
Projektterv 

 

1. A projekt adatai: 

A projekt címe:  Művészeti projekt: A víz üzenete, fontos szerepe az életünkben 

A projekttervet készítette: Tóthné Lesnyák Viktória 

Tantárgy:   Vizuális kultúra 

Évfolyam:   5-8. évfolyam 

A projekt időtartama: 10 hét (hosszú távú projekt) 

A projekt fajtája:  Multidiszciplináris, eredményorientált projekt 

Tantárgyi koncentráció: Biológia, kémia, fizika, földrajz, technika, életvitel és gyakorlat, 

testnevelés, természetismeret, informatika, mozgóképkultúra és 

médiaismeret. 

A feladat ismertetésének módja: E-learning formában  

http://www.kazinczyrefi.hu/elearning/Projektterv2.pdf 

az iskola honlapján, valamint tanítási órán 
 

2. A projekt leírása 

A következő feladatok közül minden osztály (5-8-ig) válasszon ki legalább hármat! A 

kiválasztott feladatokat egyénileg vagy csoportosan dolgozzátok fel úgy, hogy a leadásra 

kerülő munkaanyag feleljen meg egy vizuális projekt követelményeinek! A feladatmegoldás 

során keletkezett gondolataitokat, ötleteiteket bátran dokumentáljátok, és vázlataitokat, 

jegyzeteiteket is csatoljátok a végeredményhez! Ezeket egy projektnaplóban is rögzíthetitek! 

 

Az alábbiak közül választhattok: 

Készítsetek 

- egy tablót a víz felhasználásáról, 

- egy reklámfilmet vagy egy plakátot az ivóvíz népszerűsítéséről, 

- egy ásványvizes flakon címkéjének tervét. 

- egy prezentációt, a víz éltető hatásáról, hasznosításáról, 

- magyarázó rajzot, képregényt, festményt vagy egyéb más alkotást, (pl.: számítógépes 

grafikát) a víz szerepe az ember életében címmel. A méret és technika szabadon 

választható, 

- művészettörténeti áttekintést, elemzést a víz ábrázolásáról. 

- egy makettet, pl.: a Tiszalöki Vízerőműről, írjatok a folyók szabályozásáról, 

- elemzést a víz színéről, példákkal: tenger, Balaton, Tisza, egy pohár ivóvíz (kékek, 

zöldek árnyalatainak felhasználása, magyarázattal. 

 

Beszéljétek meg az osztályban, ki mit vállal, majd számoljatok be egymásnak a 

terveitekről. Egyénileg vagy csoportosan is dolgozhattok. Kérjetek segítséget, ha elakadtok az 

alkotói munkában. Az elkészült reklámfilmeket vagy prezentációkat interaktív táblán fogjátok 

bemutatni az érdeklődő közönségnek. 

A projekt zárása: egy iskolai kiállítás megrendezése, a projekt munkák bemutatása, értékelése. 

Az értékelés megadott szempontsor alapján történik. A legjobb munkák felkerülhetnek az 

iskola honlapjára. 

  

http://www.kazinczyrefi.hu/elearning/Projektterv2.pdf


3. Ötletek a projekt elkészítéséhez: 

A víz az élővilág, a társadalom számára a legfigyelemreméltóbb, nélkülözhetetlen vegyület. 

Több tantárgyból tanultatok már róla, ha még nem, és érdekel, nézzetek utána! 
 

