
Téri feladatok az alsó tagozaton (1-4. évfolyam)

Ezek a feladatok fejlesztik a 6-10 éves korosztály téri kompetenciáit (térlátás, mentális rotáció, 
téri manipuláció) és iskolában, 45 perces órán is bátran bevethetőek: hiszen ollóval, papírral, 
színes ceruzával és stiftes ragasztóval dolgozunk, egy-két támpontot adunk a gyerekeknek, 
a többit az ő kreativitásukra bízzuk. Bővebb feladatleírások, több kép a designped.com 
oldalon érhető el. A feladatok egy része saját fejlesztés, más része az Amag! című spanyol 
gyerekmagazin feladatának átirata.



Az első feladatot  „Bukfencház”-nak kereszteltem el, 
mert minden alsós évfolyamon egy-egy mesére fűzöm 
fel a vizuális tematikát, és a második osztályban épp A 
Négyszögletű Kerek Erdőből a Bikfi-bukfenc-bukferenc 
című fejezet következett. A gyerekeknek az volt a feladata, 
hogy az erdő lakóinak egy olyan házat építsenek, amelyben 
vidáman bukfencezhetnek. 
A gyerekek a szabásminta alapján készítettek egy ahhoz 
hasonlót. Mindenkinek más lett kicsit, valaki vékonyabb, 
valaki vastagabb sávokat vágott, a papírt vagy állítva, 
vagy fektetve tartották, ha hibáztak, újra lehetett kezdeni, 
fénymásolópapírból dolgoztunk. Miután elkészült az 
alap, vághattak rá lyukakat ajtónak, ablaknak, titkos 
rejtekhelynek. Majd mikor ezzel is kész voltak, jöhetett a 
színezés (ceruzával vagy filctollal), utána akinek maradt 
ideje, figurákat is készített a házhoz, melyek rendkívül jól 
léptékesítenek – mutatják, hogy mekkorának is képzelte a 
házat az alkotó.





A “Bukfencház” feladatnak a variációja, mikor ugyanebből a 
szabásmintából dolgoznak a gyerekek, de most a szalagokat nem 
ívesen, hanem szögletesen hajtják. 





A „Lakásunk” című feladatot szintén második évfolyamosokkal készítettük 
el. Itt annyit mondtam támpontként, hogy kaptak ajándékba egy lakást, 
rendezzék be kedvük szerint. 

A szabásminta letölthető a designped.com oldalról, ahol az elkészítést segítő 
videó is megtekinthető. 

Érdemes pár mintadarabot előre elkészíteni, mert nehéz a hajtogatás. Nekünk 
úgy sikerült megoldani, hogy a videó megfelelő részét újra és újra levetítettem, 
és azok a gyerekek, akik hamarabb rájöttek a hajtogatás trükkjére, segítettek 
a társaiknak.





A „Kertváros” című feladatnál a második osztályosokkal A3-as lapból dolgoztunk, de A4-
essel ugyanúgy működik, csak aprólékosabb munkát igényel. A táblára felrajzoltam egy 
szabásmintát, amit a gyerekek nagyjából követtek, de el lehetett térni tőle. Arra kellett 
figyelni, hogy ne legyen egymással szemben a két bevágás. A felhajtott papírcsíkokból 
sokan klasszikus házikó-formát hajtottak, de lett gördeszkapálya, kutyaól, izgalmas formájú 
hajlék is.





A „Cikk-cakk-ház” című projektnél A3-as lapból dolgozunk, a szabásmintát felrajzoltam 
a táblára. Ezt a feladatot elsős és harmadik osztályos tanulókkal készítettük el. A feladat 
az elsősöknél saját házuk, a harmadikosoknál a tündérek társasházának (Tündér Lala 
mesetematika) megjelenítése volt. A cikk-cakkban meghajtott papír minden síkja vagy öble 
egy-egy szobát jelképezett. Sokan úgy oldották meg, hogy az egyik oldalon belülről, a másik 
oldalon kívülről ábrázolták az elképzelt épületet. 





