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MODULLEÍRÁS 
 
A modul célja A térszemlélet formálása. Síkbeli alakzatokon a rész és egész észlelése, alkotó elemek felismerése.   
Időkeret 3 foglalkozás 
Ajánlott korosztály 13 évesek (7. osztály) 
Modulkapcsolódási pontok 
 

Tágabb környezetben: ábrázoló geometria, képzőművészet  
Szűkebb környezetben: A modul feldolgozása a tanórai térgeometriai alapismeretek megismerés 

A képességfejlesztés fókuszai 
 

Elemzés 
rendszerezés 
ötletesség 
térlátás 
rész és egész észlelése 
nézőpont rugalmas változtatása 
tapasztalatokból következtetés levonása 
együttműködési készség 

 
 
AJÁNLÁS 

A térszemlélet fejlesztése folyamatos tanári feladat. Az életkori sajátosságokhoz igazodva gyakorlati problémákon keresztül nyílik lehetőség is-
mert testek térfogatának kiszámítására. A kocka, a szabályos tetraéder manuális elkészítése, majd különböző hálókból a test elképzelése jó lehe-
tőség a térlátás fejlesztésére. A Tangram játékkal való ismerkedés a tanuló síkgeometriai szemléletét formálhatja. Most még nem cél a játék adta 
sok-sok lehetőség kiaknázása, arra később – jövőre- nyílik majd lehetőség. 
  
 



MATEMATIKA „C” – 7. ÉVFOLYAM – 8. MODUL: SÍKBAN, TÉRBEN TANÁRI ÚTMUTATÓ    3 
 

MODULVÁZLAT 
 

 Lépések, 
tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Eszközök, mellékletek 

I. Kártyavár 
 Ráhangolódás 

Munkaforma: egyéni 
Kézügyesség, türelmesség 
 

Minden tanulónak normál méretű  
(6 cm x 9 cm), 52 lapos kártyacsomag 

1. Térfogatszámítás 
Munkaforma: egyéni, majd 4 fős csoport-
ban 

Térlátás, ötletesség, térszemlélet, kreativitás, térfo-
gat becslése, hosszúság mérése, kreativitás, ötletes-
ség, problémareprezentáció, együttműködési kész-
ség, együttműködési képesség, számolás, mérés  

1 csomag írólap 
Csoportonként 4 db egyforma vizespo-
hár  

II. Kirakós 
 Ráhangolódás 

Munkaforma: frontális 
  

1. Ismerkedés a játékkal 
Munkaforma: egyéni 

Tapasztalatokból következtetés 
 

Tangram nem deformálódó, műanyag-
ból (7 elem) 

2. Megadott kínai emberkefigurák kirakása. 
Munkaforma: egyéni 

Elemzés, kombinativitás, logikai készség, formaér-
zék, rész-egész észlelése, eredetiség, kreativitás, 
tapasztalatokból következtetések megállapítása  

1. feladatlap 
Tangram 

3. Geometriai alakzatok kirakása (verseny) 
Munkaforma: csoportban 

Együttműködési képesség, elemzés, kombinativitás, 
logikai készség, formaérzék, rész-egész észlelése, 
eredetiség, kreativitás, tapasztalatokból következte-
tések megállapítása  

2. feladatlap 
Tangram 

III. Síkban nézem, térben látom 
1. Térszemlélet fejlesztése  

Munkaforma: párban 
Térlátás, elemzés, térbeli viszonyok felismerése, 
kézügyesség 

Rajzlap, ollók, vonalzók, papírragasz-
tó, színezők (festék) 
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I. KÁRTYAVÁR 
 
Ráhangolódás 
(Javasolt idő: 10 perc; Eszközök: minden tanulónak normál méretű (6 cm × 9 cm), 52 lapos 
kártyacsomag; Munkaforma: egyéni) 
 
Mindenki épített már kártyavárat? Ha még nem, itt a lehetőség. Vegyetek el egy-egy csomag 
kártyát, s építsetek várat, de mindenki csak a saját kártyacsomagját használhatja!  
10 percig próbálkozhattok. Mindenki rajzolja le a füzetébe elölnézetben azt a legtöbb szintből 
álló várat, amelyet meg tudott építeni! 
 
