
A villámgyakorlat 

megnevezése 

Javasolt 

évfolyam 

Fejlesztési célok A gyakorlat eredete Megjegyzés 

Minták a tányéron 

Dekorációs képesség 

fejlesztése 

 

2. osztály  szabálykövetése 

 méret és arányérzék 

fejlesztése 

 finommotorika fejlesztése 

 dekorációs képesség 

fejlesztése 

Saját 
fejlesztés 

 

X 

Adaptált 
és 
átalakított 

Más 
személy 
kidolgozása 
(forrás?) 

Felszerelés: A/5-ös rajzlap, 

bármilyen színű vékony filctoll 

A villámgyakorlat leírása  

(Lépések, ha szükséges fotókkal, ábrákkal illusztrálva) 

A kipróbálás utáni értékelés, 

hibalehetőségek 

Célkitűzés: Ma tányérokat fogunk díszíteni különböző mintákkal. 

Leírás: 

1. Rajzolj három kört a papírra úgy, hogy az első legyen a legnagyobb, a második kicsit kisebb, a harmadik pedig még 

kisebb. Ezek lesznek a tányérok.(Mutassuk.)  

A gyerekek méretváltásokkal tanulják meg a különféle célra használt tányérok közötti méretkülönbségeket. Egyúttal 

formaérzékük fejlődik. 

 

 
 

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. Rajzolj egy kisebb kört a körökbe így létrehozva a tányérok peremét, szélét. Figyelj arra, hogy a belső és külső kör 

közötti távolság mindenhol egyforma legyen.  

A távolságok megtartása nagy koncentrációt igényel, a formaismétlés és méretváltás fejleszti a gyerekek 

arányérzékét és elősegíti a vonalbiztonságot.  

 

3. Az első, legnagyobb tányér peremét vonalakkal díszítjük a belső körből a nagyobb kör széle felé.  

Egyszerű mértani formából építkezve, azt ismételve hoznak létre sormintát, dekorációt. 

 

4. A második tányér peremdíszei kis körök lesznek. 

5.. A harmadik tányér díszét találd ki te! Lehet pöttyös, csigás, virágos… stb. 



Összefoglalás: 

A gyerekek a vizuális alapelemek (pont, vonal, folt) felhasználásával, ezek variálásával hoznak létre egyszerű díszítményt. Ez 

elősegíti az alapvető vizuális alapelemek alkotó használatát, valamint a felületkitöltés gazdagítását, illetve a dekorációs 

képesség fejlesztését. Olyan rajzi feladat előtt érdemes megoldani ezt a gyakorlatot, ahol a feladat egyik részét képezi 

hasonló sorminta létrehozása, esetleg konkrétan az étkezéshez kapcsolódó feladatfelvetés történik. Ez által elősegíthetjük a 

sikeres feladatmegoldást, valamint a részletgazdagságot.  

 


