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MODULLEÍRÁS 
 
A modul célja A tanulók érdeklődésének felkeltése. 

A tanulók térszemléletének fejlesztése, térhatású ábrák rajzolása. A foglalkozás lehetőséget nyújt a 
tanárnak, hogy megfigyelje az egyes tanulók térlátásának fejlettségét, elemző képességét. 

Időkeret 1 foglalkozás 
Ajánlott korosztály 14–15 évesek (9. osztály) 
Modulkapcsolódási pontok 
 

Tágabb környezetben: képzőművészet, biológia, kémia. 
Szűkebb környezetben: térgeometria. 
Ajánlott megelőző tevékenységek: aktív, tanulói foglalkoztatást előtérbe helyező tanórai foglalkozások. 

A képességfejlesztés fókuszai 
 

Térlátás 
térbeli viszonyok felismerése 
ábrázolás 
elemzés 

 
 
AJÁNLÁS 

Ezt a modult célszerű tanévkezdéskor, első modulként feldolgozni. A tanulók térszemléletének fejlesztése hosszú folyamat, s ezért ezt érdemes 
időben elkezdeni. Erre a foglalkozásra munkamódszerként leggyakrabban a párban foglalkoztatást javasoltuk, mert még ismerkednek egymással 
a csoport tagjai, s nem biztos, hogy az első foglalkozáson mindenki megtalálja a legmegfelelőbb munkacsoportot. 
A foglalkozásra szánt időkeret hozzávetőleges, ugyanis egy-egy problémafelvetés megoldásához szükséges idő több, előre nem ismert tényezőtől 
függ. Az esetleg elmaradt problémafelvetéseket a következő foglalkozáson is meg lehet oldani, vagy ha a tanár nehéznek ítéli egyiket-másikat, az 
el is hagyható. 
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MODULVÁZLAT 
 

 Lépések, 
tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Eszközök, mellékletek 

I. Kiterítve 
1. Térbeli gondolkodást igénylő IQ tesztek 

megoldása (A kocka rekonstruálása palástja 
alapján) 
Munkaforma: párban 

Térlátás, térbeli viszonyok felismerése, elemzés, 
rendszerezés, érvelés 
 

1. feladatlap 
négyzethálós papír, ollók 

2. Az összes különböző kockapalást megrajzo-
lása 
Munkaforma: párban 

Térlátás, térbeli viszonyok felismerése, elemzés, 
rendszerezés, érvelés 
 

2. feladatlap 
 

3. 4 kocka (megadott módon) lehetséges elhe-
lyezkedéseinek száma 
Munkaforma: egyéni  

Térlátás, térbeli viszonyok felismerése, elemzés, 
rendszerezés, érvelés 
 

3. feladatlap, 4 db dobókocka 
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I. KITERÍTVE 
 
Ráhangolódás 
Ennek a foglalkozásnak az a címe, hogy Kiterítve. Milyen jelentését ismeritek ennek a 
szónak? 
 
1. Foglalkozás – Ráhangolódás/2. 
A gyerekek az Escher képek kapcsán végrehajtottak nagyítást, célszerű emlékeztetni rá őket. 
A tanár is bekapcsolódhat a munkába, ő is készítsen karácsonyfát. 
Buzdítsa a tanulókat, hogy az osztály klubdélutánjára (nagyobb méretben) is szép díszítő elem 
lenne, készítsenek együtt egy „nagy” fát. 
 
A KOCKA REKONSTRUÁLÁSA PALÁSTJA ALAPJÁN 
(Javasolt idő: 25 perc; Eszközök: 1. feladatlap, négyzethálós papír, olló; Munkaforma: 
párban)  
 
1. Foglalkozás – 1. lépés/1.  
Bemelegítésül íme néhány tesztkérdés. A helyesnek vélt válasz betűjelét írjátok le a füzetbe! 
A döntéseteket igazoljátok! 
Kiemelt készségek, képességek 
Térlátás, térbeli viszonyok felismerése, elemzés, érvelés 
1. Foglalkozás – 1. lépés/2.  
Lehet, hogy valamelyik pár rekonstruálja a kockát a palást alapján, s ennek segítségével keresi 
meg a helyes választ. A tanár hagyja, de ne ösztönözze erre a gyerekeket!  
A cél az, hogy elképzeljék a tanulók a testet, majd helyesen érveljenek döntésük mellett. A 
megoldások megbeszélésekor feladatonként lehetőleg más-más pár indokolja döntését, a 
többiek szóljanak hozzá, és ha szükséges, bírálják felül az elhangzott döntést, illetve érvelést. 
1. Foglalkozás – 1. lépés/3.  
Minden pár válasszon a tesztkérdések közül egyet (kivéve az elsőt), és rekonstruálja az abban 
szereplő testet rekonstruálják! 
Kiemelt készségek, képességek 
Kézügyesség 
1. Foglalkozás – 1. lépés/4.  
Ne adja meg a tanár a négyzetek méretét! (Négyzethálós papírból legalább 3×3-as négyzet 
esetén állítható elő hajtogatással demonstrációra „használható” kocka.) Nézzék meg együtt 
mindegyik rekonstrukciót, s ellenőrizzék a tesztkérdésre adott választ! 
 