TÉRFOGATSZÁMÍTÁS 
(Javasolt idő: 35 perc; Eszközök: 1 csomag írólap, csoportonként 4 db egyforma vizespohár; 
Munkaforma: egyéni, majd 4 fős csoportban) 
 
1. Foglalkozás – 1. lépés/1.  
Az olyan várat, amelyik csupa két lap összedöntéséből álló részekből áll, nevezzük egyszerű 
várnak, az elölnézetben a legkisebb háromszögnek látszó részt pedig teremnek. Az egyszerű 
vár szomszédos szintjein a termek számának különbsége 2, s legfelül egy terem van. Legfel-
jebb hány szintes egyszerű vár építhető 52 lapból? 
Próbáld felépíteni a legtöbb szintből álló egyszerű várat!  
Ha lefednénk a vár két, még nyitott oldallapját, egy testet kapnánk. Szeretnénk kiszámítani e 
test térfogatát. Mérd meg a szükséges hosszúság-adatokat, s számítsd ki a vár térfogatát! 
Van, aki úgy számította ki a térfogatot, hogy egy terem adatait mérte meg, és azt szorozta a 
termek számával, de van, aki a teljes vár adatait mérte le, és abból számította ki a kérdéses 
térfogatot. Tegyük fel, hogy valaki ugyanannak a várnak, ugyanolyan pontossággal mért ada-
taiból számolta ki a térfogatot e kétféle módszerrel. Kaphatott-e ugyanakkora értéket? 
Mi okozhatta a különbséget? 
Mekkora lehet körülbelül a vár belsejében lévő kártyák térfogata? 
Kiemelt készségek, képességek 
Térlátás, ötletesség, térszemlélet, kreativitás 
1. Foglalkozás – 1. lépés/2.  
Hetedikben egyenes hasáb térfogatát tudják a tanulók kiszámítani. Ebben az esetben vagy 
felismeri a tanuló, hogy a kérdéses test egy szabályos háromszög alapú egyenes hasáb (ma-
gassága a kártya szélessége), vagy darabolással, majd a részek áthelyezésével téglatestté ala-
kítja gondolatban a várat. Lehet, hogy a tanulók egy terem térfogatát számolják ki (lemérve a 
szükséges adatokat), és azt szorozzák a termek számával (25-tel), vagy a teljes nagy vár szük-
séges adatait mérik le, s abból számítják ki a vár térfogatát. A két módszerrel számított térfo-
gat nem feltétlen azonos, hiszen ha nem veszi figyelembe egyik esetben sem méréskor a kár-
tya vastagságát, akkor a második módszerrel számolt térfogat nagyobb lesz a vár belsejében 
lévő kártyák (30 db) térfogatának összegével. Célszerű ezt a problémát is felvetni. Rájöhetnek 
a tanulók, hogy a kártyák térfogatának összegét legegyszerűbb úgy meghatározni, hogy a 30 
db összerakott kártya által alkotott téglatest térfogatát számolják ki. 
1. Foglalkozás – 1. lépés/3.  
Mindenki kap egy írólapot. A teljes papír legyen egy henger palástja. Szemléltesd a hengert! 
Ki, milyen hengert készített? 
Ha lezárnánk két-két körlappal a palástokat, egy-egy zárt hengert kapnánk. Mit gondoltok, 
melyik hengernek hány cm3 a térfogata? Írjátok le a becsléseiteket!  
Két hosszúságot mérhetsz meg, s utána számítsd ki mind a kétfajta henger térfogatát! 



MATEMATIKA „C” – 7. ÉVFOLYAM – 8. MODUL: SÍKBAN, TÉRBEN TANÁRI ÚTMUTATÓ    5 
 
Az utóbbi feladatot csak akkor tűzzük ki megoldásra, ha tanulók már ismerik a henger térfo-
gatának kiszámítási módját. 
Kiemelt készségek, képességek 
Térfogat becslése, hosszúság mérése, kreativitás, ötletesség, probléma-reprezentáció 
1. Foglalkozás – 1. lépés/4.  
Lehet, hogy a tanulók a henger átmérőjét szeretnék megmérni. Ekkor élesítse ki a tanár a problé-
mát: Hogyan lehet egy olyan kör átmérőjét megmérni, amelyiknek nem ismerjük a középpontját? 
Ha erre nem találnak megoldást, kénytelenek más módszeren gondolkodni. 
1. Foglalkozás – 1. lépés/5.  
Itt láthattok az asztalon ugyanolyan vizespoharakat. Ismert, hogy a pohárba öntött víz magas-
ságától függ a hang magassága, amelyet akkor hallunk, ha a pohár peremét megütjük egy pál-
cával. Be kellene hangolni a poharakat. Hangvillával megszólaltathatjátok a normál á hangot. 
Alakítsatok ki 4 fős csoportokat! Minden csoport kap 4 poharat, így egy-egy csoport 4 hangot 
tud gerjeszteni. 2 csoport akár már a C-dúr skála hangjait elő tudja állítani, és a 2 csoport 
együtt már elég sok népdalt le tud játszani. Beszéljétek meg, hogy melyik csoport a skála me-
lyik 4 hangját állítja elő!  
Számítsátok ki, hogy egy-egy hang előállításához mennyi vizet kellett önteni a pohárba! 
Ha sikerült a hangolás, jöhet a gyakorlás! 
Mindenki kész? Kezdődhet a hangverseny! 
Kiemelt készségek, képességek 
Együttműködési készség, együttműködési képesség, számolás, mérés 
1. Foglalkozás – 1. lépés/6.  
A feladatban csak melléktermékként jelenik meg a matematika, de úgy gondolom, hogy itt az 
alkalmazhatóság lehetőségének felismertetése fontosabb a tényleges matematikai tartalomnál. 
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II. KIRAKÓS 
 
