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Az angyali üdvözlet – Három festmény

Az angyali
üdvözlet
– Három festmény
Vizuális és verbális
információhordozók által
közvetített tudás együttes
értelmezésére irányuló
képességfejlesztés

AZ ANGYALI ÜDVÖZLET

tanári útmutató
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

A vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás
együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés; Olvasott
szöveg interpretációjának segítése előzetes ismeretek föltárása és
rendszerezése alapján; Művészeti alkotásokkal kapcsolatos logikaiképzeleti műveletek végrehajtására irányuló képességfejlesztés;
Az esztétikummal kapcsolatos élmények befogadásának és kifeje
zésének segítése szóbeli és írásbeli szövegalkotáson keresztül

Időkeret

90 perc (2 tanóra)

Ajánlott korosztály

12–13 év

Ajánlott megelőző és követő
tananyag

Vallási-bibliai témák megjelenítése a középkori és reneszánsz művészetben (pl. M.S. mester: Mária és Erzsébet találkozása;
Giotto: Szent Ferenc elajándékozza köpenyét)
A reneszánsz ókori és bibliai tárgyú műalkotásai (pl. Botticelli:
Vénusz születése; Michelangelo: Dávid)

Modulkapcsolódási
pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
•• Hon- és népismeret 5. évfolyam: Ószövetségi történetek;
A kereszténység születése
Kereszttantervi kapcsolódások:
•• Információs és kommunikációs kultúra: vizuális és verbális
információhordozók által közvetített
•• tudás együttes értelmezése
•• Emberismeret: istenhitek és vallások
•• Anyanyelvi képességek fejlesztése: írásbeli és szóbeli szöveg
alkotás
•• Tanulás: tankönyvi szövegek önálló feldolgozása, megértése
és felhasználása

A képességfejlesztés
fókuszai

Kiemelt fejlesztési feladatok:
•• vizuális és verbális információhordozók által közvetített
tudás együttes értelmezése
•• az egyéni és a csoportos munkavégzés módszereinek el
sajátítása
•• vizuális segédanyag és szöveg összekapcsolása
•• műalkotások megismerése a művészettörténeti korokból
•• gondolati, érzelmi, hangulati tartalmak kifejezése
•• ízlésítéletek egyéni megfogalmazása
•• szóbeli és írásbeli szövegalkotás
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Rajz 6.

Módszertani ajánlás
A modul megvalósítása során az óra ismeretközvetítő célja összekapcsolódik a szövegértési-szövegalkotási képesség fejlesztésének céljával. A témakörhöz rendelt ismeretrendszer tehát nem pusztán
kerete a nyelvi képességfejlesztésnek, ugyanakkor a feladatok mindegyike a szövegértés-szöveg
alkotás tevékenysége körül szerveződik, ezen belül is kiemelten irányul a szöveg-kép együttes
értelmezésére.
A modul megvalósítása során fontos szerepe van a tanulói háttértudás aktivizálásának, hiszen a
világról való tudás a nyelvi ismeretek és képességek mellett a szöveg interpretációjának mindenkori
feltétele. Az adott témakör esetében ez a lehetőség különösen kiaknázható, hiszen a tanulók minden
bizonnyal sok ismerettel rendelkeznek a hétköznapi élet tapasztalatai és csatornái (családi szokások,
filmélmények stb.) nyomán.
Az óra szervezése során a tanulók aktivitását, önálló tevékenységét és együttműködését érvényesítő
munkaformák alkalmazása ajánlott. Mind a páros, mind a csoportos munkaforma esetében a hete
rogén összetétel a kedvezőbb hatású.
Az óra szinte minden egységében lehetőség van a differenciálásra. Mind a munkaformák, mind
a tevékenységek megválasztása esetében érdemes az egyes tanulók szövegalkotási-szövegértési
képességének szintjét figyelembe venni, s ez alapján dönteni a megvalósítás mikéntjéről. Írásbeli fel
adat megoldásával járó páros vagy csoportmunka esetén érdemes ösztönözni a tanulókat a tényleges
együttműködésre.

