
A villámgyakorlat 

megnevezése 

Javasolt 

évfolyam 

Fejlesztési célok A gyakorlat eredete Megjegyzés 

A vízcseppek játéka 2. osztály - figyelemkoncentráció 

- motívumkincsbővítés 

- tantárgyközi integráció 

- arányérzék 

- szemmérték fejlesztése 

- ritmusérzék fejlesztése 

 

Saját 
fejlesztés 

 

 

      x 

Adaptált 
és 
átalakított 

Más 
személy 
kidolgozása 
(forrás?) 

Felszerelésigény, tantárgyi 

kapcsolódások: 

papír, ceruza 

Magyar: mondóka 

Matematika: számolási készség, 

csoportosítás 

Ének-zene: daltanulás, ritmusérzék 

Célkitűzés: A mai órán a vízcseppekkel fogunk játszani. 

Leírás: 

1. A lap vízszintesen van előttünk a padon és a bal felső sarokban kezdjük a gyakorlatot. Rajzoljunk egy vízcseppet! 

 

A kipróbálás utáni értékelés, 

hibalehetőségek 

A gyerekekkel párhuzamosan én is 

csinálom a feladatot. Nagy 

koncentrációval, szép munkák 

születtek és nagyon élvezték a 

végén az éneklést, játékot.

 



2. Az első vízcseppünk alá rajzoljunk kettő ugyanakkora vízcseppet úgy, hogy az egy az első alá kerüljön, a kettő 

pedig mellé. 

 

 

 
3. Mi jön a kettő után? A három. Rajzoljuk a következő sorba úgy, hogy az egy az első alá, a kettő a második alá, a 

három pedig mellé, kis különc. Figyelni kell a méretre, az állandó távolságra. 

 

 

Ha nem sikerült egyforma 

cseppeket, egymás alá és egyenlő 

távolságra rajzolni, akkor sem volt 

semmi probléma, mert a játékkal 

mindenkinek sikerélménye és jó 

érzése lett. 

 



 
4. Mi jön a három után? A négy. Ugyanúgy diktálom és rajzoljuk a következő sorba. Ezt ismételjük, még a tíz 

vízcseppet le nem rajzoltuk. 

 



 

 

5. Most karikázd be az egy vízcseppet! 

 

6. Majd a kettő, öt és tíz cseppet. 

 



 
 

 

 

 



7. Most tanulunk egy kis dalt ami a vízcseppjeinkről szól, és mutatjuk a rajzunkon. 

Egy csepp 

két csepp 

öt csepp 

meg tíz 

olvad a jégcsap 

csepereg a víz. 

 

8. Sokszor elénekeljük és mutatjuk is az ujjunkkal a számokat, „olvadnál” fentről lefelé mozgatjuk a karunkat és 

ujjunkat, „csepereg a víznél” az asztalon zongorázva kopogunk az ujjainkkal. 

 

Összefoglalás: A feladat során igen sok mindenre kell koncentrálni, hogy jól sikerüljön. Az arányokra, távolságra, 

ritmusra. Lehetőség van 1-10-ig gyakorolni a számokat, és érdemes hangosan, többször is megszámolni. Halmazokat 

is hozunk létre. A dal és vele együtt az ujjtorna nagyon jó bevezető, rávezető gyakorlat lehet minden órán. Nem csak 

fejlesztünk, gyakorolunk, de jó hangulatot is teremtünk. 

 

 

 


