
 

 

 

 

AKR20523 Topológia, térbeli szimmetria 
 

A készlet tartalma: 

 25 mintakártya 19,5 x 13,5 cm – mindkét oldalán fényképpel  

 14 mértani idom habgumiból: 2 piros kocka, 2 piros téglatest, 2 szabályos piros gúla, 2 kék henger, 2 háromszög alapú kék hasáb, 2 

sárga kúp, 2 sárga gömb. 

 

Fejlesztési célok: 

- logikai-matematikai gondolkozás  

- a tér strukturálódásának felismerése  

Ezeken kívül foglalkozás közben sok más terület is fejlődik: 

- a két- és háromdimenziós tér közti kapcsolat felismerése; 

- terek és térhatárok felismerése; 

- téri fogalmak megtanulása, megjegyzése: belül-kívül, külseje-belseje, előtt-mögött, rajta-alatta, közel-távol, együtt-külön, egyik olda-

lon-másik oldalon, jobb-bal, körül, között, középen stb. 

- térbeli viszonyok: közelség-távolság, függőleges, vízszintes, vízszintes szimmetria, függőleges szimmetria stb. 

- tárgyak vagy ábrák sajátos vonásainak megkülönböztetése a következő tulajdonságok szerint: síkbeli alak (négyzet alakú, háromszögű, 

négyszögű, ötszögű, hatszögű), méret (nagy, kicsi), térbeli alak (kocka, hasáb, gúla, gömb, henger, kúp), szín (piros, kék, sárga, zöld), 

felszín és vonal (nyílt, zárt) 

- osztályozás forma és/vagy szín alapján 

 

Ajánlott életkor: 

4 éves kortól. 

 

Játékleírás 

 

A készlethez 50 mintakép tartozik, ebből megszámozva 48, rajtuk különböző mértani formák és rudak képe az épp tanult fogalom szerint szer-

kesztve, és 2 mintakép A és B betűkkel jelölve, melyek segítik a gyermeket abban, hogy felismerje, hogyan látható ugyanaz a térbeli idom kü-

lönböző nézetből: felülről – ha állunk fölötte, vagy oldalról – ha vele szemben ülünk.  

Ez főleg azoknál a tanulóknál jelent segítséget, akik nehezen tudják térben megalkotni a síkban látott mintaképet. 

 

A téri viszonyok felfogásának nehézségéből kiindulva és segítségképpen a pedagógusnak a készletet a következő kategóriák szerint rendeztük: 

 

FOGALMAK KÉPEK 

Alapfogalmak  

Kint - bent 8, 9, 10*, 11, 12* 

Belső - külső 8, 9, 10*, 11, 12* 

Előtt - mögött 17,18*, 19, 20* 

Fölött – alatt 21, 22, 23, 24 

Egyik oldal – másik oldal 13*, 14, 15*,16, 29, 30*, 31, 32, 33, 34 

Közel - távol 25, 26, 27, 28 

Együtt – külön 25, 26, 27, 28 

Körül 38* 

Középen 5, 6, 7*, 27 

Között 11, 17, 33, 34 

Bal – jobb 13*, 14, 15*, 16, 29, 30*, 31, 32, 33, 34 

Osztályozás  

Színek szerint 14, 34 

Forma szerint 35, 36 

Szín/forma szerint 37 

Sokszögek  

Tört vonal (nyílt – zárt) 1*, 2*, 3, 4 

Háromszög 2*, 6, 7*, 10*, 12* 

Négyzet 1*, 5, 7*, 12*, 19 

Téglalap 4, 8, 9, 11 

Ötszög 3 

Hatszög 38*, 39 

Átló 39, 40 

Viszonyok  

Síkban-térben 5, 6, 7*, 8 

Szimmetria  

Függőleges szimmetriatengely 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 

Vízszintes szimmetriatengely 47 

 

* A csillagozott számú képeket egyszerre két gyermek használhatja, vagy arra használhatók, hogy a gyermek az előzőleg a pedagógus vagy egy 

másik gyermek által megalkotott mintát lemásolja. Ezek a képek a következők: 1, 2, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 30, 38 

 



Módszerek 

 

Ebben az életkorban a matematikai – logikai fogalmak megtanulása mindig a gyermek környezetének valóságából indul ki, aztán folytatódik a 

tárgyak manuális megtapasztalásával, végül pedig eljut a szimbolikus megjelenítéshez. Az oktatási-fejlesztési folyamat sorrendben a következő 

szintek szerint történjen: 

1. Tapasztalat alapú. A környezetében tapasztaltak alapján jut el a gyermek a fogalom felismeréséhez. 

2. Manipulatív. Kézzel érintve, megfogva, tapogatva a topológiai eszközt a gyermek eljut a fogalom interiorizálásához.  

- A mintakép megfigyelésével. A pedagógus segítsége arra irányul, hogy kimondja a megfigyelt fogalmat és viszonyát a többi topológiai 

elemhez. 