Értékelés
Hasznos, ha a tanár a részképességek fejlesztésének minden fázisaiban értékeli a tanulók munkáját.
Szöveges szóbeli értékelésre a tanítás minden megragadható pedagógiai mozzanatában sor
kerület.
Célszerű, ha a tanári értékelés minden esetben pozitív-megerősítő jellegű, és nemcsak az adott
teljesítményre vonatkozik, hanem a tanulói együttműködés színvonalára is; sőt, fokozottan reflektál
a szövegalkotási képességekre.
A csoportmunka értékelésekor kialakítható csoportmunka-rangsor.
Fontos, hogy a tanulók az együttműködés végén értékeljék társaik és a maguk munkáját is.

áttekintő olvasás

a szöveg tipográfiai képének tudatos
felmérése,
képértelmezés

a cím és a szöveg
viszonyára vonatkozó
előfeltevések megfogalmazása

tájékozódás a szövegben,
a szövegstruktúra föl
ismerése,
a szaknyelvi szókincs
bővítése

Szöveg-kép látványának tudatosítása

A vizuális információközve
títő megfigyelése

A cím értelmezése

A szöveg kiemelt szavainak
megfigyelése

2.

3.

4.

Kiemelt készségek,
képességek

1.

1. A teljes szöveg áttekintése

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben
részletesen kifejtve)

A modul VázlatA

a munkaforma megválasztásában

a munkaforma megválasztásában

a munkaforma megválasztásában,
a szempontokat is a
tanulók fogalmazzák
meg

a munkaforma megválasztásában

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

csoportmunka
vagy frontális
munka

csoportmunka
vagy frontális
munka

csoportmunk a
vagy frontális

csoportmunka
vagy frontális
munka

Munkaformák

megbeszélés,
tanári magyarázat

megbeszélés

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg (1)

szöveg (1)

szöveg (1)

szöveg (1)

Eszköz
(mellékletben)

tanári útmutató
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Kiemelt készségek,
képességek

reflektálás a saját megértési folyamatra,
háttértudás aktivizálása

Az első olvasás során rögzülő
szöveginformációk és az
előzetes ismeretek szembesítése

2.

magyarázó
mondatszerkezetek befejezése,
logikai képességek fej
lesztése,
háttértudás aktivizálása,
önálló érvelés fejlesztése,
szóbeli szövegalkotás

hiányos vázlat kiegészí
tése,
tájékozódás a szövegben,
adatkeresés,
háttértudás aktivizálása

Az első bekezdés újraolvasása, megértése

A második bekezdés újra
olvasása, megértése

1.

2.

3. A szövegegységek újraolvasása, megértése

globális megértés

A teljes szöveg elolvasása

1.

2. A teljes szöveg elolvasása, megértése

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben
részletesen kifejtve)

önálló szóbeli szö
vegalkotás, saját
élmények rövid
elbeszélése

a szövegben szereplő,
illetve további bibliai
alakok rövid szóbeli
bemutatása

a munkaforma megválasztásában

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

egyéni munka,
csoportmunka

egyéni munka,
csoportmunka

csoportmunka
vagy frontális
munka

egyéni munka

Munkaformák

írásbeli feladat
megoldása,
megbeszélés

írásbeli feladat
megoldása,
megbeszélés

megbeszélés

önálló olvasás

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg (1),
munkalap (2/2.)

szöveg (1)
munkalap (2/1.)

szöveg (1)

szöveg (1)

Eszköz
(mellékletben)
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hiányos szöveg kiegé
szítése,
olvasott szöveg részleges
újraalkotása

szöveg és kép közötti
kapcsolat keresése,
tájékozódás a szövegben,
háttértudás aktivizálása

szöveg és kép közötti
kapcsolat keresése,
képi információk szóbeli
megjelenítése,
szóbeli szövegalkotás

írásbeli szövegalkotás,
önálló érvelés fejlesztése,
nyelvi kreativitás,
ítélet- és véleményalkotás,
az élmények feldolgozásának képessége

A harmadik és negyedik
bekezdés újraolvasása, megértése

Az ötödik, hatodik, hetedik
bekezdés újraolvasása, megértése

Az ötödik, hatodik, hetedik
bekezdés újraolvasása, megértése

A kilencedik szövegegység
újraolvasása, megértése

4.

5.

6.

Kiemelt készségek,
képességek

3.

