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A tanev slagere!, ,

Média-napló; valóság-reprezentáció
Uj!,

1-2. osztalyu,
,

Kisgyerekeknek szóló célzottan kommunikációs szándékú 
elektronikus és nyomtatott tartalmak (pl. TV reklám, 
TV-műsor, óriásplakát, újság, magazin) megfigyelése és 
elemzése alapján leírás-elemzés készítése kedvenc játékról. 

A leírás alapján reklámanyag tervezése.



“Kérdi az Úr: id’ adod fele árrán? - Ő biz az Apja
Lelkének sem alább párját egy kurta forintnál”
     Fazekas Mihály: Lúdas Matyi. Első levonás.,1815.
      / Dargay Attila: Lúdas Matyi, részlet, 1977.



Aba-Novák Vilmos: Csíkszeredai vásár, 1935.



Aba-Novák Vilmos: Szolnoki vásáros konyha, 1934. Aba-Novák Vilmos: Székely vásár, 1939-40 Aba-Novák Vilmos: Piaci jelenet, 1936 körül



Théba, i.e. 3000., “Shem rabszolga papyrusza” 
Egy egész aranyat kapnak azok, akik bejelentik Sém rabszolga hollétét, és visszaviszik a boltba, ahol a legszebb szöveteket szővik mindenkinek.



Liu család tűboltjának reklámja - Song dinasztia, Jinan, 12-13.század, bronz
„Kiváló minőségű acélrudakat vásárlunk, melyekből kiváló minőségű tűket készítünk, hogy azonnal rendelkezésére állhassunk.”



Középkori vásárok



Cégér



London, 1938. ; Human billboard; SIGN SPINNING



Billboards - Az első óriásplakátok Jared Bell nevéhez köthetők (1830-as évek), de csak 1860-ban váltak népszerű reklámformává. 
A 19. század végéhez közeledve a megfelelő  óriásplakát formátum megtalálása után népszerűsége az egekbe szökött.



Egy rajzfilmfigura, aki 1926-tól több, mint hét évtizeden át a villamosenergia-termelés vállalati szóvivőjeként szolgált az Egyesült Államokban és más országokban. A karakter a cég 
kereskedelmi menedzsere, Ashton B. Collins, Sr ötlete volt: “Ha emberibb arcot ad a többnyire láthatatlan árujának, akkor új ügyfeleket nyerhet meg– köztük takarékos kisvállalkozás-
tulajdonosokat, szkeptikus gazdákat és vidéki lakosokat.

Reddi kilowatt -



MICHELIN - „A gömbölyded fehér kabala a “Michelin baba”, aki 1898 óta a MICHELIN márka szeretett arca, valójában Bibendum (vagy röviden Bib) nevet viseli. A karaktert Éduuard Michelin és 
testvére André, a cég alapítói formálták meg. Létrejöttét az 1894-es lyoni egyetemes kiállításon egy halom gumiabroncs ihlette meg: “Look, with arms it would make a man,”.



MICHELIN - A kezdeti időkben Bibendumot gladiátorként, kick boxerként, fürge társastáncosként is ábrázolták, sőt néhol sörözni és szivarozni is kezdett. 
Ez utóbbi közel állt a gazdag, felső osztály képviselőihez, akiknek volt pénzük autót vásárolni.



Ám az 1920-as években “lecsillapodott”, és egy kifinomultabb, családbarát arculatot öltött: leszokott az alkoholról, abbahagyta a dohányzást, 
és még sportolni is kezdett (több hirdetésben is futás vagy biciklizés közben jelent meg, miközben lazán dobálta a gumikat, mint a frizbit).

MICHELIN - 



Amikor a MICHELIN 1907-ben elindított egy olasz utazási magazint, Bibendum rendszeres rovatot kapott, hogy megírja gondolatait.MICHELIN - 



Marquis Mills Converse 1908-ban alapította a Converse Rubber Shoe Company-t Maldenben, Massachusettsben. Az 1917-ben vágtak bele a specifikusan kosárlabdázáshoz 
tervezett cipők készítésébe, majd 1922-ben egy újratervezésnek köszönhetően került rá a köralakú bokavédő erősítést, mely a márkajelzésévé is vált.

Converse -



Charles “Chuck” Taylor, amerikai félprofi kosárlabdázó, 1921-es csatlakozásával a márka az első hírességek által támogatott atlétikai cipőként híresült el. Taylor részt vállalt a termék 
funkcionális kialakításának újragondolásában és jelentős szerepet vállalt az értékesítési folyamatokban is.