AZ ÖSSZES OLYAN KÜLÖNBÖZŐ PALÁST MEGRAJZOLÁSA, 
AMELYBŐL HAJTOGATÁSSAL EGY KOCKA ÁLLÍTHATÓ ELŐ 
(Javasolt idő: 10 perc; Munkaforma: párban)  
 
1. Foglalkozás – 2. lépés/1.  
A feladatlap 1. feladatában három olyan palástot is láthattatok, amelyekből hajtogatással 
kockát lehet előállítani. Vajon hány lényegesen különböző ilyen palást rajzolható? (Két 
palástot különbözőnek tekintünk, ha egyik a másikból nem hozható létre tengelyes vagy 
pontra tükrözéssel, illetve eltolással.) Rajzoljátok le őket! 
Kiemelt készségek, képességek 
Térlátás, térbeli viszonyok felismerése, rendszerezés, kombinativitás 
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1. Foglalkozás – 2. lépés/2.  
A gyerekek (látva az 2. feladat palástjait) valószínűleg ezzel a három palásttal kezdik a rajzolást. 
Ez talán inspirálhatja a tanulókat a szisztematikus gondolkodásra. Az A válasz palástján négy 
négyzet egy sorban van, a két „kilógó” hatféleképpen helyezkedhet el a feltételeknek 
megfelelően. A B válaszban 3 négyzet van egy sorban, a 3 „kilógó” négyféleképpen helyezhető 
el, és végül a 2 négyzet egy sorban lehetőség egyféleképpen (pl. a C válaszban látott módon) 
valósítható meg. Egyéni segítségadással ösztönözze a tanár a tanulókat a rendszeres 
gondolkodásra! A megbeszélés valamilyen rendszer alapján történjen! 
 
NÉGY EGYBEVÁGÓ KOCKA MINDEN LEHETSÉGES 
ELHELYEZÉSE MEGADOTT MÓDON 
(Javasolt idő: 10 perc; Eszközök: 4 db dobókocka minden tanulónak; Munkaforma: egyéni) 
 
1. Foglalkozás – 3. lépés/1.  
Három egybevágó kockát kétféle módon rakhatunk egymásra úgy, hogy mindegyiknek 
legalább egy lapja érintkezzen egy másik kocka lapjával. Hogyan is? Hányféleképpen 
lehetséges ez 4 egybevágó kocka esetében? Csak azokat az elhelyezkedéseket tekintjük 
különbözőknek, amelyek egyik a másikból nem állítható elő tükrözéssel, forgatással, 
eltolással. Mindenki kap 4 azonos dobókockát segítségül. Rajzoljátok le a lehetőségeket! 
Kiemelt készségek, képességek 
Rendszerezés, kombinativitás, ábrázolás 
1. Foglalkozás – 3. lépés/2.  
Tapasztalat szerint a gyerekek egy része nem tud kockát rajzolni. A feladat megfogalmazása 
előtt a tanár rajzoltasson kockát a tanulókkal, és adjon segítséget, támpontokat a jó térhatású 
rajz elkészítéséhez! 
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melléklet a tanároknak
kiterítve 
1. feladatlap

Melyik palástból nem lehet kockát haj-
togatni?

Melyik kockát hajtogattuk a fenti palást-
ból?

Melyik kockát hajtogattuk a fenti palást-
ból?

Melyik kockát hajtogattuk a fenti palást-
ból?

Melyik kockát hajtogattuk a fenti palást-
ból?

Az egyik kockát nem a fenti palástból haj-
togattuk. Melyiket?
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Megoldás:

1. D
2. A
3. B
4. C
5. A
6. C
7. D
8. C
9. C
10. C

Az egyik kockát nem a fenti palástból haj-
togattuk. Melyiket?

Melyik kockát hajtogattuk a fenti palást-
ból?

Az egyik kockát nem a fenti palástból haj-
togattuk. Melyiket?

A négy palást közül háromból ugyanaz a 
kocka hajtogatható, a negyedik egy más-
féle kockát ad. Melyik a kakukktojás?
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2. feladatlap

Megoldás:

A leggyakrabban ábrázolt paláston kívül 
egy kockát még 10 másféle palástból is 
hajtogathattuk. Melyek ezek? Rajzoljuk le 
azokat!
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3. feladatlap

Megoldás:

5 olyan, mely szerint van olyan sík, amely mind a négy kocka egy-egy lapját tartalmazza: 
4 kocka egy sorban; 
3 egy sorban, a negyedik kocka vagy a szélső, vagy a középső kockával közös lapú; 
2-2 kocka egymás mellett, és közülük egy-egy közös lapú; és végül a 4 kocka egy 2x2x1-es tégla-
testet határoz meg. 
2 olyan, mely szerint nem fektethető sík a 4 kocka egy-egy lapján át: 
1 kocka három közös csúcsú lapján helyezkedik el egy-egy kocka; 
egy kocka közös élű két lapján helyezkedik el egy-egy kocka, és a 4. kocka e három kocka egy-egy 
lapján átfektethető síkra merőlegesen, az utóbbi két kocka valamelyikére helyezve. 

Három kockát kétféle módon rakhatunk 
egymásra úgy, hogy mindegyiknek lega-
lább egy lapja érintkezzen egy másik kocka 
lapjával. Hányféleképpen lehetséges ez 4 
kocka esetén? Könnyebb a válaszadás, ha 
lerajzoljuk a lehetőségeket!