Földrajz, természetismeret: - a víz előfordulása a Földön, 

- a bioszféra egyik leglényegesebb hőmérséklet szabályozója, 

- a víz körforgása, éghajlat, eső, hó, jégeső, (magyarázó rajzok), 

- hajózás (képregény), 
 

Történelem: nagy felfedezések, hajózás (képregény), ipari forradalom, gőzgép, 
 

Kémia:  - a sejtekben lejátszódó biokémiai folyamatok oldószere, 

  - ivóvíz, 

  - a vizek szennyezése, (plakát készítés), 
 

Biológia:  - élettani jelentősége, a víz éltető hatása, 

- az élőlények teste, szerveik jórészt vízből állnak, az ember esetében a víz részaránya 70 %, 

- egészséges élet,  

- állatok: vízi madarak, tengeri élet, horgászat, akvárium, (festés, origami), 

  
 

Technika:  -az iparban, mint technológiai vízként, hűtővízként, valamint szociális célból  

történő felhasználása jelentős,  

- a közlekedésben hűtővízként, illetve közlekedési közegként játszik szerepet, 

(tutaj, hajó készítése), 

- a mezőgazdaságban öntözővízként, itatási vízként való felhasználás jelentős,  

termelési közegként (haltenyésztés) jelentős, 

- tisztítás, tisztálkodás, mosóvíz, 
 

Fizika:  - A víz a természetben mind légnemű, mind cseppfolyós, mind a szilárd  

halmazállapotban előforduló anyag. Jég, víz, pára. (A hó pihe formái),  

- víznyomás a tenger alatt (búvárok), 

- hőmérő 0
0
C 100

0
C (fagypont, forráspont) jégszobrászat, hószobrászat, 

- vizienergia, erőművek (makett), szökőkút tervezése, 
 

Matematika: - elemzés a hidakról, (rajzok, makettek) geometria, 
 

Magyar nyelv és irodalom: szólások, közmondások a vízről, regények illusztrációi, 
 

Informatika: weboldalak, logók a tiszta víz fontosságáról, 
 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: reklámfilmek sajátosságai, 
 

Sport:  - korcsolyázás, jéghoki, síelés, snowboardozás, úszás, búvárkodás, szörfözés,  

evezés, rafting, jégvitorlás, 

  



4. A projekt célja: 

 

Tanulói készségek fejlesztése az alábbi területeken: 

- alkotói képzelet, kreativitás, vizuális kommunikáció fejlesztése, 

- önálló, alkotó munkára való készség, együttműködési készség, helyes önértékelés, 

- mások munkájának reális értékelése, megbecsülése, 

- környezettudatosság fejlesztése 

- lényegkiemelés. 

- új ismeretek szerzése és rendszerezése 

- megfelelő számítástechnikai eszközök és programok ismerete 

- források kritikai szemlélete, önellenőrzés. 

- fogadják el az egymás közti különbségeket és úgy osszák meg a feladatokat, hogy 

mindenki jól érezze magát a projekt során. 

 

A tanulói kompetenciák fejlesztése az alábbi területeken: 

- esztétikai érzék fejlődése a különböző produktumok előállításakor, 

- a kreativitás, az alkotókedv fejlődése, 

- alkalmazható szaktárgyi ismeretek bővülése, tantárgyak közötti koncentráció, 

- a világ komplex voltának tudatosulása, 

- digitális eszközök használata, fogékonyság a világháló biztonságos és felelős 

használata iránt (digitális kompetencia) 

- kommunikációs kompetencia fejlődése, 

- reális énkép kialakítása, 

- tervezési eljárások jobb megismerése, munkaszervezés, időbeosztás, 

- felelősségvállalás saját maga és társai iránt, 

- a problémamegoldással kapcsolatos tudásrendszer fejlődése. 

 

A projekt munkához szükséges ismeretek: 

- az ivóvíz tulajdonságait, fizikai, kémiai, biológiai és földrajzi jellemzőit, ismerjék 

szerepüket az ember életében. Komplex látásmód. 

- A vizuális kifejezés eszközök (vonal, szín, forma, kompozíció stb.) ismerete, az adott 

célnak megfelelő alkalmazása. 

- a célnak megfelelő technika ismerete. 

 

5. A projekt megvalósítása 

1. hét: 2015. december 1-7.  Feladatkiírás a honlapon és tanítási órákon a 5-8.  

évfolyamon, a projekt értelmezése. 

2-4. hét: 2015. december 8-19. Tényfeltárás, ötletgyűjtés, megoldások, konzultáció. 