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben
részletesen kifejtve)

érvelés a tanár által
megadott szempontok alapján,
önálló szóbeli szövegalkotás a kevésbé
tetsző képre vonat
kozóan

a két alak közül az
egyik válaszható,
a két alak közötti kapcsolat a jellemzés
szempontja

a képek szóbeli
összehason l ítása
tanári vagy tanulói
szempontok alapján

a történet tágabb
kontextusban való
elhelyezése

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

egyéni munka,
páros munka

egyéni munka,
csoportmunka

csoportmunka

egyéni munka

Munkaformák

írásbeli feladat
megoldása

írásbeli feladat
megoldása

írásbeli feladat
megoldása,
megbeszélés

írásbeli feladat
megoldása

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg (1),
munkalap (2/ 6.)

szöveg (1),
munkalap (2/5.)

szöveg (1),
munkalap (2/4.)

szöveg (1),
munkalap (2/3.)

Eszköz
(mellékletben)

tanári útmutató
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1.

Kiemelt készségek,
képességek

Szövegalkotás

írásbeli szövegalkotás,
szövegértés alapján új
tudás integrációja,
nyelvi kreativitás

4. Összegzés, a megértettek alkalmazása

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben
részletesen kifejtve)

narratív szöveg alkotása kép alapján,
dramatizálás

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

egyéni munka

Munkaformák

írásbeli feladat
megoldása

Módszerek

Tanulásszervezés

munkalap
(2/7.)

Eszköz
(mellékletben)

10
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A feldolgozás menete
1. A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat: szöveg-kép látványának tudatosítása
– a szöveg terjedelme, tagoltsága
– a szöveg-kép arányok megfigyelése

•• Tudatosítják,
hogy
kilenc
bekezdésre
tagolt szöveggel ta
lálkoznak, a szövegben három kép található.

Feladat: a vizuális információközvetítő megfigyelése
– típus szerint (színes képek)
– ismerős-ismeretlen
– csoportosítási lehetőség tematika szerint (vallási kontextus)
– csoportosítási lehetőség forrás szerint (bibliai jelenet)
– csoportosítási lehetőség szerep szerint (értelemre
ható, érzelmeket kiváltó, pozitív-negatív benyomásokat
adó)

•• Megfigyelik és jellemzik a képeket a
megadott szempontok szerint. Kritikai
megjegyzéseket
is
tehetnek,
érzelmi
benyomásaikat is elmondhatják.

Differenciálás
A vizuális közvetítők megfigyelése és értelmezése során a
tanulókra bízhatjuk a szempontok megfogalmazását.
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Feladat: a cím értelmezése
– a cím és az alcím viszonya
– az előzetes ismeretek alapján miről fog szólni a szöveg
(földrajzi, társadalmi, történelmi, gazdasági, kulturális
szempontok fognak megjelenni)

Rajz 6.

•• Tudatosítják, hogy a
cím és az alcím kétfelől mutat rá a szövegre,
s ez alapján előfeltevés
eketfogalmaznak meg
a szöveggel kapcsolatban: a téma az angyali
üdvözlet lesz, s ez három festményen fog
megjelenni.

Feladat: a szöveg kiemelt szavainak megfigyelése
– ismerős-ismeretlen szavak
– csoportosítási lehetőségek (magyar-idegen, köznyel-viszaknyelvi, köznevek-tulajdonnevek,   szavak-szószerkezetek)
– a kiemelések szerepe (a szöveg címe és kulcsszavai
vannak kiemelve)
Az ismeretlen kifejezésekre magyarázatot ad.
Differenciálás
Az óraegység frontális és csoportmunkában is megszervezhető.
Értékelés
A tanár a tanulók munkáját nemcsak a feladat teljesítése,
hanem az együttműködés színvonala és a válaszok nyelvi
megformálása szempontjából is értékeli.

