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ALKOTAS tanári segédlet 
 

Növényalakok és negatív tér    Kreatív fényképészet 

A növények alakjának, szövetének, összetételének vizsgálata 
és a negatív tér fogalma 

 

A természtről készült fényképek alakítása a digitális média 
eszközeivel  

Cél: Negatív terek észrevétele, ismétlés használata, méretarány, szövet és árnyékolás  
  
Gyakorlat: 

• Menjünk ki az iskolaudvarra, vagy egy közeli 
parkba, és nézzünk meg figyelmesen 
egyenként néhány növényt.   

• Amennyiben nem tudunk kimenni a 
természetbe, megfigyeléseinket végezzük a 
szobanövényeken. 

• Rajzoljuk meg a fő körvonalakat. Ez segít 
benne, hogy meglássuk a negatív tereket is. 

• Készítsünk jegyzeteket a megjelenésről, a 
vizuális textúráról (csillogó, sima, érdes, 
levélfajták stb.)  

• Pauszpapírra rajzolja át mindenki a saját növényének körvonalát, és vágja ki az alakzatokat.  

• Ezeknek az alakzatoknak az elhelyezésével össze tudnak állítani egy kollázst egy elképzelt 
virágágyásról.  

• Használjuk az ismétlést (egy alakzat több helyen) a méreteket (ugyanaz az alakzat több méretben), stb. 
Egyelőre ne színezzünk.   

 
Felsőbb osztályos diákok ezt a feladatot tekinthetik egy ruhatervezési gyakorlat bevezető feladatának, ahol 
növényi mintákat terveznek. 
 
Sikerkritériumok: 

✓ Le tudom rajzolni amit látok, nagy vonalakban 
meg tudom jeleníteni az előttem lévő növényt.  

✓ Tudok különböző anyagokat és technikákat 
használni az alkotáshoz.  

Az okostelefonra és tabletre letölthető alkalmazások a digitális média eszközeinek óriási tárházát nyitják meg 
előttünk. Az okoseszközökkel készített fotókat színezhetjük, formázhatjuk, kiegészíthetjük kedvünk szerint. Ezeket 
az alkotásokat felhasználhatjuk történetmeséléshez, poszterkészítéshez, vagy más projektekhez is.  
 
Gyakorlat: 

• A tanulók a telefonjaikkal fényképeket 
készítenek a közelükben található növényekről 
és élőhelyekről. Legyenek ezek között 
nagyobb látószögű, illetve egészen közeli 
fotók is.  

• Saját árnyékukról készített fotókhoz pedig 
szövegbuborékok illeszthetők, ha például 
képregényhez, animációhoz, vagy 
történetmeséléshez használjuk őket.  

• Az alkalmazások segítségével készítsünk 
tükörképet, negatív képet, átszínezett képeket, 
próbáljunk ki mindenféle effektust.  

• Próbáljuk ki a háttér-eltávolítás funkciót, majd 
adjunk más, mesebeli hátteret a képeknek.  

• Hozzunk létre árnyék szöveget természetes 
anyagokból.  

 
Sikerkritériumok: 

✓ Létre tudok hozni képeket különböző digitális 
eszközökkel és technikákkal. 

✓ Az árnyékomról készült képpel tudom 
illusztrálni a munkámat.  
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