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Fejlesztési célok A gyakorlat eredete Megjegyzés 

Téli hegyek  1. osztály  figyelemkoncentráció, 

 finommotorika, 

 szemmérték, 

 szabálytartás, 

 ritmusérzék, 

 szimmetriaérzék 
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fejlesztés 

 

 

X 

Adaptált 
és 
átalakított 

Más 
személy 
kidolgozása 
(forrás?) 

Felszerelésigény: papír, ceruza 

A villámgyakorlat leírása  

(Lépések, ha szükséges fotókkal, ábrákkal illusztrálva)  (Csak pár perc … előkészítés, ráhangolás,fejlesztés) 

A kipróbálás utáni értékelés, 

hibalehetőségek 

 

Célkitűzés: A mai villámgyakorlatunkban hegyeket rajzolunk…hófödte hegyeket. 

Leírás:  A vízszintesen tartott rajzlapotok hátuljára dolgozunk, ceruzával. Felezzétek meg a rajzlapot. 

 

 

 

 

A gyakorlatot párhuzamosan a 

gyerekekkel, mi is végezzük, mutatva a 

lépéseket.  

A formák beazonosítható megnevezése 

(háztető forma) segít értelmezni a 

feladatot. A háromszög fogalma így 

könnyebben kapcsolható.  



A bal szélére rajzoljatok egy kis háztető formájú hegycsúcsot! 

 

 

Mellé kerüljön egy kicsivel magasabb és szélesebb! A mellé még egy kicsit nagyobb….haladjatok így, amíg el nem éritek a 

rajzlap felső szélét! 

 

 

 

 



 

Most képzeljétek azt, hogy ez a csodás hegyvonulat egy befagyott tó partján áll. A hegyek pontosan tükröződnek a jégen. 

Rajzoljátok meg! 

 

 

Emeljétek fel a rajzokat, hogy lássam, kinek, hogy sikerült! (Emeljük ki a legsikeresebbeket, mutassuk fel mindenkinek, 

dicsérjük meg…) 

Nagyon ügyesek voltatok…kezdjük az órai feladatot! 

Összefoglalás: 

A meseelemek segítik a gyerekek azonosulását a feladattal, a tevékenységgel. Érdemes mindig építeni rá. Mi a 

villámgyakorlatokat a rajzóra elején végezzük, a rajzlap hátuljára, és utána jön a rajzi feladat. Ha nem az ilyen órákhoz 

kapcsoljuk, lehet ezeket is továbbvinni, kiegészítve, pl. házakkal, erdőkkel, stb… 

 

 

 



 

 

 

 

A feladat menete: 

 

1. Bevezető beszélgetés: 

Hamarosan itt a karácsony. Ilyenkor a családban örömöt szerzünk egymásnak azzal, hogy megajándékozzuk egymást. A 

gyerekek legszebb ajándékai a saját kezűleg készített dolgok, kis képek, üzenetek, díszek. Ma egy csodás képet készítünk mi 

is, amit hazavihettek karácsonyi ajándéknak. Apának, anyának, nagyszülőknek, testvérnek, akinek csak szeretnétek. Fontos, 

hogy miközben készítjük, gondoljunk arra, akinek készül.... így még több szeretettel telik meg a rajzunk, és ezt érezni fogja, 

mikor odaadjuk neki karácsonykor. 

 

2. A feladat megoldása: 

1. Tanári munka: A rajzlapot előkészítve adjuk oda a gyerekeknek. (Nem nagy munka elkészíteni.) Tegyük magunk elé 

vízszintesen a rajzlapot! A két szélét ablakszárnyszerűen hajtsuk be középre, és nyomjuk le a hajtásvonalat. Emeljük fel, és 

ollóval, kicsit ívesen, háromszög alakban vágjuk le a felső részét. Ha kinyitjuk, egy szép „gótikus”, szamárhát íves ablakformát 

kapunk. (A szárnyas-oltárok is hasonló formájúak.) Lehet félkörben is levágni, így boltíves formájút kapunk. Az előkészített 

lapokat adjuk a gyerekek kezébe, további munkára. 

 

2. Képzeljétek azt, hogy ez egy csodaszép adlak! Benézünk, és ott van középen egy gyönyörű karácsonyfa! Rajzold oda a te 

általad elképzelt fát! 

 



3. Akinek nem megy (gyakori, hogy nem sikerül megrajzolni szimmetrikusan a formát), annak mutathatunk egyfajta 

megoldást, hangsúlyozva, hogy másképp is lehet fenyőfát rajzolni. A fenyőfa rajzolása (ez egy stilizált forma) sokféle módon 

ábrázolható.... általában azt szeretik a gyerekek, amelyik szimmetrikus. 

 

A rajzot lépésenként rajzoljuk a táblára, a gyerekek pedig ceruzával (hogy javítani tudjanak) a lap középső részére.  

Először rajzoljuk meg a törzsét, majd erre egy jó nagy háztető-formát (háromszöget) rajzolunk. 

A nagy háromszög felső csúcsából válasszunk le vízszintes vonallal egy keveset, és rajzoljunk egy, az előzőnél kicsit kisebb 

háztetőformát! 

Járjunk el ugyanígy a harmadik háromszöggel is! Végül radírozzuk ki a fenyőformán belüli „szerkesztő” részeket! (Bizonyos 

munkafolyamatok tanári segítséggel történő megoldása ez.) 

Már készen is van, a tökéletesen szimmetrikus fenyőforma! Húzzátok át fekete filccel a ceruzás vonalakat! (Vonaltartás 

fejlesztése.) 

 

4. Vegyük elő a filctollkészletet! (A vastagabbat). Vegyük körbe a fenyőformánkat egy színes vonallal, mintha csak 

becsomagolnánk! Próbáljunk pontosan melléhúzni a vonalat a fenyőnek, hogy ne maradjon közte rés! Cseréljünk színt! A 

következő színes vonal pontosan a másik mellé essen! (Ha fehéren marad, színezzük ki a vonalak közt kimaradó részt!) 

Növeljük a színes sávok számát legalább ötig! Olyan lesz ez, mintha a karácsony csodáját, fényét sugározná magából a fa..... 

 

5. Rajzolhattok a fára díszeket, köré csillagokat, füzért....amit szeretnétek. 

 

6. A két ablakszárnyat díszíthetitek szívekkel (a szeretet kifejezése), hópihékkel, csillagokkal, amivel akarjátok! 

 

7.Tanári segítség: Végül két színű porpasztellt vegyünk a kezünkbe, ügyelve, nehogy komplementer színeket fogjunk, mert 



ezek nem adnak tiszta, fénnyel teli árnyalatokat. Használjuk a színkör szomszédos színeit, pl, kék-sárga, sárga-piros, vagy 

vörös (rózsaszínes)-kék árnyalatokat. Olló segítségével mindkét krétából kaparjunk a rajzokra, majd a gyerekek egy csipet 

vattával dörzsöljék bele a háttérbe. 

 

8.Végül radírral „tisztítsátok” meg a festékportól a formákat! 

 

9.Tegyük egymás mellé, felállítva, az asztalra a munkákat! (A két „ablakszárny” segítségével meg tudják állítani.) Nézzük meg 

együtt! Kinek az ablakán néztétek be a legszívesebben? Miért? 

 

10. Vigyétek haza a kész munkákat! Rejtsétek el valahova, hogy csak karácsony este láthassák meg azok, akiknek örömöt 

szeretnétek szerezni vele. 

 

     
 

 



 

     

 