•• Kiválogatják a vastagbetűs szavak közül
a megadott szempontok szerinti típusokat,
majd megfogalmazzák
a kiemelés szerepét. Az
ismeretlen vagy nem
teljesen érthető   kifejezésekre rákérdeznek.

tanári útmutató
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2. A teljes szöveg elolvasása
Tanári tevékenység

Feladat: a teljes szöveg  elolvasása
Feladat: az első olvasás során rögzülő szöveginformációk és
az előzetes információk szembesítése
– melyek voltak új információk, miről hallottak már
– mely információk egyeztek az előzetes ismeretekkel, melyek árnyalták azokat
– az olvasottak szubjektív értékelése (mi volt meglepő, melyik rész volt a legbonyolultabb, mely információk voltak a
legizgalmasabbak, az egyéni érdeklődéshez legközelebb állók stb.)
Differenciálás
Az óraegység megszervezhető csoportmunka vagy frontális
munka formájában.
Értékelés
Célszerű, ha az értékelésnél az együttműködés színvonala és
a hozzászólások nyelvi színvonala is megjelenik mint szempont.

Tanulói tevékenység

•• Elolvassák a szöve
get.
•• Részt vesznek a közös
megbeszélésben.
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Rajz 6.

3. A szövegegységek újraolvasása, megértése
Tanári tevékenység

Feladat: az első bekezdés újraolvasása, megértése
– a munkalap 1. feladatának megoldása
– további érvek keresése a Biblia ismeretének fontossága mellett (például további ünnepek felsorolása, 
a mindennapi élet tapasztalatai, művészi alkotások)
Differenciálás
A szövegben szereplő, illetve más bibliai alakok rövid szóbeli
bemutatása
Feladat: a második bekezdés újraolvasása, megértése
– a munkalap 2. feladatának megoldása
– példák gyűjtése a különböző művészeti ágakból
(például saját filmélmények, ismert festmények, templomok stb.)
Differenciálás
Egyéni élmények rövid szóbeli elbeszélése. Ez kivitelezhető
csoportmunkában is: a csoportszervezés történhetik a
különböző művészeti ágak alapján.
Feladat: a harmadik és negyedik bekezdés újraolvasása,
megértése
– a munkalap 3. feladatának megoldása
Differenciálás
A tanár és a tanulók közös megbeszélése, amelynek során a
jelenetet elhelyezik az írásbeli feladatnál tágabban helyezik
el a karácsonyi ünnepkörben (például: Mária és Erzsébet
találkozása, Jézus születése, a három napkeleti bölcs látogatása). Célszerű, ha a tanár képzőművészeti alkotásokkal
szemléltet (például M.S mester Vizitációja, vagy Rogier van
der Weiden Háromkirály oltára).
Feladat: az ötödik, hatodik és hetedik szövegegység
újraolvasása, megértése
– a munkalap 4. feladatának megoldása
– a szövegben említetteken túl milyen okai lehetnek
még a különböző ábrázolásnak (például van-e modell
je a festőnek, hová fog kerülni a festmény stb.)

Tanulói tevékenység

•• Egyéni
munkában
megoldják a feladatot
a munkalapon, majd  
c s op or t mu n k ába n
megbeszélik ismere
teiket.

•• Egyéni
munkában
megoldják a feladatot
a munkalapon, majd  
c s op or t mu n k ába n
megbeszélik ismere
teiket.

•• Egyéni
munkában
megoldják a feladatot
a munkalapon.

•• Csopor t mun k ában
megoldják a feladatot
a munkalapon, majd
ugyanezen munkaformában
közösen
megbeszélik gondolataikat.

tanári útmutató
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Differenciálás
A képek összehasonlítása a tanár által adott vagy a tanulók
által föltalált szempontok alapján
Feladat: a nyolcadik bekezdés újraolvasása, megértése
– a munkalap 5. feladatának megoldása
– Mária és az angyal rövid szóbeli jellemzése a képek
alapján

Differenciálás
A két alak közül az egyik választható lehet. Differenciálhatunk aszerint is, hogy a két alak közötti kapcsolat a szempont
(például EL Greco esetében az angyal felsőbbségét fejezi ki a
két alak viszonya, Botticelli az angyalt alázatosabb, mintegy
szolgai  pozícióban ábrázolja).
Feladat: a kilencedik bekezdés újraolvasása, megértése, 
a munkalap 6. feladatának megoldása
Differenciálás
A véleményalkotást-érvelést a tanár szempontok megadásával
segítheti (például: a színek, az alakok helyzete, a képek atmoszférája). Differenciálási lehetőség továbbá, hogy a tanu
lók szóban mondanak véleményt a kevésbé tetsző képről. 
Ez esetben érdemes alkalmazni az előző szempontrendszert.
Értékelés
Érdemes figyelembe venni az érvelés helyességét (például:
használ-e a tanuló magyarázó szerkezeteket), valamint a
szubjektív befogadási élmény megfogalmazásának minőségét
(például: elég bő-e a tanuló szókincse ahhoz, hogy kifejezze
véleményét, érzéseit).