Ráhangolódás  
(Javasolt idő: 5 perc; Munkaforma: frontális) 
 
Kínai eredetű játék a Tangram. Roppant egyszerűnek látszik: sokszöglapokból alakzatokat 
kell kirakni. 7 meghatározott sokszöglapból rendkívül sokféle alakzat rakható ki. Ez a hét 
sokszöglap a következő: egy négyzet, egy nem derékszögű paralelogramma és 5 háromszög. 
Mindenki kap 7 ilyen lapot. Először vizsgáljátok meg alaposan a lapokat: nézzétek meg me-
lyik, melyikkel hogyan illeszthető össze, a szögeikről se feledkezzetek meg! 
 
ISMERKEDÉS A JÁTÉKKAL 
(Javasolt idő: 10 perc; Eszközök: tangram nem deformálódó műanyaglapból (7 elem); Mun-
kaforma: egyéni) 
 
2. Foglalkozás – 1. lépés/1.  
Bármilyen alakzatot is raktok ki, mind a 7 elemet fel kell használni egy alakzathoz. A darabo-
kat csak egymás mellé lehet helyezni, egymásra nem. Javaslom, hogy ha sikerült egy „valami-
re hasonlító” alakzatot kirakni, azt rajzoljátok körül, s adjátok oda valamelyik társatoknak, 
próbálja meg ő is kirakni! 
Kiemelt készségek, képességek 
Tapasztalatokból következtetés 
2. Foglalkozás – 1. lépés/2.  
A gyerekek egyénileg dolgoznak, de természetesen közben folyamatosan kicserélhetik tapasz-
talataikat. 
 
Megadott kínai emberke- figurák kirakása 
(Javasolt idő: 15 perc; Eszközök: tangram, 1. feladatlap; Munkaforma: egyéni) 
 
2. Foglalkozás – 2. lépés/1.  
Most már ügyesen használjátok a lapokat. Nehezítünk. 
A kínai emberek régen jellegzetes csúcsos szalmakalapot hordtak. Íme, néhány emberkerajz. 
Próbáljátok kirakni a lapokból! 
Ha sikerül kirakni, másoljátok le az ábrát, a részek feltüntetésével! 
Kiemelt készségek, képességek 
Elemzés, kombinativitás, logikai készség, formaérzék, rész-egész észlelése, eredetiség, krea-
tivitás, tapasztalatokból következtetések megállapítása 
2. Foglalkozás – 2. lépés/2.  
Osszuk fel a tanulók között, hogy ki melyik ábrán dolgozik! 
Különböző problémák megoldásán dolgoznak a tanulók, de most is természetes a tapasztalat-
csere. 
A tanári segítség elsősorban az ábra elemzésére való késztetésre szorítkozzon!  
Lehet, hogy lesz olyan ötletes tanuló, aki kinagyítja az ábrát a lapok méretének megfelelően, s 
a lapok ábrára helyezésével, azok átrendezésével próbálkozik. A tanulók módszeres próbálko-
zása sem haszontalan művelet, hiszen általa sokat fejlődhet a geometriai szemléletük, de 
előbb utóbb minden tanuló rájön, hogy az ábra alapos elemzése célravezetőbb. Ezt az utat 
azonban minden tanulónak egyénileg érdemes bejárnia. 
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GEOMETRIAI ALAKZATOK KIRAKÁSA (VERSENY) 
(Javasolt idő: 15 perc; Eszközök: 2. feladatlap, tangram; Munkaforma: párban) 
2. Foglalkozás – 3. lépés/1.  
Most dolgozzatok párban! Minden pár ugyanazokat az ábrákat kapja. Cél, hogy 15 perc alatt a 
megadott alakzatok közül minél többet sikerüljön kirakni a lapokból! Ha egy-egy alakzatot 
sikerült kirakni, rajzoljátok le, a részek feltüntetésével! 
Kiemelt készségek, képességek 
Együttműködési képesség, elemzés, kombinativitás, logikai készség, formaérzék, rész-egész 
észlelése, eredetiség, kreativitás, tapasztalatokból következtetések megállapítása 
2. Foglalkozás – 3. lépés/2.  
Párban dolgozni ilyen probléma megoldásán nehezebb, mint egyénileg, de ez a munkaforma 
jobban rákényszeríti a tanulókat az elemző munkára. 
A kész (részeket is feltüntető) rajzokat tegyék el a relikviák közé! 
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III. SÍKBAN NÉZEM, TÉRBEN LÁTOM 
 
