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A modul célja Szemléletfejlesztés, a problémaérzékenység kifejlesztése. Az életkori sajátosságokra alapozva fejleszteni 

a tanulók tudatos és alkalmazásképes ismeretrendszerét. 
A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése Saját megfigyelések, tapasztalások kifejezésé-
nek gyakorlása szóban, valamint tárgyi tevékenységgel.  
Egyénileg, párban, illetve csoportban való tevékenykedés, együttműködés, egymásra való figyelés. 
Térszemlélet fejlesztése. A sík és a tér közötti kapcsolat tapasztaltatása. 
Finommanipuláció, percepció fejlesztése.  
Kreativitás fejlesztése önálló alkotások létrehozásával, mások alkotásaink értelmezésével. 
Geometriai ismeretek alapozása.  
  Tájékozódás a térben, síkon.  
  Nézeti képek értelmezése, előállítása.  
  Testháló készítése. 
  Tapasztalatszerzés geometriai transzformációkra (forgatás).  

Függvényekkel, relációkkal kapcsolatos ismeretek alapozása:  
  Elemeivel adott relációk értelmezése, előállítása. 
  Elemeivel adott sorozat alkotása, különböző szabály keresése.  

Kombinatorikai látásmód fejlesztése.  
Időkeret 5×45 perc   
Ajánlott korosztály 10-11 évesek; 5. osztály; kb. a 2. héttől tetszőleges időben. 
Modulkapcsolódási pontok 
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A képességfejlesztés fókuszai Megismerési képességek alapozása:  

  Az érzékszervek tudatos működtetése; az összehasonlítás (megkülönböztetés, azonosítás) képes-
ségének fejlesztése. 

  A megfigyelt tulajdonság, viszony kifejezése verbálisan, illetve tevékenységgel.  
  Kívánt helyzetek létrehozása. 
  Szabályértés, -követés, -alkotás, -felfedezés. 
  Tájékozódás a síkon, a térben. 
  Tapasztalatszerzés geometriai transzformációra (forgatás). 

A kommunikációs képesség fejlesztése, csoportokban való működtetése.  
Csoportban való tevékenység gyakorlása.  
Az induktív és deduktív lépések gyakorlása. 

 
 
AJÁNLÁS 
 
Figyelembe kell vennünk, hogy a térlátás területén (tájékozódás a térben, a síkon; nézeti képek értelmezése, előállítása; testháló készítése; tapasz-
talat geometriai transzformációkban stb.) a legpolarizáltabb a tanulók tudása. Részben a képességek egyenlőtlen fejlődése, részben a jobb, illetve 
a bal agyfélteke domináns használata miatt. Nagyon nagy különbségek lehetnek az egyes csoportok között is, attól függően, hogy az alsó tago-
zatban mekkora súlyt fektettek a geometriai látásmód kifejlesztésére. Ezért javasoljuk a tanulók optimális fejlődését biztosító differenciálást. 
Az igen fejlett térlátással rendelkező tanulók önálló munkában végezhetik a feladatokat, biztosítva az egyéni haladási ütemüket. A többiek páros-
vagy csoportmunkában, kooperatív tevékenységgel segítve egymást a problémák meglátásában, értelmezésében, megoldásában.  
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TÁMOGATÓ RENDSZER  
 
Nyomtatásban csak azok a mellékletek jelentek meg, amelyeket minden tanuló megkap. Valamennyi melléklet letölthető az Adatbankból. 
 
Johannes Lehmann: Furfangos matematika. Gondolat, 1976. 
Ja. I. Perelman: Matematikai történetek és rejtvények. Gondolat, 1979.  
Törd a fejed, érdemes! (Összeállította Ligeti Béla, Mosoni György). Tankönyvkiadó, 1976. 
 
 
ÉRTÉKELÉS 
 

Az értékelés megerősítő, kinek-kinek saját fejlődéséhez, fejlettségi szintjéhez igazított legyen!  