Egyéni munkában meg
oldják
a
feladatot
a
munkalapon, majd páros
munkában jellemzik a két
alakot. A párok egymás
jellemzését
értékelhetik,
kiegészíthetik.
.

Egyéni munkában megoldják a feladatot a munkalapon.
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4. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása
Tanári tevékenység

Feladat: a munkalap 7. feladatának megoldása

Differenciálás
A leíró szövegtípus mellett feladatként adható narratív szóbeli
szöveg megalkotása. Az elbeszélés történhetik Mária vagy az
angyal szemszögéből, illetve egy külső narrátori szerepből is.
Differenciálási lehetőség továbbá a jelenet dramatizálása is.
Értékelés
A leíró szöveg esetében a fogalmazás informatív volta mellett célszerű, ha a szöveg nyelvi megformálása is szerepet
kap az értéklelés során (például: tématartás, szókincs). Mind
a narratív, mind a dramatikus változat esetében érdemes a
nyelvi-stilisztikai szempontokat előtérbe helyezni (például:
milyen kreativitással használták föl a tanulók a szöveg
információkat).

Tanulói tevékenység

Egyéni munkában megoldják a feladatot a munkalapon.
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Az angyali üdvözlet
Három festmény
A Szentírás, a Biblia nemcsak a vallásos emberek
számára fontos. Minden művelt ember tudja, kicsoda Jézus, Mária vagy Noé. Kultúránk egyik
forrása ugyanis a Biblia. Legszebb ünnepeinken,
például karácsonykor éppen az ebben leírt eseményekre emlékezünk.
A művészek is gyakran fordulnak a Szentírás
világa felé. A Biblia történeteivel könyvben és
filmen egyaránt találkozhatunk. Sok zeneművet
és képzőművészeti alkotást ihlettek ezek a
történetek. Ha kiállításon járunk, a festményeken
és a szobrokon gyakran a Biblia alakjait ismerhetjük föl.
A festészetben az egyik leggyakoribb téma
Jézus élete. Az alkotásokon megjelenik előttünk
gyermekkora, felnőttkora, szenvedése és halála.
Több művész ábrázolta azt a jelenetet is, amelyet
angyali üdvözletnek nevezünk.
A Szentírás szerint Isten elküldte angyalát
Názáretbe Máriához. Az angyal hírül adta neki,
hogy fia fog születni. Mária engedelmesen és
örömmel fogadta a hírt. Ezt a jelenetet hívjuk
angyali üdvözletnek. Jézus születése előtt ez a
legfontosabb esemény.
A művészek minden korban szívesen örökítették meg az angyal látogatását. A jelenet ugyanaz,
az ábrázolás mégis mindig különbözik. Egy mai
művész angyali üdvözlete más, mint egy több
száz éve élt alkotóé. Mi ennek a magyarázata?

Az ok egyrészt a művész egyéniségében rejlik. Minden festő a saját egyénisége, érdeklődése
szerint alkot. Az egyiket talán a jelenet ünnepélyessége ragadja meg. A másik inkább
bensőségesnek látja a pillanatot.
A másik ok az egymást követő korok
különbsége. Századról századra más az ízlés,
mások a szokások. Egy középkori festő például
középkori ruhában ábrázolja Máriát. Egy mai
festő viszont mai környezetbe helyezi a bibliai
jelenetet.
Vannak azonban közös vonások is. Mindhárom képen jól látszik például, hogy az angyal
nem földi lény. A szárnyak vagy a ruha fehér
színe az égi eredetre utal. Mindhárom képen
látható fehér liliom is. Ez a hagyomány szerint
Mária virága, a tisztaság jelképe.
A három festmény különböző hangulatot
kelthet bennünk. Lehet, hogy valamelyik első
látásra megtetszik. A másik szépségét talán csak
később vesszük észre. Érdemes megvizsgálni,
miért!
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Botticelli: Angyali üdvözlet (15. század vége)

Rossetti: Angyali üdvözlet (19. század közepe)

El Greco: Angyali üdvözlet (16. század vége)

tanári útmutató

AZ ANGYALI ÜDVÖZLET

19

A MUNKALAP MEGOLDÁSAI
1. A Biblia minden ember számára fontos.
Az első bekezdés alapján saját szavaiddal indokold meg ezt a mondatot!  
Válaszodban használd föl a műveltség és az ünnep szavakat!
A Biblia minden ember számára fontos,
mert a Szentírás ismerete hozzátartozik a műveltséghez.
mert legszebb ünnepeinken az ebben leírt eseményekre emlékezünk.

