
 

A villámgyakorlat 

megnevezése 

Javasolt 

évfolyam 

Fejlesztési célok A gyakorlat eredete Megjegyzés 

Rajzos üzenet 1-4. osztály ● figyelemkoncentráció 

● finommotorika 

● taktilis érzékelés 

● együttműködés 

versenyhelyzetben 

Saját 
fejlesztés 

Adaptált 
és 
átalakított 

Más 
személy 
kidolgozása 

X 

Felszerelésigény: kis 

kártyákon rajzok, lap, ceruza 

 

A villámgyakorlat leírása  A kipróbálás utáni értékelés, 

hibalehetőségek 



Előkészület: A pedagógus kis kártyákra rajzokat készít. Lehetnek ezek valamilyen témához kapcsolódó ábrák, jelek is, például 

íráselőkészítéshez kapcsolódó formák, számok, betűk stb. 

 

Leírás: 

1. A tanulókból kettő, esetleg három egyenlő létszámú csapatot alkotunk. 

2. A csapatokat beállítjuk egy-egy oszlopba, az elöl álló tanulók elé leteszünk egy-egy lapot és ceruzát. 

3. Elmondjuk a játék menetét:  

A hátsó tanulóknak egy rajzot fogunk mutatni, ők ezt az ujjukkal rárajzolják az előttük álló hátára, aki azt továbbadja 

ugyanezen módon stb. Ez így megy egészen addig, amíg az első tanulóhoz nem ér a rajz, amit ő lerajzol a lapra. Az a 

csapat nyer, akinek a rajza jobban hasonlít az eredetire. Játszhatunk több kört is, ekkor minden fordulóban egy pontot 

kap a nyertes csapat. 

4. Megbeszéljük a szabályokat: 

a. Mindenki előre néz, nem szabad kiállni, megfordulni, átkukucskálni, helyet cserélni menetközben. 

b. Nem lehet beszélni a gyakorlat közben, így például azt sem szabad kimondani, hogy mit rajzolunk a másik 

hátára. Egy esetben megengedett a beszéd: ha bizonytalanok vagyunk, meg lehet kérni a másikat, hogy 

ismételje meg a rajzot. 

5. Elindítjuk az első rajzot, megvárjuk, míg előre ér. Megnézzük, melyik hasonlít a legjobban az eredetire. 

6. Ha lehet, játszunk még néhány kört. 

 

Összefoglalás: 

Ebben a játékban mindenkire szükség, hiszen enélkül egy csapaton belül nem tud előre jutni az üzenet. Ez, valamint a 

versenyhelyzet motiváló lehet, ugyanakkor konfliktusforrást is jelenthet mindkettő, könnyen megjelenhet a másik minősítése, 

hibáztatás. A fenti fejlesztési célok mellett a közös siker és közös kudarc megélése is erőssége ennek a játéknak, amit hasznos 

lehet röviden, egy-két kérdés segítségével feldolgozni a játék végén. 

- Nagyobb csoportlétszám 

esetén érdemes egymás után 

több rajzot is elindítani, nem 

kell megvárni, míg egy rajz 

elér az első tanulóig. Ennek 

hátránya, hogy közben nem 

cserélődnek a szerepek. 

Előnye viszont, hogy mivel 

feladatuk van, könnyebben 

benne maradnak a tanulók s 

feladatban. 

- Kis létszámú csoport esetén 

egy csapatban is lehet 

játszani, ekkor önmagukkal 

versenyeznek a gyerekek, 

vállalást tehetnek előre, hogy 

hányat tudnak megcsinálni 

adott idő alatt. 

- A játék közben előjöhetnek 

konfliktusok, egymás 

hibáztatása is akár, ezeket a 

játék után egy rövid 

beszélgetéssel mindenképp 

érdemes feldolgozni. 

 