A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük:  
  az észlelés pontosságát; 
  a megfigyelés tudatosodását, irányíthatóságát. 
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MODULVÁZLAT 
 

 Lépések, 
tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Eszközök, mellékletek 

 
1-2. Síkban ábrázolt térbeli alakzat elképzelése, 

megjelenítése térben.  
Munkaforma: egyéni vagy páros, Frontális meg-
beszélés 

Megfigyelőképesség, kombinatorikus gondolkodás 
fejlesztése, térszemlélet fejlesztése 

9. melléklet,  
Kockacukor 

3. Térbeli alakzat vizsgálata, elöl, felül, oldalnézeti 
kép előállítása. 
Munkaforma: önálló  

Megfigyelőképesség, összehasonlítás, 
összefüggések felfedezése 

Kockacukor 

4-5. Térbeli alakzat vizsgálata. Térbeli alakzat kiterí-
tése síkba, háló készítése. Testhálóból test készí-
tése.  
Munkaforma: egyéni, frontális 

Megfigyelőképesség  
 

Kockacukor, olló,  
1. melléklet 
2. melléklet 

6–10. Adott feltételeknek megfelelő térbeli alakzat 
előállítása. Térbeli alakzat vizsgálata, elöl-, 
felül-, oldalnézeti kép előállítása. 
Munkaforma: kooperatív, páros 

Megfigyelőképesség, térszemlélet fejlesztése, 
következtetés tapasztalati eredmények alapján, 
adatok lejegyzésének gyakorlása, kombinatorikus 
gondolkodás fejlesztése, kooperatív tevékenység 
gyakorlása 

Kocka  
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 Lépések, 
tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Eszközök, mellékletek 

 
11. Elemeivel adott sorozat alkotása.  

Munkaforma: egyéni, frontális 
Geometriai látásmód fejlesztése, gondolkodás ru-
galmasságának fejlesztése, több megoldás keresése 

Kockák 

12. Adott feltételnek eleget tevő építmény készítése 
8 kockából.  
Munkaforma: egyéni munka egy alakzat készí-
tésénél, kooperatív páros munka több alakzat 

Geometriai látásmód fejlesztése Kockák 
10. melléklet  

13. Tapasztalati adatok rendszerezése, lejegyzése. 
Munkaforma: kooperatív páros munka 

Táblázatkészítés, adatok lejegyzésének gyakorlása, 
geometriai látásmód fejlesztése 

3. melléklet  

14. Térbeli alakzat vizsgálata elöl-, felül-, oldalné-
zeti kép előállítása. 
Munkaforma: kooperatív páros munka 

Geometriai látásmód fejlesztése  

15. Térbeli alakzat rekonstruálása hiányos síkbeli 
ábra alapján. 
Munkaforma: kooperatív páros munka 

Geometriai látásmód fejlesztése, kombinatorikus 
gondolkodás fejlesztése 
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 Lépések, 
tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Eszközök, mellékletek 

 
16–19. Térbeli alakzat vizsgálata, elöl-, felül-, oldalné-

zeti kép előállítása. Térbeli alakzat rekonstruálá-
sa hiányos síkbeli ábra alapján. 
Munkaforma: egyéni, páros, kooperatív páros 
munka 

Geometriai látásmód fejlesztése, kombinatorikus 
gondolkodás fejlesztése 

Kockák 

20. Adott feltételeknek megfelelő testek előállítása. 
Munkaforma: kooperatív páros munka 

Térszemlélet fejlesztése Gyurma 
4. melléklet 

21. Francia eredetű kockajáték. Adott feltételeknek 
megfelelő testek előállítása.  
Munkaforma: egyéni vagy kooperatív páros 
munka 

