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Adaptált 
és 
átalakított 

Más 
személy 
kidolgozása 
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A villámgyakorlat leírása  

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

A kipróbálás utáni értékelés, 

hibalehetőségek 

 

Célkitűzés: Régen, amikor még nem volt számítógép, és minden levelet kézzel írtak, lúdtollal, amit tintába mártogattak, drága 

papírra, mert akkor még az is ritkaságnak számított, nos, akkoriban a levelek gyönyörűek voltak. Nemcsak a betűk, és az 

aláírások… de gyakran díszítették is a leveleket záródíszekkel, kacskaringós vonalakkal. Sokat kellett ám gyakorolni, mire 

megtanulták…. 

Leírás: A teljes vonaldísz ilyen…de elég, ha először eljutunk a 3. lépésig. 

 

 

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. 



 

Próbáljuk először segédvonallal. Húzz egy egyenes vonalat a rajzlapod szélétől kb. négy ujjnyira!  (mutassuk a táblán). 

Aztán először a vonal bal oldalára rajzolj, egy kis halacskaformát, de úgy, hogy a farka végének mindkét pontja a vonalig 

érjen! Próbáld egy vonallal húzni! (várjuk meg, míg eljutnak idáig… mutassuk meg többször is a táblán). 

Most a halacskád farkának felső pontjából kiindulva rajzolj egy másik halacskát, ami felfele néz! 

A farka végétől indulva jön a harmadik halacska, jobbra… Próbáld egy vonallal rajzolni! Ha ügyes vagy, az utolsó halacska farka 

éppen abba a pontba ér, ahol az első halacskád farkának alsó pontja van…. 

 

Próbáljátok megrajzolni még egyszer! Ha sikerül, próbáljátok meg segédvonal nélkül! 

 

 

Emeljétek fel a rajzot, hogy lássam, hogy sikerültek!(Emeljünk ki párat, ami a legsikeresebb…) 



Összefoglalás: 

Az első pillanatra bonyolult vonalképzés lépésenként leírva, és „halacskás” hasonlattal vezetve könnyen elsajátítható a 

gyerekeknek. Olyan, mint egy rejtvény. Ha tudják rajzolni, szívesen játszanak is vele, feladványként másoknak.  

 

             

 

 

 