5-9. hét: 2016. január 4-február 5. A feladatok elkészítése, a téma feldolgozása, 

konzultáció, összegzés. 

10. hét: 2016. február 8-12.  Munkák bemutatása az iskolai kiállításon.  

A pályamunkák bemutatása az érdeklődők előtt. 

(reklámfilmek, prezentációk) Értékelés  



A művészeti projektmunka értékelési szempontjai: 
 

Problémamegoldó képesség 6 pont 

 

A saját élmények, tapasztalatok hasznosítása egyértelmű a munkáiban, és ezeket az 

élményeket nagyon jól, szuggesztíven beépíti az alkotómunkájába 

3 pont 

Megállapítható saját élmények, tapasztalatok hasznosítása, de ezek érvényesítése 

nem meghatározó és meggyőző az alkotó munka során. 

2 pont 

Előfordul saját élmények, tapasztalatok hasznosítása azonban nem adekvát azok 

beépülése az alkotó munkába. 

1 pont 

Nyilvánvalóan nem támaszkodott saját élményeire, tapasztalataira. 0 pont 

 

A feladat megoldásához érzékelhetően tanulmányozta mások hasonló problémákra 

adott megoldásait, és ezeket a tapasztalatokat úgy használta fel saját munkáiban, 

hogy azok megfelelő módon illeszkednek az adott feladat megoldásába, illetve az 

adott tanuló kifejezési szándékához. 

3 pont 

A feladat megoldásához érzékelhetően tanulmányozta mások hasonló problémákra 

adott megoldásait, de ezeket a tapasztalatokat nem megfelelően használja fel a saját 

munkája során.  

2 pont 

A munkájában alig kimutatható az érdeklődés mások megoldásai iránt és/vagy 

azokat rosszul használja fel a saját munkája során. 

1 pont 

Semmilyen érdeklődést nem mutatott mások megoldásai iránt. 0 pont 

 

 

Vizuális kommunikációs képesség 9 pont 

 

Vizuális közléseit pontosan érthetően, nagyon világosan képes dokumentálni, illetve 

mindent elkövet annak érdekében, hogy közléseit minél körültekintőbben 

dokumentálja (pl. igen sok vázlatot készít és minden vázlat új információkat is 

tartalmaz). 

3 pont 

Vizuális közlései alapvetően világosak, de helyenként nehezen értelmezhetők vagy 

félreérthetők, illetve közléseit nem dokumentálja elég alaposan. 

2 pont 

Vizuális közlései alapvetően nehezen értelmezhetők vagy félreérthetők, illetve 

közléseit csak csekély mértékben dokumentálja (pl. alig készít vázlatokat). 

1 pont 

A dokumentáció vizuális közlése teljesen zavaros vagy szegényes. 0 pont 

 

A vizuális kifejezés eszközeit (vonal, szín, forma, kompozíció stb.) az adott célnak 

megfelelően, kitűnően alkalmazza. 

3 pont 

A vizuális kifejezés eszközeit alapvetően megfelelően alkalmazza,de egyes 

esetekben (pl. egyes feladatrészeknél) a kifejezőeszközök használata bizonytalan. 

2 pont 

A vizuális kifejezés eszközeit többször pontatlanul, bizonytalanul nem a kifejezés 

céljának megfelelően alkalmazza. 

1 pont 

A vizuális kifejezés eszközeit esetlegesen, vagy helytelenül alkalmazza. 0 pont 

 

A rajzi kifejezése igen árnyalt, érdekes, esetleg egyéni elemeket is tartalmaz. 3 pont 

A rajzi kifejezés árnyalt, és/vagy a célnak megfelelő, de szokványos. 2 pont 

A rajzi kifejezés nem elég árnyalt és/vagy gyakran a célnak nem megfelelő. 1 pont 

A rajzi kifejezése igen kezdetleges és/vagy a célnak nem megfelelő. 0 pont 

 



Kreativitás, tartalmi komplexitás 6 pont 
 

Tervei, elképzelései vagy előadásmódja igen érdekes, eredeti, kreatív, innovatív. 3 pont 

Munkáinak vannak érdekes, egyéni vonásai, néhol új, kreatív ötletei. 2 pont 

Tervei, ötletei alapvetően szokványosak, de bizonyos szempontból (pl. előadásmód) 

észlelhető törekvés az eredetiségre. 

