
 

A villámgyakorlat 

megnevezése 

Javasolt 

évfolyam 

Fejlesztési célok A gyakorlat eredete Megjegyzés 

Szótorpedó 3-4. osztály ● betűismeret, 

betűdifferenciálás 

● tájékozódás síkban 

● a sík koordinátázásának 

előkészítése 

Saját 
fejlesztés 

Adaptált 
és 
átalakított 

Más 
személy 
kidolgozása 

X 

Felszerelésigény: lapok két-két 

torpedó táblával, íróeszköz 

A villámgyakorlat leírása  

 

A kipróbálás utáni értékelés, 

hibalehetőségek 



Előkészület: A pedagógus torpedó táblákat készít minden játékos számára. 

                  

 

Leírás: A tanulók párokat alakítanak. Páratlan létszám esetén a pedagógus is beáll a játékba. A párok felteszik az asztalra a 

táskájukat vagy a könyveiket, hogy a társuk ne lássa, amit írnak. Ezután a pedagógus elmondja a játék menetét: 

1. Mindenki válasszon öt szót! 

2. Írjátok be a bal oldali táblázatba ezeket a szavakat úgy, hogy figyeltek a következőkre. 

a. Egy rácsba csak egy betű kerülhet. 

b. A szavak nem érhetnek össze (átlósan sem). 

c. A szavak irányát ti választhatjátok meg: lentről fel, fentről le, jobbról balra vagy balról jobbra írhatjátok őket 

(átlósan tehát nem lehet). 

d. A szavak nem kanyarodhatnak el. 

3. A játékosok felváltva jönnek. A soron lévő játékos megjelöl egy mezőt (pl. A5). A másik játékos megnézi, hogy írt-e 

oda betűt. Ha igen, akkor azt mondja, hogy “talált” és elárulja a betűt. A tippelő játékos a jobb oldali táblán jelöli a 

találatát úgy, hogy beírja a betűt. Ezután újra ő jön. Ha nincs ott betű, akkor a másik azt mondja, hogy “nem talált”. 

Ekkor a tippelő játékos egy X-et tesz a megfelelő mezőbe, és átadja a tippelés jogát a társának. Az nyer, aki hamarabb 

megtalálja mind az 5 szót. 

 

Összefoglalás: Remek páros játék, ami nem csak magyar órán használható, hiszen a síkbeli tájékozódás, a koordináták 

bevezetésének előkészítése szorosan kapcsolódik a matematika tananyaghoz is. 

- A 2-3. pont esetén a 

szabályok tisztázásakor 

érdemes a táblán megmutatni, 

mi mit jelent. 

- A játékosok tempójában és a 

játékidőben eltérések 

lehetnek, ezért érdemes plusz 

feladattal készülni a 

gyorsabban végzők számára. 
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