Converse -



Az 1970-es években a piac telítettsége miatt veszített népszerűségéből, azonban a ‘80-as évek végén teret nyert a retro cipők kategóriájában. mint ünnepi öltözet.Converse -



A citromos, szénsavas üdítő ital 1929-ben alkotta meg Charles Leiper Grigg ekkor még „Bib-Label Lithiated Lemon-Lime Soda”. 1936 óta a 
PepsiCo forgalmazza.

7UP -



A márka kabalája a logóban szereplő piros kör. 
Nevének eredetéről több találgatás is született az évek alatt, a legelterjedtebb az az elmélet, miszerint az ital hét összetevőt tartalmaz.

7UP -



Felismerve a villamos energia tömegpiaci bevezetése által kínált lehetőségeket a Philips & Co-t 1891-ben alapította Frederik Philips és fia, Gerard a hollandiai Eindhovenben. 
Ahogy a tömeges iparosodás felgyorsult, Gerard és testvére, Anton befektetett a lakhatásba, az egészségügybe és a sportba, meghonosítva a társadalmi felelősségvállalás kultúráját, amely a 
mai napig tart. A cég munkássága a kutatás, fejlesztés, innováció területeire is kihat az 1920-as évek óta. (Televízió készülék - reklám, 1951.)

Philips -



A céget Henry J. Heinz alapította 1869-ben. A Heinz élelmiszertermékek ezreit gyártja üzemekben hat kontinensen, és ezeket a termékeket több, mint 200 országban és területen értékesíti. 
Az Egyesült Államokban 50%-ot meghaladó piaci részesedésével a ketchup ipar vezető termelője.

Heinz -



A NIVEA egyik alapító atyja, Dr. Isaac Lifschütz által feltalált Eucerit lehetővé tette, hogy a bőrápoló krémek idővel stabilak maradjanak – ami közvetlenül a NIVEA Creme megalkotásához 
vezetett 1911-ben. Ez volt az első olyan bőrápoló krém, amelyet a világ minden tájára exportáltak. világot anélkül, hogy elveszítené minőségét vagy konzisztenciáját.

Nivea -



Burning hot, 2010. Advertising Agency:Inter Publicity, 
Mumbai, India; Chief Creative Officer:Anil Warner; 
Copywriter:Anil Warner; Art Director:Sourabh Choudhary

Éjszakai óriásplakát, 2013.Dabur India Capsico Sauce - MCDONALD’S - 



See both sides of the story, 2006.BBC -



“Tangles? Switch to Rejoice Conditioner” - „Gubancok? Váltson a Rejoice kondicionálóra”
2009.

REJOICE -



Agency Network: Saatchi & Saatchi
Published/Aired: January 2009

Frontline -



Század eleji játék katalógusok



„Richard James, a Navy engineer in Philadelphia, brought the Slinky to life in 1945 after trying to make a spring to 
be used in ship equipment.” - Amy Kuperinsky, 2015















Moon landing, usa, nasa, 1969.









1-2. 
osztalyu,,

A tanev slagere!, ,
Kisgyerekeknek szóló célzottan kommunikációs 
szándékú elektronikus és nyomtatott tartalmak 
(pl. TV reklám, TV-műsor, óriásplakát, újság, 
magazin) megfigyelése és elemzése alapján 
leírás-elemzés készítése kedvenc játékról. 

A leírás alapján reklámanyag tervezése.

„Média-napló; valóság-reprezentáció”

Uj!,



Keshmara-i nagy bazár - 1-2. osztályos diákmunkák (montázs), 2021.



Keshmara-i nagy bazár - A HALÁRUS, 1-2. osztályos diákmunkák (montázs), 2021.



Kofa Játék - Életképek



Tárgyábrázolás - Életképek - 1-2. osztályos diákmunkák, 2021.



Tárgyábrázolás - 1-2. osztályos diákmunkák, 2021.



Tárgyábrázolás - 1-2. osztályos diákmunkák, 2021.



Tárgyábrázolás - Életképek - 1-2. osztályos diákmunkák, 2021.



Tárgyábrázolás - 1-2. osztályos diákmunkák (montázs), 2021.



Elnevezés, címadás - Tipográfia és betűrajz -1-2. osztályos diákmunkák (montázs), 2021.



Szlogenek - 1-2. osztályos diákmunkák (montázs), 2021.



magyarázó szövegek és ábrák - 1-2. osztályos diákmunkák (montázs), 2021.



Kompozició- 1-2. osztályos diákmunkák (montázs), 2021.





Ne hagyja ki!
Az ajanlat ervenyes: 
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Bognár Petra, vizuális kultúra szaktanár
2021.
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