„A rabló menyétek kincseskamrája”  (Gücülke és cimborái mesetematika) című feladatot 
negyedik osztályosokkal készítettük el, A3-as papírral dolgoztunk, melyet a gyerekek 
négy részre osztottak, majd egy üreges hasábot képeztek belőle. A hasáb alja a padlót, 
két oldala a két falat, a teteje pedig a mennyezetet jelképezte. Mivel ők már idősebbek, 
az anyagszerű ábrázolás került fókuszba. Bevezetésként megfigyeltük a környezetünk 
burkolatait, illetve kivetítőn néztünk textúrákat: pincét, barlangot, börtönt – mohos kőfal, 
nyirkos padló, korhadt fa ajtó, rozsdás vasrács, stb. Térérzékelésük sokat fejlődött, mivel 
folyamatosan gondolkodniuk kellett, hogy melyik felület mit jelképez; hol a teteje, hol az 
alja; hogyan kapcsolódnak egymáshoz a síkok, illetve hogyan jön ez össze térben. Színezni 
ugye könnyebb kiterített rajzlapon, de ellenőrizni csak összehajtva lehet, így folyamatosan 
váltogatniuk kellett a nézőpontot munka közben.





„Pop-up házikó”  Ehhez a feladathoz kapcsolhatunk egy kis megfigyelést, a taktilis 
érzékek bekapcsolását, úgyhogy az óra burkolatok felkutatásával és frottázstechnikával 
való rögzítésével kezdődik az osztályteremben és az iskola épületében. A gyerekek 
fénymásolópapírra dörzsölik át az általuk talált felületeket, majd kirakjuk a legjobban 
sikerülteket a táblára, és sorra vesszük, hogy melyik micsoda és hol találták. Ezen túl még 
felsorolunk néhány olyan burkolatot, amelyet jártukban-keltükben láttak házakon és tereken.
Majd mindenki megkapja a kinyomtatott, sniccerrel előre bekarcolt ill. átvágott pop-up 
sablont (figyelem, ez a tanárnak fél-egy óra előkészület osztályonként). A feladatuk, hogy 
hajtsák meg és néhány felsorolt burkolat felhasználásával színezzék ki a papírt. A házak 
közötti üres mezők összeragasztásával marad 3D-s állapotában a lap. Ezekre a mezőkre 
fákat, óriásplakátokat, játszóteret, naplementét, egyebeket rajzoltak a gyerekek.





„Álmaim otthona”  Ez egy szokványos térsarok előállításával kezdődik - ezt vagy előkészíti 
a tanár, vagy a gyerekek is képesek rá már alsóban. Ezután a két falon függőleges illetve 
vízszintes bemetszéseket ejtünk (páros számút - hajtsák be a gyerekek rögtön vágás után, 
akkor nem vesztik el a fonalat) , ebből lesznek a bútorok. Ezután színezünk, rajzolunk, 
ragasztunk.



„Térhajlító tér”  A téri játék során meghajlíthatod azt a teret a környezetedben, amelyiket 
csak szeretnéd – és használhatod valami egész másra, mint amire eddig.
Szükséged lesz A4-es lapra, telefonra vagy fényképezőgépre, nyomtatóra és sniccerre.
Először is fotózd le azt a teret, amelyiket fel szeretnél használni. Majd nyomtasd ki a fotót 
A4-es lapra (kétoldalasan). Vágd a nyomatodat 5 részre és karcold meg kétszer ívesen 
mindegyik darabot. Hajtsd be a papírdarabokat az ívek mentén. Az egyik papírkuckód már 
kész is van! Végezd el ugyanezt a műveletet a többi papírdarabbal is. Ha kész vagy, rendezd 
el a kuckókat úgy, ahogy szeretnéd. Kialakíthatsz egy farmot, csillagvizsgálót, stb...






