
 
 

 

A malacperselyen és gölöncsérjegyen 

gyakoroltuk az alapvető technikai fogásokat 

és a vásárolt kéziszerszámok használatát. A 

gölöncsérjegyeket munkáink jelölésére, 

"pecsételésre" használták. Agyag síklapok 

alkalmazásával készültek a plakettek, 

fényadó tárgyak részformái negatív gipsz- 

vagy terrakotta formába simítással, illetve a 

haladóknak korongozással.  A tányérok, 

tálak, gyümölcsös tálak kézi /síklapból/ és 

korongos formálással történtek. Száraz 

termékeinket dörzspapírokkal simítottuk 

égetésre alkalmassá. Engoboztunk, 

mázaztunk. A tálak engobos díszítéséhez a 

színtestekkel sok szép színt alkalmaztunk. A 

népi kerámiákon az új kéziszerszámokkal 

metszett, és írókás díszítést alkalmaztunk. A 

sikeres díszítési bemutató után új 

ecsetjeinkkel festve, az előzőleg fehérre 

mázazott terrakottákon a máz feletti festést 

próbáltunk ki a színtestekből kevert, 

jellemző habán színekkel és motívumokkal. 

Terrakotta termékeink mázazásához kitűnő 

volt a kézzel festhető színcsalád. A 

képlékeny fehér kerámiamasszából 

készített, nyomatokkal díszített 

tükörkereteknél és fésűtartóknál az 

eszközöket, a megismert technikai 

eljárásokat alkalmaztuk. A legizgal-

masabbnak, legtitokzatosabbnak utolsó 

 

 

 

 

 



 
 

 

díszítési feladatunk bizonyult, a 

fényvisszaverő festékekkel való 

kísérletezés. A tanulók segítő munkájukkal 

jutottak kemencerakási ismeretekhez. 

Munkánk tükre folyosótárlatunk volt.  

Tanulmányi kirándulásunk Kaposvárra, 

múzeumlátogatgatásra, és sablonformák 

készítésének, alkalmazásának kerámia-

gyártási megtekintésére irányult. 

A múzeumban tanulóink megismerték Dél-

Dunántúl /Somogy megye/ történelmének, 

kulturális örökségének részét képező 

kerámia tárgyi emlékeinket. Láthatták a 

régmúltban használatos agyagtárgyak, 

fazekas termékek formakincsét, 

díszítményeit. Kiemelt figyelmet 

szenteltünk a foglalkozási anyagunkhoz 

kapcsolódó fényadó tárgyaknak, pl.: 

olajmécseseknek. Formaelemzést 

végeztünk, és többen le is fényképezték e 

tárgyakat. Hatására másnap készült is 

"fedett" mécses. Több tárgynál elemeztük a 

forma és funkció egységét, vélhető 

használatát, a díszítmények módját, 

elhelyezését. Megszemléltük a máz feletti 

díszítés /habán/ színeit, motívumait, melyet 

mi is festettünk foglalkozáson. A látottak jól 

kapcsolódtak alkotó tevékenységünkhöz, és 

sok szakmai tudás igazolódott.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

A TERRA SIGIL LÁTA kerámiagyártással 

foglalkozó cégnél tett látogatás 

mindenkinek élményt jelentett. A 

formakészítő szakember a helyi 

foglalkozáson bemutatta a szilikonnal és 

gipsszel történő formavételt, a pozitív és 

negatív elemek átfordítását, a kiöntés 

fortélyait. Tanulóink a formasablonokkal 

gipsz és fehér kerámia massza 

munkadarabokat készítettek, melyeken 

megtapasztalták a negatív és pozitív formák 

átfordításának munkafázisait. Az öntvény 

nyerstermékeket elemezve, 

összehasonlítva az ismert formakészítő 

módokkal, összefoglaltuk az eljárás 

lényegét: részletgazdag felületek sokkal 

érzékenyebben jeleníthetők meg, több 

példányban és azonos méretekben. 

