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Tartalom 1. Ráhangolás:  

Klasszikus amőba-játék (10 Minuten) 

A játékot két játékos játssza négyzetrácsos hálón. A 
játékosok felváltva rajzolnak egy-egy jelet (X és kör) 
a háló mezőire. 

A játék célja, hogy a játékos a saját jeléből ötöt he-
lyezzen egymás mellé bármilyen irányban (vízszinte-
sen, függőlegesen vagy átlósan) illetve, hogy ebben 
megakadályozza az ellenfelét. 

 

A játék menete 

A játékot az X-el játszó játékos kezdi, ezután a felek 
felváltva helyeznek el egy-egy jelet a táblára. 

A játék vége 

Az a játékos nyer, akinek először sikerül öt jelet egy-
más mellé tennie. 

A játék döntetlen, ha a tábla megtelik, és egyik játé-
kosnak sincs ötös sora. 

Megjegyzés 

Az élő Amőbában fiúk-lányok felelnek meg az X il-
letve kör jeleknek. 10x10-es mezőn játsszuk. 



 

2. Csoportalakítás: az azonos síkidomot ábrázoló ké-
pet húzók kerülnek egy csoportba – 4 fős csoportok: 
feladatmester, eszközfelelős, időfigyelő, jegyző (2 
perc) 

3. Keressetek az udvaron két különböző falevelet és 
becsüljétek meg a területüket! Kép mellékelve a 
csoportoknak ötletként a feladat kivitelezéséhez.) (5 
perc) 

 
4. Keressetek az udvaron minél több téglalapot! 
Gyűjtsétek össze a tulajdonságaikat! (7 perc) 

5. Nemzetközi labdarúgó mérkőzést olyan téglalap 
alakú pályákon játszhatnak, amelyek szélessége 
(alapvonala) legalább 64 m és legfeljebb 75 m , 
hosszúsága (oldalvonala) pedig legalább 100 m és 
legfeljebb 110 m. (ábra) 

 
Mérjétek meg az iskolai focipálya hosszát és széles-
ségét, majd számoljátok ki a területét! Adjátok meg 
a területet különböző nagyságrendben!  

Hány négyzetméter a különbség a legnagyobb és a 
legkisebb (nemzetközi mérkőzésre is alkalmas) foci-
pálya területe között?  Hasonlítsátok össze ezeknek 
a pályáknak a terültét az iskolai pálya területével! 
Tegyétek az eredményeket növekvő sorrendbe! (10 
perc) 



 

6. Számoljátok ki az iskola udvarának területét! Ad-
játok meg a területet különböző nagyságrendben! 
Szükséges - e mind a négy oldalát megmérni az ud-
varnak? Válaszotokat indokoljátok! (7 perc) 

7. A tanóra értékelése, házi feladat kijelölése (3 
perc)  

Házi feladat: a lakás tervrajzának elkészítése, a saját 
szoba területének kiszámítása. 

Célok - a terület mértékegységek átváltásának gyakor-

lása 

-  mindennapi élethez kapcsolódó mérések, szá-

mítások 

- rendszerező képesség fejlesztése 

- szociális kompetencia: együttműködés, a másik  

véleményének elfogadása 

Tantervi kapcsolódás o Geometriai alakzatok 

o A téglalap területe – gyakorló óra 

Időigény 45 perc 
Szükséges eszközök - csoportonként mérőszalag 

- négyzetrácsos papír 
- feladatlap előre szerkesztve, nyomtatva 
- kréta 

Szükséges előkészület A kijelölt feladatlap és csoportkártyák megszerkesz-
tése, nyomtatása, sokszorosítása. Az Amőba – pálya 
kijelölése. 

Mire figyeljünk? - 
 
 

  
Helyszín az általános iskola udvara 

 
A helyszín előnyei nagyobb tér, kreativitás 

 
Esetleges nehézségek - más osztályok testnevelés órái miatti helyhiány 

- hangzavar (testnevelés órák) miatt a feladatkije-
lölést nem hallja vagy rosszul hallja a tanuló 

- időjárás miatt az óra újratervezése (tantermi ver-
zió) 



 

Egyéb Tantárgyi kapcsolatok:  
- magyar: szövegértés 
- technika és életvitel 
- rajz és vizuális kultúra 
Hangsúlyok:  
- manuális tevékenységek  

- önálló/csoportos kutatómunka 

- ok-okozati összefüggések keresése 

-  kritikus gondolkodás 

  
Fényképek 

 
 

 
 


