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Mit, milyen sorrendben, hogyan? 

 

1) Olvasd el a következő, képregényekről szóló szöveget! 

2) „Lapozd” át a következő képregényt, és győződj meg élőben is a fenti 

állításokról! 

Usagi Yojimbo 

http://www.kilencedik.hu/usagi-yojimbo-7-gen-tortenete/ 

 

3) Oldd meg a feladatot! A szöveg alapján döntsd el, hogy melyik állítás igaz 

és melyik hamis! 

4) Nézd meg a következő rajzfilmet és filmet: mindkettő egy képregényből 

készült! (A képregényre is rákereshetsz a Google-on!) 

 

Asterix és Kleopátra (rajzfilm) 

https://www.youtube.com/watch?v=vajX6zL3ihE 

 

Asterix, a Kleopátra-küldetés (film) 

 

Kérdések: 

 

 Miben hasonlít egymáshoz és miben különbözik a két feldolgozás? 

 Szerinted melyik jelenetek lehettek benne a képregényben is? Miért? 

 Különbözik-e a filmes Asterix a rajzfilmes változatától? 

 Melyik változat tetszett neked jobban? Miért? 

 stb. 

 

http://www.kilencedik.hu/usagi-yojimbo-7-gen-tortenete/
https://www.youtube.com/watch?v=vajX6zL3ihE
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5) Készítsd el egy képregényes–filmes hős Facebook profilját! Próbáld meg 

hiteles adatokkal feltölteni a profilt! Ahol nincs elegendő információd, ott 

a fantáziádra bízhatod magad  

6) Ötletadónak nézz meg néhány filmelőzetest a TIPP! ajánlata alapján! 

 

 

Szuperhősök 2D-ben 

 

Mi a képregény? És mi köze lehet a mozgóképhez, azaz a filmhez? 

A „képregény” szó magába foglalja a „kép” és a „regény” szavakat. Így első 

ránézésre mondhatnánk, hogy a képregény tulajdonképpen „képes regény”. Ha 

belelapozunk néhány regénybe, valóban vannak olyan kötetek, amelyekben 

találunk képeket. Ezeket illusztrációnak nevezik. Az illusztráció csak kiegészíti a 

szöveget, színesíti, szemléletesebbé (látványosabbá) teszi azt. A csomagolt 

készételek dobozán is találkozhatunk ezzel a felirattal az ételt ábrázoló kép 

mellett: „A kép csak illusztráció.” – vagyis a kép csak „látványosság”. (Szóval a 

dobozban az étel nem lesz annyira gusztusos, mint a képen ) 
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A képregényben a kép sokkal több, mint egy illusztráció, hiszen a képekből áll 

össze a történet. A képregényrajzolók nagyon pontosan kiválasztják, hogy a 

történetnek mely pillanatait fogják a képen ábrázolni, nagy gondot fordítanak a 

képen szereplő jelenet beállítására, a szereplők, tárgyak elhelyezésére, azaz 

pontosan megszerkesztik a rajzukat. Úgy is mondhatnánk, hogy kimerevítenek 

egy fontos pillanatot, mint egy jó fénykép. 

A képregénykockákon szöveg is szerepelhet, ezt általában szövegbuborékba 

írják. Van olyan képregény is, ami „néma”, azaz nincs benne szöveg. A 

képregényben a képeké a főszerep, a szöveg csak kiegészíti azt. 

A képregény kockáinak formáját és a kockák nagyságát is a képregényrajzoló 

találja ki. Mit gondolsz minek az ábrázolására alkalmasabb egy fektetett, és mire 

egy álló tájolású téglalap? (A fektetett téglalap tökéletesen megfelel például, ha 

egy hosszan futó lankás tájat, vagy a horizont tágasságát szeretnénk ábrázolni, 

míg az álló tájolás a magasság pl. egy hatalmas torony vagy felhőkarcoló 

érzékeltetésére lesz alkalmas.) 

A képregények kockái közötti üres, fehér csíkot a fantáziánkkal töltjük ki. 

Gondolj csak bele: az egyik kockán egy szempárt látunk, a másikon pedig egy 

ház udvarát. Az elménk és a fantáziánk teremt a kettő között kapcsolatot: így 

tudhatjuk, hogy akinek a szemét látjuk, az a szereplő az udvart nézi. 

A képregények tehát képek sorozatából állnak. Azonban ugyanez elmondható a 

rajzfilmről is, pedig az nem képregény. Akkor hogy is van ez? A képregény és a 

rajzfilm, meg persze a film között a különbség, hogy a képregény képkockái 

térben követik egymást, a rajzfilmé és a filmé pedig időben. A képregény tehát 

egymás mellett álló képkockákból áll, míg a rajzfilm és a film kockái egymás 

után állnak. 
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 Igaz – hamis feladat 

 

 

 
 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 
 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

  A szöveg alapján döntsd el, hogy melyik állítás igaz és  

  melyik hamis! 

Állítás 

Vannak szöveges és „néma” képregények is. 

Igaz Hamis 

Igaz Igaz 

A rajzfilm képkockái egymás mellett, a 

képregényé pedig egymás után állnak. 
Igaz Igaz 

A képregényben a képeknek van a 

legnagyobb szerepük, hiszen belőlük áll 

össze a történet. 

Igaz Igaz 

A képregény képekkel kiegészített, 

színesített, azaz képekkel illusztrált történet. 
Igaz Igaz 

A képregényekben a képkockák méretével 

és formájával nem törődnek a rajzolók. 
Igaz Igaz 

A képregény képkockáit a fantáziánk köti 

össze történetté. 
Igaz Igaz 
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Batman vs. Superman 

https://www.youtube.com/watch?v=WoWSrY1H4ts 

 

Fantasztikus négyes 

https://www.youtube.com/watch?v=K_1nb4y43fM 

 

Pókember 

https://www.youtube.com/watch?v=dXHZTtzAFoA 

 

Bosszúállók 

https://www.youtube.com/watch?v=xMt4lw0rCLU 

 

Vasember 

https://www.youtube.com/watch?v=MGOXgE59OV4 

 

X-men 

https://www.youtube.com/watch?v=MU1Sh_pmJ24 

 TIPP  

 Nézd meg az előzeteseket! 

https://www.youtube.com/watch?v=WoWSrY1H4ts
https://www.youtube.com/watch?v=K_1nb4y43fM
https://www.youtube.com/watch?v=dXHZTtzAFoA
https://www.youtube.com/watch?v=xMt4lw0rCLU
https://www.youtube.com/watch?v=MGOXgE59OV4
https://www.youtube.com/watch?v=MU1Sh_pmJ24

