
beszélgetés, 
ellenırzés, dicséret 

nemez-
mukák 

gypjú , 
szappan 
langyos

víz 
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D „Visszatérés a 
kristálypalotához”  az 
elképzelt kristálypalota 
megalkotása ragasztós 
technika alkalmazásával, 
színkeverési lehetıségek 
porpasztell alkalmazásával. 
40’ 

tanult ismeretek alkalmazása, 
kreativitás, önállóság, 
önkifejezés,esztétikai érzék 

 frontális munka, 
egyéni munka 

tanári magyarázat, 
irányított 
beszélgetés, 
ellenırzés, dicséret 

diákmun
kák 

 
rajzlap, 
ragasztó
pasztell 

 

 
IV. ÚJ TARLATOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENİRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE 
 

A „Varázserdı”   az elkészült 
fák körbevágása ollóval, 
bambuszpálcára ragasztása, 
közös varázserdı 
kialakítása.Az elkészült 
alkotások közös 
megbeszélése, értékelése 
adott szempontok alapján 10’ 

megfigyelıkészség, 
gondolatok megfogalmazása 
megosztása másokkal, önálló 
vélemény alkotása, értékelés 

 frontális munka tanári magyarázat, 
irányított 
beszélgetés, 
ellenırzés, dicséret 

  
bam-
buszpál-
ca, olló, 
cellux 

 

B „Mosolyország NET 
galéria”  
A legszebben sikerült 
alkotásokról digitális képek 
készítése. Internet galérián 
való megjelenítése 
www.mosolyorszag-
god.hupont.hu  10’ 
(IKT eszközökalkalmazása) 

lényegkiemelés, értékelés, 
reprodukció, 
analizálás, egymás iránti 
figyelem 

 frontális munka tanári magyarázat, 
irányított 
beszélgetés, 
ellenırzés, dicséret 

Lap-top, 
digitális 
fénykép
ezıgép, 
projekt-
or, 
kivetítı 
vászon 
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Eszköz / Melléklet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanári segédletek Tanulói segédletek 
Diákmunkák, feladatlapok, nemezmunkák, laptop internet 
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A felhasznált szövegek, kották és képek szerzıi és kiadói jogainak nyilvántartásához szükséges a pontos adatok lejegyzése. 
Javasoljuk, hogy a táblázatot pontosan és folyamatosan vezessék. 

 
ADATTÁBLA A SZERZ İI ÉS KIADÓI JOGOK NYILVÁNTARTÁSÁHOZ 

Szerzı (jogtulajdonos)  
cím  
alcím  
fordító  
Szerkesztı (alkotószerkesztı)  
kiadó  
Kiadás éve  
ISBN szám  
Azonosító szám  
oldalszám  
  
Másodlagos felhasználó (kinek a mővében 
jelent meg, ki idézi) neve 

 

cím  
alcím  
kiadó  
Kiadás éve  
ISBN szám  
Azonosító szám  
oldalszám  

 

 


