
A villámgyakorlat 

megnevezése 

Javasolt 

évfolyam 

Fejlesztési célok A gyakorlat eredete Megjegyzés 

Formaképzés négyzet 

elforgatásával. 

(Egyedi forma létrehozása 

irányváltásokkal) 

4. osztálytól 

felfele 

 figyelemkoncentráció, 

 finommotorika, 

 szemmérték, 

 méret és arányérzék 

 térbeli tájékozódás 

 szabálytartás 

Saját 
fejlesztés 

 

 

 

Adaptált 
és 
átalakított 

X 

Más 
személy 
kidolgozása 
(forrás?) 

Felszerelésigény: papír, ceruza 

A villámgyakorlat leírása  

(Lépések, ha szükséges fotókkal, ábrákkal illusztrálva) 

A kipróbálás utáni értékelés, 

hibalehetőségek 

 

Célkitűzés: Ma egy különleges mintát, egyedi formát fogunk létrehozni egy négyzet elforgatásával. 

Leírás: 

1. A vízszintesen tartott rajzlapod hátuljára rajzolj öt pöttyöt, a lap tetejére, egymástól egyenlő távolságban! ( 

Mutassuk.)  

Szemmértékkel, egy elképzelt egyenes mentén kell, hogy dolgozzanak. 

 

 

 

A gyakorlatot párhuzamosan a 

gyerekekkel, mi is végezzük, mutatva a 

lépéseket. Legyünk rugalmasak a 

tempót illetően, hagyjunk egyéni 

tempót a csoportban. 

Ha valaki ügyesebb, gyorsabban halad, 

segíthet annak a társának, akinek 

nehezebben megy, Így a szociális 

készségek is fejlődnek. 



2. Most pontok segítségével hozzunk létre egy négyzetet, úgy hogy mind a négy oldala 5-5 egyenlő távolságra lévő 

pontból álljon! (Mutassuk) 

 

A formát egyszerű vonalakkal is létrehozhatnánk, de a pontoknak fontos szerepe lesz a feladat további menetében.  

 

3. Most kösd össze a pontokat így létrehozva a négyzetet! 

 

4. Kössük össze a jobb oldali él második pontját az alsó oldal második pontjával, majd azt a baloldal alulról második 

pontjával és végül a felső oldal második pontjával így egy négyzetet kapunk a négyzeten belül. (Mutassuk, hogy a 

gyerekek megértsék)  

Figyelni kell, hogy a megfelelő pontokat kössék össze, ahhoz, hogy egy szabályos négyzetet kapjanak. 

 

 



 

5. Most kösd a felső oldal negyedik pontját a baloldal negyedik pontjával, majd ezt a pontot az alsó oldal negyedik 

pontjával… és így tovább, míg egy újabb négyzetet kapsz! (Mutassuk) 

Fontos itt is, hogy folyamatosan mutassuk a megfelelő feladatértés érdekében.  

 

 
6. Most kösd össze a soron következő pontokat! Figyelj, hogy a megfelelőeket kösd össze! 

 
7. Kösd össze megmaradt pontokat! 

 



Milyen szép mintát kaptatok! Minek tudnátok ezt elképzelni? Egy különleges csillagnak? Ruhadísznek? Esetleg egy 

különleges virágnak? 

Összefoglalás: 

A minta akkor lesz sikeres, ha a szabályokat, távolságokat, irányokat tartják és a megfelelő sorszámú pontokat kötik össze. A 

négyzetek elforgatásával létrehozott minta, egyedi forma a vizuális leképezés számos területén felhasználható. A feladat 

megoldása által a gyerekek térbeli tájékozódása, irányérzéke fejlődik. A létrehozott formát be tudják építeni rajzaikba akár 

egyedi, stilizált forma megjelenítésére akár dekorációs célokra.  

 

 



 


