
A villámgyakorlat 

megnevezése 

Javasolt 

évfolyam 

Fejlesztési célok A gyakorlat eredete Megjegyzés 

Egyenes vonalak játéka 

 

1. osztály  figyelemkoncentráció, 

 finommotorika, 

 szemmérték, 

 szabálytartás, 

 ritmusérzék, 
 szimmetriaérzék 

Saját 
fejlesztés 

 

 

X 

Adaptált 
és 
átalakított 

Más 
személy 
kidolgozása 
(forrás?) 

Felszerelésigény: papír, ceruza  

 

A villámgyakorlat leírása  

(Lépések, ha szükséges fotókkal, ábrákkal illusztrálva)  (Csak pár perc … előkészítés, ráhangolás,fejlesztés) 

A kipróbálás utáni értékelés, 

hibalehetőségek 

 

Célkitűzés: Hol láttok most valamilyen mintát? (ruhán, függönyön, padlón, könyvborítón, stb..). Mi lehet az alábbi 

mondatokból igaz a mintára? Ha igaznak tartod, emeld fel a tenyered, ha hamis, akkor az összeszorított öklödet! 

 egy van belőle (hamis) 

 sokszor ismétlődik egymás után (igaz) 

 vannak egyforma részei (igaz) 

 csak ruhákon használjuk (hamis) 

Most egy érdekes gyakorlattal hozunk létre egy mintát.  

Leírás:  

1. A rajzlapot vízszintesen tartsd, és felezd meg, vízszintesen, majd a két felét is, hogy négy egyforma sávot kapj. A 

vonalakat lassan húzd, és a karodat mozgasd, ne a csuklódat, így egyenes lesz.(mutassuk) 

 

A gyakorlatot első részét párhuzamosan 

a gyerekekkel, mi is végezzük, mutatva 

a lépéseket. A harmadiktól hagyjuk őket 

önállóan dolgozni. Buzdítsuk őket, az az 

ügyes, aki minél több vonalat tud 

párhuzamosan meghúzni… A kész 

munkát lehet megnézni olyan szemmel 

is, hogy mire lehetne használni ezt a 

mintát… 

 



 

 

2.   Most az első sávba rajzolj egy függőleges vonalat! (mutassuk) 

 
 

3. Aztán balra, a második sávban haladj ferdén, lefele! (mutassuk) 

 

 



 

4. Most a harmadik sávban jobbra haladj ferdén, lefele! (mutassuk) 

 
 

5. Végül a negyedik sávban újra függőleges vonalat rajzolj! (mutassuk) 

 
 

 

6. Most felülről indulva, ismételd meg tízszer a vonalakat! Próbáld úgy, hogy ne emeld fel a ceruzád, hanem fentről 

lefele haladj végig! Ügyelj arra, hogy tartsd az irányokat, és a távolságok is egyenlők legyenek! 



 

Emeljétek fel a mintáitokat, hogy lássam, ki, milyen ügyesen rajzolta meg! (Emeljünk ki pár sikereset, mutassuk fel, 

dicsérjük meg.) 

Összefoglalás: 

A feladat a szabálytartás fejlesztésére jó. A párhuzamos vonalak képzése, a távolságtartás segíti a szemmérték és a 

finommotorika fejlesztését.  

 

 

 

 

 

 

      

   

   



 

         

 

 


