
A villámgyakorlat 

megnevezése 

Javasolt 

évfolyam 

Fejlesztési célok A gyakorlat eredete Megjegyzés 

Mintaképzés egyszerű mértani 

forma felhasználásával. 

(Egyedi minta létrehozása 

méret és 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 megmutatom nektek, hogy hogyan lehet egy egyszerű mértani forma segítségével különleges mintát 

létrehozni. 

Leírás: 

1. A vízszintesen tartott rajzlapod hátuljára rajzolj egy egyenlő oldalú háromszöget ügyelve arra, hogy az oldalak 

egyforma hosszúságúak legyenek!  

Ebben a korban a gyerekek már ismerik az egyszerű mértani alakzatokat, így a négyzetet, a háromszöget, a 

téglalapot. 

 

 

 

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 rajzolj a háromszögön belül egy kisebb háromszöget egy kissé elforgatva, úgy, hogy annak csúcsai a külső 

háromszög oldalaira essenek! (Mutassuk) 

A forma kicsinyítése és térbeli eltolása, úgy, hogy az illeszkedjen, a külső háromszög oldalvonalaira nagyfokú 

koncentrációt igényel a gyerekektől.  

 

3. Most rajzoljunk egy még kisebb háromszöget a második háromszög belsejébe az előbbi módon! 

 
4. Ismételjük ezt mindaddig, míg a hely engedi! 

A feladat megoldása nagyfokú koncentrációt igényel. Figyelni kell arra, hogy mindig csak egy kis mértékben 

forgassuk az újabb háromszöget a megfelelő vizuális élmény érdekében. 

 

 

 

 



 

Összefoglalás: A forma kicsinyítése és egyidejű elforgatása nem egyszerű feladat. Haladjunk lassan, lépésről lépésre 

a gyerekkel, a végeredmény nagy örömmel tölti el őket. (Ez tipikusan egy olyan feladat, mikor a kész rajz 

visszafejtése egyszerű lépésekre adja az eredményt, de annak bonyolultsága első benyomásként a gyerekek 

számára elérhetetlennek tűnik. Célszerű az ilyen típusú feladatoknál motivációként megmutatni a 

végeredményt…először hitetlenkednek, hogy ezt nem tudják megcsinálni. Aztán, lépésről-lépésre mégis sikerül.  

 



Milyen különleges mintázatokat kaptatok! Hol tudnátok ezt felhasználni? A padló mintájának, esetleg a ház falának? 

Összefoglalás: 

A minta akkor lesz sikeres, ha a szabályokat, irányokat tartják és figyelnek a méretváltásokra is. Megtanulják, hogy egyszerű 

formák ismétlésével is hozhatnak létre dekoratív, változatos felületeket, esetleg mintákat. A létrehozott minta ismétlésével 

érzékeltetni tudják az anyagszerűséget, vagy akár térbeliséget is. Érdemes a megtanult mintát beépíteni az órai feladatba, 

megkérni a gyerekeket, hogy, mint dekoratív elemet építsék azt be rajzaikba. 

 

A gyakorlatot más mértani formákkal is kipróbálhatjuk! 

 

 



 