1 pont 

Munkái teljesen szokványosak, semmi egyéni vonás nem észlelhető rajtuk. 0 pont 
 

Munkái tartalmilag komplexek, igen jól felépített a gondolatmenet, a munkák 

érzékelhetően igen elmélyültek és átgondoltak, a megoldás kiválóan megfelel a 

feladatban foglaltaknak. 

3 pont 

Munkájában vannak értékes, egyéni tartalmi momentumok, de helyenként egysíkú, 

vagy nem tükröz elég jól felépített gondolatsort, és/vagy a megoldásnak vannak 

félreértelmezett részletei. 

2 pont 

Munkáira nem jellemző a tartalmi komplexitás, elmélyülés, és/vagy a megoldás 

csak részben felel meg a feladatban foglaltaknak, több félreértelmezett részlete van. 

1 pont 

Közhelyszerű, érdektelen, elmélyülést egyáltalán nem mutató munkák, és/vagy a 

feladatmegoldás teljes mértékben félreértelmezettséget mutat. 

0 pont 

 

A közlés, kifejezés, alkotás technikai színvonala 6 pont 
 

Munkáit a célnak, szándékának megfelelő magas szintű előadásmód jellemzi, azaz 

nagyon jól választotta meg a felhasznált eszközt. 

3 pont 

Munkáit alapvetően a célnak, szándékának megfelelő előadásmód jellemzi, de 

helyenként bizonytalan (pl. néhol nem választotta meg jól a felhasznált eszközt). 

2 pont 

Előadásmódját gyakran jellemzi bizonytalanság, és/vagy nem jellemző a jól 

megválasztott eszközhasználat. 

1 pont 

Ügyetlen, érzéketlen, kezdetleges előadásmód jellemzi, és/vagy igen rosszul 

választotta meg a felhasznált eszközt. 

0 pont 

 

A bemutatott (kiválasztott) technikák mindegyikét kiválóan műveli, igen gondos 

munkát végzett. 

3 pont 

A bemutatott (kiválasztott) technikákat kisebb hibákkal, a célnak megfelelően 

műveli, alapvetően gondos munkát végzett. 

2 pont 

A bemutatott (kiválasztott) technikák jelentősebb részében nem rendelkezik kellő 

jártassággal vagy nem mutat érdeklődést a különböző technikák iránt. 

1 pont 

A bemutatott technikákban nem rendelkezik kellő jártassággal, igen gondatlan 

munkát végzett. 

0 pont 

 

Összkép 3 pont 
 

A munkák koherensek, igen színvonalasak, kreatív, új ötleteket tartalmaznak és 

igen átgondolt, gondos feladatmegoldást bizonyítanak. 

3 pont 

A munkák alapvetően jók, előfordulnak új ötletek, alapvetően átgondolt és jó 

feladatmegoldást bizonyítanak. 

2 pont 

A munkák között vannak ugyan jók, de semmiféle sajátos jegyet nem mutatnak, 

illetve a feladatmegoldás nem eléggé átgondolt, így a végeredmény sem elég 

meggyőző.  

1 pont 

A munkák többsége felkészületlenségről tanúskodik, a feladatmegoldás nem 

átgondolt, zavaros, illetve a feladatok megoldása igen gondatlan. 

0 pont 

Maximálisan elérhető pontszám: 30 pont 



 

Az elkészült munkákat kiállítjuk az iskola többi tanulójának, megtekintésre. A vizuális kultúra 

tanárok zsűrizik az alkotásokat. Oklevéllel értékeljük a legjobb megoldásokat. 

Tiszaújváros, 2015. november 26. 


