
 

A villámgyakorlat 

megnevezése 

Javasolt 

évfolyam 

Fejlesztési célok A gyakorlat eredete Megjegyzés 

Páros rajz háttal 4. osztály ● figyelemkoncentráció 

● finommotorika 

● verbális kommunikáció 

● síkbeli tájékozódás 

Saját 
fejlesztés 

Adaptált 
és 
átalakított 

Más 
személy 
kidolgozása 

X 

Felszerelésigény: nyomtatott 

vagy rajzolt képek, lap, ceruza 

A villámgyakorlat leírása  A kipróbálás utáni értékelés, 

hibalehetőségek 



Előkészület: A pedagógus megrajzol vagy kinyomtat olyan képeket, amin egyszerű ábra (pl. egy figura) szerepel. Lehet rajtuk 

néhány olyan részlet is, ami nehezíti a képet. 

 

Leírás: 

1. A csoport tagjaiból párokat szervezünk, egymásnak háttal leültetjük őket. 

2. Elmondjuk a játék menetét: 

A pár egyik tagja egy képet fog kapni, ezt kell elmagyaráznia úgy, hogy a társa a lehető legpontosabban meg 

tudja rajzolni. 

3. Megbeszéljük a szabályokat: 

a. A párok nem fordulhatnak meg rajzolás folyamata közben. 
b. Kérdezni, visszakérdezni természetesen lehet, bármilyen szóbeli instrukció adható és kérhető. 

4. A magyarázók megkapják a képeket, a rajzolók pedig egy-egy papírt és ceruzát. Elindítjuk a játékot. Ha szükséges, 

adhatunk időkorlátot. 

5. Kitesszük a rajzokat és az eredeti képeket, megnézzük őket, értékelünk. 

 

Összefoglalás: 

A gyakorlat egyik célja a tanulók verbális kifejezőkészségének fejlesztése, illetve annak megmutatása, hogy a kommunikációnk 

során milyen értelmezések, félreértések lehetnek. Alsó tagozatban nehéz ez a feladat, ezért érdemes egyszerű ábrával indítani, 

ahol a figurák megrajzolása nem, inkább az irányok, az egymáshoz való viszonyok, méretek okozzák a csavart. Az értékelésnél 

egyúttal hasznos lehet néhány feldolgozó kérdést is feltenni, pl. Ki mennyire elégedett a munkájával? Mik azok, amiket 

pontosan meg tudtak rajzolni? Miért? Milyen félreértések voltak? Hogy lehet ezeken javítani legközelebb? 

- Ha van rá idő, érdemes 

fordított szereposztással is 

megcsinálni a feladatot. 

- Amennyiben az értékelésnél 

szeretnénk a párok munkáit 

összehasonlítani, használjuk 

ugyanazt a képet. Ekkor 

különösen figyelni kell arra, 

hogy a párok térben 

elkülönülve tudjanak dolgozni. 

- Értékelésnél érdemes 

társértékelést is alkalmazni, és 

ehhez eszközt illetve 

instrukciót adni a tanulóknak. 

- A gyakorlat többször is 

elővehető, így első alkalommal 

készülhetünk olyan ábrával, 

ahol biztosan van 

sikerélményük is a tanulóknak. 

Ne legyen ugyanakkor túl 

könnyű, válasszunk olyat, 

amiben van kihívás is! 

 