Térszemlélet fejlesztése Fatestek 
5. és 11. melléklet,  

22. Jenga  
Munkaforma: páros munka 

Térszemlélet fejlesztése, statikai ismeretek alapo-
zása 

Fa téglatestek 

23.-24. Adott számú (27) kockából kocka építése. 
Munkaforma: egyéni, páros 

Térszemlélet fejlesztése Kockák (kockacukor, vagy a 
színesrúd-készlet egységkoc-
kái)  
6. melléklet  

25. Nézeti kép alapján alakzat építése. 
Munkaforma: egyéni, páros, kooperatív páros 
munka 

Térszemlélet fejlesztése, statikai ismeretek alapo-
zása 

Kockák (kockacukor, vagy a 
színesrúd-készlet egységkoc-
kái), színes papírnégyzetek 
(egységoldalúak, ragasztó 
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 Lépések, 
tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Eszközök, mellékletek 

 
26. Különböző testek vizsgálata nézeti képük alap-

ján. 
Munkaforma: egyéni, páros, kooperatív páros 
munka 

Térszemlélet fejlesztése, statikai ismeretek alapo-
zása 

Kockák 
(kockacukor, vagy a színesrúd-
készlet egységkockái.) 

27. Nézeti képek alapján testek építése.  
Munkaforma: páros vagy kiscsoportos 

Geometriai látásmód fejlesztése, kombinatorikus 
gondolkodás fejlesztése 

Kockák (kockacukor, vagy a 
színesrúd-készlet egységkoc-
kái.) 
7. és 12. melléklet  

28. Nézeti képek kiegészítése, ez alapján testek épí-
tése adott feltételnek megfelelően.  

Munkaforma: páros vagy kiscsoportos 

Geometriai látásmód fejlesztése, kombinatorikus 
gondolkodás fejlesztése 

Kockák (kockacukor, vagy a 
színesrúd-készlet egységkoc-
kái.) 
8. melléklet 
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A FELDOLGOZÁS MENETE 

 
 

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység 
1. Egy kocka képét látjuk három helyzetben. (9. melléklet - letölt-

hető) 
Meg tudjuk-e határozni, hogy melyik oldalon milyen szín van?  

Írjuk a színek kezdőbetűit ugyanilyen elrende-
zésben egy kockacukorra! C: citromsárga, M: 
mustársárga stb.  

 

2. Meg tudjuk-e határozni, hogy melyik oldalon milyen szín van? 
Írjuk a jeleket ugyanilyen elrendezésben egy 
kockacukorra! (9. melléklet) 

Nem tudjuk meghatározni, mert a 6. jelet nem látjuk. 
Nem tudjuk, mi van a zöld négyzettel szemben.  

3. Színezzük ki egy kockacukor minden lapját! A lapok különböző 
színűek legyenek! Vizsgáljuk meg, melyik színt látjuk felülről, 
elölről, oldalról! Forgassuk el a kockát, és ismételjük meg a 
vizsgálatot!  
Jegyezzük le a tapasztalatokat! 
E.: elölnézet, O.: oldalnézet, F.: felülnézet 

    
 

Egyéni vagy páros munkában végezzék a vizsgálatot. (Használhatjuk, a 
már kiszínezett kockát.) 
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Tanári tevékenység Tanulói tevékenység 
4. Görgessük végig a kockát a hálóján! Színezzük ki a hálót a koc-

kának megfelelően!  
Vágjuk ki a hálót, és ellenőrizzük a mun-
kánkat! Keressünk több megoldást! 
 

Egyéni vagy páros munkában végezzék a feladatot. Az 1. melléklet 
minden tanulónál. 

 

5. Egészítsük ki a hálókat úgy, hogy össze lehessen állítani belőle 
kockát! Keressünk több megoldást! Vágjuk ki a hálót, és ellen-

őrizzük a munkánkat. 
 

Egyéni vagy páros munkában végezzék a feladatot. 

A 2. melléklet minden tanulónál. 

