
 

A villámgyakorlat 

megnevezése 

Javasolt 

évfolyam 

Fejlesztési célok A gyakorlat eredete Megjegyzés 

Mi van a palackban? 1-2. osztály ● koncentráció 

● olvasási készség fejlesztése 

(olvasós változatban) 

● türelem fejlesztése 

● együttműködés 

(kiscsoportos/páros 

változatban) 

Saját 
fejlesztés 

Adaptált 
és 
átalakított 

Más 
személy 
kidolgozása 
(forrás?) 

x 

https://felt
magnet.co
m/crafts/H
ow-to-
Make-an-I-
Spy-Bottle  

Felszerelésigény: üres vizes 

palack, rizs, hétköznapi tárgyak 

(gomb, gyöngy, ceruza, radír 

stb.) 

A villámgyakorlat leírása  

(Lépések, ha szükséges fotókkal, ábrákkal illusztrálva) 

A kipróbálás utáni értékelés, 

hibalehetőségek 
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Előkészületek: 

Töltsünk meg rizzsel egy palackot, majd rejtsünk el benne néhány hétköznapi tárgyat (radír, gémkapocs, gyöngy stb.). 

Készítsünk egy papírt, amelyen szerepelnek az elrejtett tárgyak írva vagy rajzolva. 

 
Feladat:  

Többféleképpen is játszható a játék. 

● Mennyi idő alatt találják meg az összes tárgyat. Ebben az esetben a megtalált tárgyat ki kell húzni a papírról. 

● Ki találja meg hamarabb az összes elrejtett tárgyat. Ebben az esetben is a megtalált tárgyat ki kell húzni a papírról. 

● Bizonyos idő alatt mennyi tárgyat találnak meg.  Ebben az esetben is a megtalált tárgyat ki kell húzni a papírról. 

● Ki talál meg először egy konkrétan megnevezett tárgyat.  

● Csapatokban játszva: minden csapatnak annyi dolgot kell megtalálnia, ahányan a csapatban vannak, egy találat után 

egy másik csapattag keres. 

Kis létszámmal játszható játék, 

főleg az előkészületek miatt. 

Amennyiben teljes 

osztálylétszámmal szeretnénk 

játszani lehetséges, hogy a 

gyerekek egymásnak csinálják a 

feladványokat vagy 

kiscsoportban, párban 

dolgoznak együtt. 

Csapatjátékban a 

versenyhelyzet miatt 

előfordulhat konfliktus. Ez a 

játék befejeztével egy 

beszélgetés formájában 

feldolgozható. 

Mivel nagy türelmet igényel ez 

a játék, a gyerekekben 

könnyen kialakulhat feszültség, 

ezeket megelőzve érdemes 

néha kicsit segíteni, akár színek 

megjelölésével, akár tényleges 

fizikai segítséggel. 

Összefoglalás: 

Kisebb évfolyamokon ajánlott játék, amelyben nagy szükség van a türelemre és figyelemre. Számos játékváltozat és kihívás 

megvalósítható vele. Elsősorban kis létszámnál javasoljuk, de több gyermek számára is elővehető, amennyiben a 

versenyhelyzetre és a konfliktusok kezelésére is hangsúlyt fektetünk. 

 

 