Ráhangolódás/1.  
(Javasolt idő: 10 perc; Eszközök: rajzlap, ollók, vonalzók, papírragasztó, színezők (festék); 
Munkaforma: párban) 
 
Készítettetek már kockát? Próbáljátokk meg! Mindenki kap egy rajzlapot, de javaslom, hogy 
először négyzethálós papíron rajzoljátok meg a kocka palástját, majd másoljátok át a rajzlap-
ra! A kocka méretét te döntsd el! Ne felejtkezz el a „fülekről” sem! Vágjátok ki, s tetszés sze-
rint „tegyétek egyénivé”, rajzoljatok rá ábrákat, színezzétek ki! Azután a fülek mentén, s az 
élek mentén hajtsátok be, s ragasszátok össze a füleket! 
Kiemelt készségek, képességek 
Rajzkészség, kézügyesség 
Ráhangolódás/2.  
Nem célszerű szerkeszteni a négyzeteket, mert az általában pontatlan. Ezért inkább először 
négyzethálós papíron rajzolják meg a palástot, s vágják ki. Így már könnyű másolni a rajzlap-
ra. A „fülek” megrajzolására figyeljen a tanár, gyakran elfelejtik megrajzolni a gyerekek! 
Fontos, hogy a kockák esztétikusak legyenek! Biztassuk őket, hogy kézjegyükkel is lássák el 
a munkájukat! A munka végén nézzék meg a gyerekek egymás munkáit! 



MATEMATIKA „C” – 7. ÉVFOLYAM – 8. MODUL: SÍKBAN, TÉRBEN TANÁRI ÚTMUTATÓ    9 
 

MELLÉKLET A TANÁR SZÁMÁRA 
 

I. KÁRTYAVÁR 
 
Megoldás: 
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II. KIRAKÓS 
 
Minden tanuló számára az alábbi 7 sokszöglap 
 

A sokszöglapok leírása: 
 
a) 1 db 4 cm × 4 cm négyzetlap 
b) 2 db egybevágó egyenlőszárú derékszögű háromszög, melyek befogói az a)-ban leírt négy-

zet oldalhosszával megegyezők (tehát az a)-ban megadott négyzetlapot egyik átlója men-
tén elvágva hozhatók létre). 

c) 1 db egyenlőszárú derékszögű háromszög, melynek befogói a b)-ben leírt háromszög átfo-
gójának hosszával megegyező. 

d) 1 db 45˚-os paralelogramma, amelynek egyik oldalának hossza a.)-ben leírt háromszög 
befogójának hosszával, a másik oldalhossza pedig a b)-ben leírt háromszög befogójának 
hosszával megegyező. 

e) 2 db egybevágó derékszögű háromszög, melyek befogói a c)-ben leírt háromszög átfogójá-
nak hosszával megegyező. 

Nagyon fontos, hogy az egymáshoz viszonyított méretek pontosak legyenek! 
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1. feladatlap 
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Az 1. feladatlap megoldása 
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2. feladatlap 
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A 2. feladatlap megoldása 
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III. SÍKBAN NÉZEM, TÉRBEN LÁTOM 
 
3. feladatlap 
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4. feladatlap 
 

 
 
 
3. feladatlap megoldása 
 
  1. megoldás: A 
  2. megoldás: C 
  3. megoldás: C 
  4. megoldás: A 
  5. megoldás: A 
  6. megoldás: A 
  7. megoldás: C 
  8. megoldás: B 
  9. megoldás: D 
10. megoldás: C 
11. megoldás: A 
 
4. feladatlap megoldása 
1. megoldás: D 
2. megoldás: B 
3. megoldás: A 
4. megoldás: C 
 