6. Rajzoljuk egy kockára a következő vonalat: 
Rajzoljuk le, hogyan látjuk elölről, oldalról, felülről! 
Forgassuk el a kockát, és újra rajzoljuk le, hogyan látjuk 
elölről, oldalról, felülről! 
 

Önálló vagy páros munkában végezzék a 
feladatot. 
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Tanári tevékenység Tanulói tevékenység 
7. Rajzoljuk rá a kocka hálójára is a vonalat! Keressünk több meg-

oldást!  
Először készítsünk egy kockahálót! 

Páros munkában végezzék a feladatot. 

 
8. Rajzoljuk egy-egy kockára a következő vonalat:  

 
 

Egyéni munkában végezzék a feladatot. 

 

9. Rajzoljuk rá a kocka hálójára is a vonalat! Keressünk több meg-
oldást! 

Egyéni vagy páros munkában végezzék a feladatot. 

a)  

 
b)  
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Tanári tevékenység Tanulói tevékenység 
 c) 

  
10.  Rajzoljuk le, hogyan látjuk elölről, oldalról, felülről az előző 

kockákat! Forgassuk el a kockát, és újra rajzoljuk le, hogyan lát-
juk elölről, oldalról, felülről! 

   

  
11. Építsünk a színesrúd-készlet egységkockáiból sorozatot! Az el-

ső elem egy kocka. A második két kocka, melynek egy lapja 
érintkezik. Keressünk minél több megoldást!  
(A színesrúd-készlet: legkisebb eleme egy 1 × 1 × 1  cm 
élhosszúságú kocka, melynek tömege 1 g, a többi eleme 
1 × 1 cm élhosszúságú négyzetes hasáb, melynek harmadik éle 
2, 3, 4, 5, 6, … cm hosszú, a tömegük ennek megfelelően 2, 3, 
4, 5, 6, … g) 

 

Egyénileg végezzék a feladatot! 

Néhány folytatása a sorozatnak: 

1, 2, 3, 4 … kocka különböző helyzetben 

1, 2, 3, 5, 8, ... kocka különböző helyzetben 

1, 2, 4, 8, …. kocka különböző helyzetben 

0, 1, 2, … lap érintkezik különböző helyzetben  
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Tanári tevékenység Tanulói tevékenység 
12. Építsük fel a következő testeket a színesrúd-készlet egységkoc-

káiból! (10. melléklet – letölthető.) 
a.                          b.                         c. 

 
 
d.                          e.                         f. 

 
 

 

13. Számláljuk meg, melyik testet hány kockából építetted! Szám-
láljuk meg, melyiknek hány csúcsa, lapja, éle van! Az adatokat 
foglaljuk táblázatba! (3. melléklet minden tanulónál) 

 a. b. c. d. e. f. 

Ennyi kockából áll       

Ennyi kocka látszik       

Ennyi kocka nem látszik       

Ennyi lapja van       

Ennyi csúcsa van       

Ennyi éle van        
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Tanári tevékenység Tanulói tevékenység 
14. Rajzoljuk meg a megépített testek közül néhány elöl-, oldal- és 

felülnézeti képét! 
 

15. Egészítsük ki az ábrát, rajzoljuk meg a hiányzó nézeti képet! 
Építsük meg a testet! Keressünk több megoldást! 

  
 

Egyéni vagy páros munka. 

16. Adott számú egységkockából építsünk testet! Egységnégyzetek-
ből rakjuk ki a nézeti képét!  

 

17. A párok cseréljék ki egymás között az építményt! A kapott 
építménynek is rakjátok ki a nézeti képeit!  

 

18. A párok cseréljék ki egymás között a nézeti képeket! Építsük 
meg az építményt! 

 

19. Hasonlítsátok össze, értékeljétek a munkákat!  
20. Készítsük el gyurmából azt a dugót, amelyikkel mind a három 

lyukat hézagmentesen be tudjuk dugni!  