Tanulóink szakismeretei többször is 

megmutatkoztak, pl.: az anyagok 

zsugorodásának mértékéről. Tehát 

láthatták a kisipari termelés, sorozatgyártás 

alapját, működését a cég műhelyében lévő 

termelési folyamatban. Vendéglátóinktól 

elismerésben részesültünk a tanulók 

ismereteit, érdeklődését illetően. A 

szakismereti tudásátadáson, élményeinken 

kívül saját készítésű ajándékokkal tértünk 

haza.  

Alapvetően a kerámia természete is 

 
 

 

 

 



 
 

 

fényigényes, mert a színes mázak ragyogása 

is csak jó fényben tetszetős. A 

foglalkozásokon készített népi fazekas 

termékek, a gyalogmécses és gyertyatartó 

régi fényadó használati tárgyak. A készített 

tükörkereteinkhez tartozó tükrökben csak 

jó fényben láthatjuk magunkat. Tükreink a 

fényvisszaverés eszközei. Sikeres volt a 

"fényes " programhoz kapcsolódó játék, a 

sötét színűre festett terrakotta kerámiákon 

való fényvisszaverő festékekkel való 

kísérletezés. A maguknak, vagy társaik 

részére ajándéknak készített, festéssel 

díszített agyagtárgyak növényi motívumait, 

a monogramokat, titkos jeleket / pl.: szív / 

önállóan tervezték és alkották meg. A 

díszítmények csak kevés fényben, inkább 

sötét helyiségben voltak láthatók. 

A pályázattal biztosított eszközök 

célirányosabb, biztonságosabb 

formaképzést tettek lehetővé gyorsabb 

tudásátadással, részletgazdagabb, 

magasabb minőségi szintű felületekkel, 

díszítési eljárásokkal. Haladó tanulóink 

nagyobb gyakorlottságra tettek szert az 

eszközhasználatban, kézi és gépi 

tárgyalkotásban, díszítési eljárásokban, és e 

téren új lehetőségek is megnyíltak 

számukra. Kezdőinknek minden új volt, és 

hosszú utat jártak be a tanulás folyamán. A 

 

 

 

 

 



 
 

 

népi kerámia hagyományéltetésén túl 

nyitottunk az iparművészeti tárgyak, ipari 

tevékenység irányába is: tükörkeretek, 

fésűtartók díszítményeivel, gipsz 

formasablonok használatának 

bemutatásával, kipróbálásával. Sokat 

jelentett e téren a formasablonok 

készítésének, használatának bemutatása a 

foglalkozáson és az üzemlátogatáson. Új 

volt a színvonalas díszítési bemutatón 

tapasztalt, kipróbált máz feletti festés is 

/habán kerámia díszítőmotívumokkal és 

színekkel/, melyhez a festőanyagot a 

színtesteket alkalmazva a tanulókkal együtt 

kevertük ki. Az új eszközök, anyagok 

megismertetése kezdő és haladó 

tanulóinknak érdekességet, motiváló erőt 

jelentettek. Használatuk meggyorsította a 

tapasztalatszerzést és tudásátadást, 

valamint élményszerűbb, látványos 

eredményt nyújtó alkotás vált lehetővé. Az 

eredményesség által tanulóink több 

sikerélményhez jutottak, ami további 

ösztönző erőt jelentett. A legörömteljesebb 

feladatoknak bizonyultak az újszerű 

anyagokkal (kézzel festhető mázak és 

fényvisszaverő festékek) való 

tevékenységek. A műhelyi felszereltség 

fejlesztésével későbbi alkotó 

tevékenységünkben is jól alkalmazhatók 

lesznek a biztosított eszközök. Tanulóink a 

 

 

 

 

 



 
 

 

napi tevékenységeken, egyéb programokon 

jól érezték magukat, elfogadták és 

segítették a másik kisiskolából járó 

társaikat, sőt, új barátságok is születtek. 

Összegezve: tanulóink sokoldalú művészeti, 

vizuális fejlesztést kaptak a 

tárgyalkotásokkal, a bemutató 

foglalkozásokon, múzeumlátogatáson 

keresztül.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


