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Két hét telt el a tantermen kívüli oktatásból! 

Nem fogok az otthoni tanulásról, sem a helyes időbeosztásról beszélni! 

Nem fogok a kialakult helyzetről, sem a helyes kézmosásról beszélni! 

A sok tennivaló mellé csempésszünk be egy kis játékot, mert erre is szükség van!  

A játék feszültséget old, megnyugtat, szórakoztat.1 

Offline életünkből jól ismert stratégiai táblajátékot hoztam.  

TORPEDÓ  

A játékról: egy 10x10-es négyzetrácsra (játék mező 1.) tetszőlegesen helyezik el flottájukat (1 db 

négyes*, 2 db hármas**, 3 db kettes***, 4 db egyes****) a játékosok úgy, hogy a hajók oldalai nem 

érintkeznek egymással, de tetszőlegesen elforgathatók és tükrözhetők. 

Ezt követően a játékosok felváltva jogosultak lövéseket leadni (bemondani a meglőtt mező 

koordinátáit pl.: A8), melyre ellenfelük köteles: „talált”, „nem talált”, „elsüllyedt” szavakkal az igazat 

mondani. 

A lövéseket és találatokat a kontroll-táblán (játék mező 2.) jelölik a játékosok és ide próbálják meg 

felrajzolni ellenfelük rejtett elrendezését. 

 
A győzelemhez ki kell lőni az ellenfél összes hajóját. 
 
 játék mező 1.                                                 játék mező 2. (kontroll-tábla) 
 

                                                           

  *  

   **  

   ***  

   ****  

Forrás: http://jatektan.hu  

 

                                                           
1 https://www.istvaniskola.hu/index.php/ct-menu-item-26/tablajatek letöltés dátuma: 2020.03.30. 
 

https://www.istvaniskola.hu/index.php/ct-menu-item-26/tablajatek
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Én: kisorsoltam a játékos párokat (akit érdekel, átküldöm a felvételt)    

 

 

 

 

 

 

 

 

Te:  

1. Rajzold meg a 2 db 10x10-es játékmezőt! 

2. Vízszintesen betűkkel, függőlegesen számokkal jelöld a mezőket! 

3. Az 1. mezőre jelöld tetszőleges helyre a hajóidat (1 db négyes, 2 db hármas, 3 db kettes, 4 db 

egyes) 

4. Vedd fel a kapcsolatot a kisorsolt pároddal (messenger, viber). 

5. Kezdődhet a csata! 

6. A győztes jelentsen privát üzenetben! 

Én: az első kör győzteseinek neve újabb sorsoláson vesz részt, aminek eredményét a közös 

csoportban teszem közzé 

Te: ha győztél (utasítások 1-6) ismét életbe lépnek, ha elsüllyedtek a hajóid szurkolsz a többieknek 

A végére már csak 3 fiatalember „marad talpon”! 

Én: a megérkezett információk alapján ismét sorsolok (1-2, 2-3, 1-3)  

Te: aki még talpon van (utasítások 1-6), lejátssza a játékot a sorsolás alapján, a többiek csatlakoznak 

a szurkoló táborhoz 

A végső összecsapás körmérkőzések formájában történik.  

Aki a legtöbb győzelmet aratja az az abszolút győztes. 

 

Én: eredményhirdetés 

Te: megérdemelt pihenés  

Tudom, hogy van online változat is, de én direkt választottam ezt a hibrid megoldást! 

Szeretném, ha a csoport tagjai is tartanák a kapcsolatot ebben a veszélyhelyzetben, 

nemcsak az osztálytársak! 

Jó szórakozást mindenkinek! 

 

 

 