2. A Szentírás világa minden művészeti ágban megjelenik.
A második bekezdés alapján támaszd alá példákkal ezt az állítást! Egy-egy szó megadásával segítünk
a megoldásban.
1. irodalom
2. filmművészet
3. zeneművészet
4. képzőművészet

                   : a) festészet
: b) szobrászat

3. Olvasd el újra a harmadik és negyedik bekezdést! Ezek alapján egészítsd ki a szöveget!
A következő szavakat használhatod fel: Názáret, halála, angyalt, fia születik, angyali üdvözlet,
szenvedése, Jézus.
Jézus születése előtt a legfontosabb esemény az angyali üdvözlet. Ez az esemény egy Názáret nevű
faluban történt. A Biblia szerint Isten egy angyalt küldött el Máriához. Az angyal hírül adta neki,
hogy hamarosan fia születik.
Sok művész ábrázolta ezt a jelenetet. Az alkotók Jézus életének többi szakaszát is megörökítették.
Jézus gyermekkora, felnőttkora, szenvedése és halála tehát gyakori téma a művészetben.

4. Az ötödik bekezdésből idézünk.
Ez, valamint a hatodik és hetedik bekezdés alapján töltsd ki a táblázatot!
A képek is segíthetnek a megoldásban.
Egy mai művész angyali üdvözlete más, mint egy több száz éve élt alkotóé.
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A szöveg példája
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Saját példa

A művész egyénisége

Van, akit a pillanat ünnepélyessége ragad meg.

Rosetti kissé szomorúnak,
ijedtnek ábrázolja Máriát.

A korok különbsége

Egy mai művész például mai
ruhában ábrázolja Máriát.

A régebbi festményeken erősebb
a vallásos kifejezésmód (pl. az
angyal helyzete).

5. Olvasd el figyelmesen az alábbi állításokat! A nyolcadik bekezdés és a képek alapján
egészítsd ki a mondatokat!
a) Mindhárom képen látható liliom.
b) A liliom a tisztaság jelképe.
c) A liliomot az angyal tartja a kezében.
A szövegből tudom, hogy a liliom a tisztaság jelképe.
A képeken látom, hogy a liliomot az angyal tartja a kezében.
A szövegből tudom és a képeken is látom, hogy  mindhárom képen látható liliom.
a) Az angyal a képeken fehér ruhát visel.
b) A fehér szín az angyal égi eredetét jelzi.
c) Az angyal feje körül glória fénylik.
A szövegből tudom, hogy a fehér szín az angyal égi eredetét jelzi.
A képeken látom, hogy az angyal feje körül glória fénylik.
A szövegből tudom  és a képeken is látom, hogy az angyal a képeken fehér ruhát visel.

6. Az utolsó bekezdés szerint a három festmény különböző hangulatot kelthet bennünk.
Válaszd ki azt a képet, amelyik első látásra megtetszett! Néhány mondatban indokold
meg, miért!
Az értékelés fő szempontja, hogy megvalósul-e a válaszban az érvelő szövegtípus. Külön értékelendő, ha a tanuló
két-három szempontot is figyelembe vesz (pl. színek, alakok).

7. A szöveg és az egyik választott kép alapján éld bele magad Mária helyzetébe! Használd
bátran képzelőerődet! Fogalmazd meg érzéseidet, gondolataidat!
Az értékelés fő szempontja, hogy a tanuló mennyiben tudja „elolvasni” a képet, azaz a vizuális benyomásokat
mennyire képes nyelvileg megalkotni. Külön értékelhető a tárgyi világ megfogalmazása, illetve a szubjektív szemlélet alkalmazása.