 

 

 

4. melléklet minden tanulónál. 
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Tanári tevékenység Tanulói tevékenység 
21. Francia eredetű kockajáték. A játék 6 fatestből áll, összesen 

27 db 1 cm-élhosszúságú kis kockából. (11. melléklet letölthe-
tő.) 
 
A játék elemei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Állítsunk össze a 6 testből 3 cm élhosszúságú kockát!  
b) A nagy kockának, kartonpapírból készítsünk dobozt! 3 cm élhosszúságú kockának a hálóját kell elkészíteni, és abból előállí-

tani a dobozt. 
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Tanári tevékenység Tanulói tevékenység 
Melyik testet tudjuk megépíteni, a francia-kockajáték elemeit hasz-
nálva a következők közül? (5. melléklet) 

 

a)  

 

b)  

 

c)  
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Tanári tevékenység Tanulói tevékenység 

d)  

 

e)  

 

f)  
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Tanári tevékenység Tanulói tevékenység 
22. A következő játék Jenga vagy Tumble tower néven ismert. 

A játék 2, 3 fős csoportokban, de akár egyedül is játszható. 
54 darab 15 x 25 x 75 mm élhosszúságú fa téglatestből építsünk 18 
emeletes tornyot! 
Ez után a játékosok felváltva egymás után óvatosan szedjenek ki a 
torony közepéről elemeket, és helyezzék el a torony tetején. A játék 
addig tart, amíg a torony nem dől össze. A nyertes az, aki utoljára 
tud kivenni elemet a torony összeomlása nélkül.  
 

Pl.: 

    stb. 
23. Építsünk 27 egybevágó kockából egy kockát! Használhatunk kockacukrot, vagy a színes-rúd készlet egységkockáit. 
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Tanári tevékenység Tanulói tevékenység 
24. A következő testek közül melyik építhető meg csupán a kockák 

felhasználásával? (Nem használhatsz ragasztót.) A kockák elfor-
gathatók.  

 

A 6. melléklet minden tanulónál. 

 

A harmadik test nem építhető meg.  

 

A második test nem építhető meg. 

25. A megépített testek közül néhánynak rakjuk ki színes egységnégy-
zetekből az elöl-, az oldal- és a felülnézeti képét! Ragasszuk fel 
egy-egy lapra! 

 
26. Hasonlítsuk össze a nézeti képeket! Miben azonosak, miben térnek 

el? 
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Tanári tevékenység Tanulói tevékenység 
27. Szervezzünk versenyt! Adottak egy test nézeti képei. Hány egybe-

vágó kockából építhető meg a test?  
Ki tudja a legkevesebb kockából megépíteni?  
Keressünk több megoldást! (7. melléklet minden tanulónál, 12. 
melléklet letölthető.) 

 

 

28. Szervezzünk versenyt! A következő nézeti képet egészítsük ki va-
lamilyen módon! 
Építsük meg az alakzatot! 
Hány egybevágó kockából építhetők meg? 
Ki tudja úgy kiegészíteni a nézeti képet, hogy a legkevesebb kockát 
használja fel?  
Keressünk több megoldást! (8. melléklet) 

 
 

 

 
 



Matematika „C” 5. évfolyam 2. modul – 1., 2., 3. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

a. b. c. d. e. f.

Ennyi kockából áll

Ennyi kocka látszik

Ennyi kocka nem látszik

Ennyi lapja van

Ennyi csúcsa van

Ennyi éle van



Matematika „C” 5. évfolyam 2. modul – 4. melléklet



Matematika „C” 5. évfolyam 2. modul – 5. melléklet

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Melyik testet tudjuk megépíteni a következők közül?



Matematika „C” 5. évfolyam 2. modul – 6., 7., 8. melléklet

6. melléklet

7. melléklet                                                                8. melléklet



Matematika „C” 5. évfolyam 2. modul – 9., 10. melléklet

9. melléklet

10. melléklet



Matematika „C” 5. évfolyam 2. modul – 11., 12. melléklet

11. melléklet

12. melléklet


