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Elsősorban ráhangolódásként 

érdemes használni, de 

bármilyen 

témához/tantárgyhoz 

alkalmazható. 

A villámgyakorlat leírása  

(Lépések, ha szükséges fotókkal, ábrákkal illusztrálva) 

A régóta ismert hüvelykujj jelzés skálás használatáról szól egy a gyakorlat: 

 

A két véglet között remekül lehet árnyalni bármilyen véleményt. Felteszünk egy kérdést, mondunk egy állítást és a gyerekeket 

arra kérjük, hogy hüvelykujjukkal fejezzék ki, mit is gondolnak a témáról. Nem kell felállni, nem kell megszólalni, csak az egyik 

kezüket kell felemelni.  

Használhatjuk egyszerű ráhangolódásként, ha gyorsan szeretnénk néhány információt megszerezni a csoportunkról: 

- Milyen kedvetek van ma? 

A kipróbálás utáni értékelés, 

hibalehetőségek 

Ennek az eszköznek az egyik 

előnye., hogy olyanok is 

biztonsággal vállalják a 

véleményüket, akik amúgy 

nem szívesen osztanák meg, 

így nagyon vigyázzunk a 

kérdésekkel, felszólításokkal, 

mert könnyen elveszhet a 

biztonságérzet, ha azt érzik, 

hogy így is mindenképp fel kell 

szólalni. Csak az fejtse ki a 

véleményét, aki valóban akarja. 



- Ízlett a reggeli? 

- Jó volt az út az iskola felé? 

- Hogy telt a hétvége? 

- stb. 

Kérdés után várjuk meg, amíg mindenki felteszi a kezét és beállítja az ujját. Ezután felajánlhatjuk, hogy kifejtheti bővebben, 

aki szeretné. Ösztönzésként mondhatjuk, hogy látunk néhány kiugróan felfelé/lefelé álló ujjat, de kerüljük a felszólítást. 

Használható a gyakorlat gyors visszajelzésként is, ha egy tananyagrész végén járunk: 

- Mennyire értitek a … tananyagot? 

- Mehetünk a következő feladatra? 

- Legyen még egy ismétlő feladat? 

- stb. 

Ennél a felhasználási módnál különösen fontos, hogy biztonságban érezzék magukat a gyerekek, különben fals kélpet kapunk. 

Ha felszólítjuk felelni azokat, akik jelzik, hogy nem tudják/nem értik az anyagot, akkor egy idő után senki nem fog jelezni, mi 

pedig azt hisszük, hogy minden rendben van. 

Tesztelésre is használhatjuk az ujjbarométert, ha elhagyjuk az árnyalatokat és vagy fent vagy lent van. Hasonló lehet a célunk, 

mint az előbb leírt változatnál, de itt a valódi tárgyi tudásról kaphatunk nagyon gyors visszajelzést: 

- Igaz, hogy a mohácsi csata 1626-ban volt? Ha igaz a hüvelykujj fefelé, ha nem, akkor felfelé mutasson! Egy-két-

háárom! 

- 12-7 az 5. Ha igaz a hüvelykujj fefelé, ha nem, akkor felfelé mutasson! Egy-két-háárom! 

- A table magyarul asztal (felfelé mutató hüvelykujj) vagy szék (lefelé mutató hüvelykujj)? Egy-két-háárom! 

Itt is fontos, hogy nem legyen tétje annak, hogy jót vagy rosszat mutat, nehogy leosztályozzuk a teljesítményt, hiszen csak 

diagnosztizálni szeretnénk. 



Összefoglalás 

Ha sikerül az osztály/csoport mindennapjainak részévé tenni az ujjbarométert, akkor egy egyszerű, gyors eszköz lesz a 

birtokunkban, amit bármikor felhasználhatunk ráhangolódásra, átkötésre, gyors visszajelzésekre: segíti a kommunikáció 

gördülékenyésgét és egy bizalmi légkör kialakulását. 

 

 