- A mintakép újraalkotásával. Ezt a különböző téridomok segítségével végezze a gyermek. 

3. Síkbeli ábrázolással: 

- A gyermek szóban kifejezi az egyes elemek viszonyát egymáshoz. 

- A gyermek síkban ábrázolja a tanulmányozott fogalmat. 

Ez a három lépés egymást kell, hogy kövesse, hogy bevésődjenek a tanultak. 

 

Foglalkozások 

 

Hogy megkönnyítsük és optimalizáljuk a tananyag használatát, néhány alapfoglalkozás típust javaslunk a fentebb bemutatott tartalmi egységek-

hez. 

- A tananyag megismerése: geometriai formák és rudak 

Cél: Ismerkedés az anyaggal. 

Ezzel a tevékenységgel a gyermekek megismerik a különböző geometriai formák nevét és tulajdonságait. 

A foglalkozás menete: 

A Módszerek fejezetben leírtakat tartsuk be mindegyik formával kapcsolatban.  

o Kezdjük a körülöttünk lévő tárgyakkal, amelyek valamilyen geometriai formára emlékeztetnek: labda a gömbhöz, dobókocka a 

kockához stb. 

o Fogjuk kézbe vagy érintsük meg a tárgyat, állapítsuk meg a tulajdonságait: méretét, súlyát, színét, formáját stb. 

o A fénymásolható lap segítségével rajzoljuk le a tárgyat. 

o A rudak segítségével alkosson a gyermek szabadon különféle formákat. 

- Térrel kapcsolatos alapfogalmak: kint-bent, (fölött-alatt stb.) 

Cél: A kint-bent fogalompár rögzítése 

A foglalkozás menete: 

o Rajzoljunk a padlóra egy kört krétával, vagy alakítsuk ki kötélből. A gyermek belép a körbe, majd kilép belőle. Különböző játé-

kokat rak be a körbe, „bent” játszik velük, majd kilép velük a körből, hogy „kint” játsszon. 

o Nézzük meg a 8-as képet. 

o Készítsük el azt a formát, amit a mintakép ábrázol. Mialatt foglalkozunk a készlettel, mondjuk ki hangosan, mit csinálunk. „Most 

belerakom a négyzet alapú hasábot a téglalapba. Egy másik négyzet alapú hasábot a téglalapon kívülre helyezek.” 

o Ismételjük meg más mértani formákkal a fenti jelenetet. 

o Folytassuk a foglalkozást ugyanígy a 9, 10, 11 és 12-es lapokkal. 

o Rajzoljunk egyszerű ábrákat, legyen néhány a körön belül és a körön kívül. 

- Sokszögek: háromszög, négyzet, téglalap stb. 

Cél: Síkidomok felismerése 

A foglalkozás menete: 

o Keressünk a szobában adott formájú tárgyakat. Hívjuk fel a gyermek figyelmét a hasonlóságra. Például egy képkeret, egy papír-

lap, egy ablak stb. Kérdezzünk rá a tárgyak közös vonásaira: milyen alakja van? hány oldala van? milyenek az oldalai? Keress 

más hasonló formájú tárgyakat. 

o Figyelje meg az 1. képet.  

o Készítse el a készlet segítségével azt, amit a képen lát. Közben hangosan mondják: „Most készítek egy négyzetet.” „Négy rudat 

használok hozzá.” „A rudak egyforma hosszúak.” Stb. 

o Folytassuk a gyakorlatot az 5, 7, 12 és 19. képekkel. 

o Rajzoltassunk különféle négyzet alakú tárgyakat. 

- Szimmetria 

Cél: Ismerjük fel a valamilyen tengelyhez képest szimmetrikusan elhelyezkedő dolgokat.  

A foglalkozás menete: 

o Ismertessük meg a gyermekkel a szimmetria fogalmát rámutatva az emberi testen, szimmetrikus tárgyakon, állatokon – pl. váza, 

narancs, lepke. 

o Figyeljük meg a 31. képet. 

o Másoljuk le a mintaképet a készlet segítségével, hangosan mondjuk ki, ha éppen szimmetrikusan helyezünk el valamit. 

o Folytassuk a műveletet a 40,41, 42, 43, 44, 45 és 46. képekkel a függőleges szimmetria bemutatására. 

o Fejezzünk be olyan rajzokat, amin a jól látható függőleges szimmetriatengelynek csak az egyik oldalán készült el az ábra (pillan-

gó, emberi test stb.) 

 
Jó szórakozást! 

 

A játékot importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft. 

1077 Budapest, Király utca 101. 

(Lövölde térnél) 

Tel/fax: 06 1 46 22 388/387  

Web: wvvw.katica.hu   

E-mail: katica@katica.hu 
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