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MATEMATIKA - játékos tanulás - tanári segédlet 

Alakzatok szimmetriája 

Ez egy, a fizikai aktivitást matematikai gondolkodással kombináló feladat 

Cél: A különböző típusú szimmetriák felismerése és létrehozása  
 
• 3-5 fős csoportokban dolgozzunk. Gyűjtsünk különböző leveleket, kavicsokat, terméseket, amik az iskola/lakóhely szomszédságában találhatók. 
• Húzzunk két egymással párhuzamos vonalat az udvaron, vagy a területen, ahol vagyunk. Ehhez használhatunk botokat, vagy aszfaltkrétát. 
• A csoportok jelöljék ki a bázisukat a saját területükön, például egy-egy hullahopp karikával, és ezekben helyezzék el az általuk gyűjtött alkotórészeket.  
• A másik párhuzamos vonal mentén is helyezzünk el, vagy rajzoljunk köröket, amikben megalkotják majd a szimmetrikus alakzatokat.  
• Húzzunk egy szimmetriatengelyt a második vonal mentén lévő körökben. Forgásszimmetria bemutatásához húzzunk két, egymást a középpontban metsző 

vonalat, vagy használjunk két botot, amelyek egymást keresztezik hasonlóképp. 
• A csapattagok egymás után (egyszerre egy gyerek) a bázishoz futnak egy-egy alkotórészért. Az alkotórésszel visszafutnak a másik körhöz és a 

szimmetriatengely egyik oldalára helyezik azt.  
• A következő ember odafut az alakzathoz, egy pillanatra ránéz, majd visszafut a bázishoz és elhoz egy olyan elemet, amivel szimmetrikussá tudja tenni a másik 

oldalon lévő mintát.  
• Ezek után ott maradnak, figyelik és várják a társaikat. Minden gyerek megcsinálja ugyanezt. A végén a csoportban megbeszélik, hogy milyen szimmetriát 

alkottak, illetve addig alakítják a mintát, amíg a legjobb szimmetrikus alakzatot ki nem rakják…  
• A végén megnézik egymás mintáit.  

 
Kulcsszavak:  
Szimmetria, forgásszimmetria, alakzat 
 
Sikerkritériumok: 
ü A tanulók felismerik és le tudják írni a különböző szimmetria fajtákat.  
ü A tanulók megfelelően tudják reprodukálni a különböző szimmetriákat a rendelkezésre álló alkotórészek segítségével  
 
 
A gyerekek ezen az  
oldalon maradnak,  
miután letették  
A saját tárgyukat  
a szimmetriaképhez 

Két egymással párhuzamos vonal,  
amit meghúzhatunk krétával, vagy 
jelölhetünk két hosszabb bottal 

Krétával rajzolt 
karika a képeknek, 
középen szimmetriatengellyel 
(pl. egy bot) elválasztva                                                                                                                                                                           Alapanyag-raktár  

Kellékek: 
hulahoppkarikák, hosszabb zsinórok vagy 
aszfaltkréta, botok és a természetben található 
alkotórészek 
 

 
 


