
A villámgyakorlat 

megnevezése 

Javasolt 

évfolyam 

Fejlesztési célok A gyakorlat eredete Megjegyzés 

Pontokon át a mintáig 

(Dekoratív felületképzés, 

ritmikus vonalrendszerrel.) 

3. osztály  figyelemkoncentráció, 

 finommotorika, 

 szemmérték, 

 szabálytartás 

Saját 
fejlesztés 

 

 

X 

Adaptált 
és 
átalakított 

Más 
személy 
kidolgozása 
(forrás?) 

Felszerelésigény: papír, ceruza 

A villámgyakorlat leírása  

(Lépések, ha szükséges fotókkal, ábrákkal illusztrálva) 

A kipróbálás utáni értékelés, 

hibalehetőségek 

 

Célkitűzés: Ma pontok fognak vezetni minket egy különleges díszítősor elkészítésében. 

Leírás: 

1. A vízszintesen tartott rajzlapod hátuljára rajzolj hét pöttyöt, középre, 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 kösd össze a pontokat úgy, hogy háztető-formákat rajzolj! 

 

A mintát más módon is létre lehet hozni, így azonban egy folyamatos, ritmikus vonalképzést végeznek, amit a ceruza 

felemelése nélkül, a pontok segítségével sikeresen végig tudnak vinni. A háztető forma megnevezés segít a 

vizualizálásban, értelmezésben. 

 

 

 

3. Most mindegyik „háztető” alsó szélénél keresd meg a távolság közepét, és tegyél oda egy pontot! 

 

A szemmérték fejlesztése történik itt is, egy képzeletbeli vízszintes egyenes mentén kell a pontokat elhelyezni. Két 

dologra kell egyszerre figyelniük, a pontok felező elhelyezésére, és egymáshoz viszonyított helyzetére. 

 

 

 

 



 

4. A „háztetők” csúcsa közötti távolságot is felezd meg, és oda is tegyél egy pontot! 

               Két dologra kell egyszerre figyelniük, a pontok felező elhelyezésére, és egymáshoz viszonyított helyzetére. 

 

 

5. Most kösd össze a pontokat! 

Fontos itt is, hogy folyamatos vonalképzéssel dolgozzanak, cikk-cakk vonallal. A szabályos vonalrendszer létrehozása 

nagyon motiváló, mert egy dekoratív felület keletkezik így.   

 

 



Milyen szép mintát kaptál! Hova tudod elképzelni? Ruhadísznek? Kerítésnek? Hogyan színeznéd ki?  

Összefoglalás: 

A minta akkor lesz sikeres, ha a szabályokat, távolságokat, irányokat tartják. A vonalrendszerek egymást keresztező 

rendszere a gyerekek számára még nem értelmezhető ebben a korban, de ezek mentén a lépések mentén sikerélményük lesz 

a létrehozásában. Érdemes a végén ötletelni a felhasználásról, hova tudják elképzelni. Így értelmet nyerhet a minta, és 

egyrészt beépülhet a vizuális kifejezőeszközök közé, (használhatják majd a rajzaikon), másrészt olyan látásmódot ad, amivel 

a környezetük mintáit is felfedezhetik, és elgondolkozhatnak a rendszerükön, létrehozásuk módján.  

A villámgyakorlatot érdemes többször is elővenni, hogy rögzüljön a vonalrendszer struktúrája és létrehozási módja.  

 



 


