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Mancala-Bantumi 

 

Gyakorlatok 
 

Főleg kisebbeknek, de nagyobbaknak is, felzárkóztatáshoz, tehetséggondozáshoz – a gyerekekhez 

igazodva.  

 

5x2-es mancala tábla (Itt is A, B, C, D, E rekeszekkel) 

 

Ezeknél a feladatoknál még jobban előtérbe kerül a tevékenység, a kísérletezés, a próbálkozás. 

Mancala taktikáról már korábbi bejegyzésekben tettem említést.  

 

1. Az egyes – A, B, C, D, E – rekeszekből szórva hány kő esetén lesz ismétlés? (A mi saját, alsó 

nézőpontunkból tekintve.) 

 

2. Az A, B, C, D és E rekeszekből vetve hány darab kavicsnál fordulhat elő rablás? Mennyinél lesz 

biztosan, ha pont megfelelő a kövek száma? (Szintén az A1, B1, C1, D1, E1 rekeszekből 

szórva.) 

Mekkora ez a szám 3-3, 4-4, 6-6 rekesznél? Milyen szabályszerűséget fedezhetsz fel? 

 

3. Az A1, B1, C1, D1, E1 rekeszekből elszórunk 11, 12, … , 33 kavicsot. Melyikbe, hová kerül az 

utolsó? Keress szabályszerűséget! Mi a válasz 99, 100 kavics esetén? És 999, 1000 kőnél? 

 

4. A finommotorika erősítése kavicsok szórásával (lehet akár meggymag is) 

 

Kombinációk: óramutató járásával ellentétes irányban (standard), vagy megegyezően – jobb 

kézzel, bal kézzel. Először a jobb(ik) kézzel, óramutató járásával ellentétesen. Minél kevesebb 

követ elpotyogtatva. Ezután lehet váltogatni. Majd kombinálni. Bemondva az irányt és az 

oldalt (kezet). Ez figyelemfejlesztésre is alkalmas. Szórás szigorúan minden rekeszbe, de csak 

saját gyűjtőbe.   

 

5. Játék! (a játékon belül) 

 

Feladat – gondolkodás – tipp (1 perc) 

 

Példa: elszórunk 50 kavicsot B-ből. Hová érkezik, tippeld meg!  

 

Mindkét játékos, oda-vissza feladatot ad egymásnak. Ezután próba, aki kevesebbet téved, az 

nyer. 

 

Megjegyzés: természetesen a tippet jó, ha gondolkodás előzi meg. Sőt, kicsiknél akár a próba 

is beleférhet az időbe, ami lehet 2-3 perc is.  
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6. Játék! (a játékon belül) 

  

Feladvány készítése a játszótársnak: a cél, hogy minél tovább tartson a szórássorozat! Ki bírja 

tovább? Hány lépésig? 

 

Minta egy 11 lépésből álló sorozatra, amely még tovább kombinálható rablással is (lásd ábra 

alatt): 

 

4 4 2 1 3 6 
 

 
5 4 3 2 1 5 

 A B C D E  

Vagy: minél több kő kerüljön a gyűjtőbe. Ennél már a rablás is fontos szerepet játszik.  

 

Mit pontozhatunk?  

 

Például:  

 Ki talál hosszabb, ötletesebb – rablással összeboronált – feladványt? Például ahány 

lépés, annyi pont. Plusz pont a rablás.  

A játszótárs próbálkozása után bizonyítania kell, hogy létezik a saját megoldása. Ha 

mégsem, akkor pontlevonás (amennyivel kevesebb lépésből áll), vagy büntetőpont. 

 Ki oldja meg a játszótárs feladványát? Ahány lépésig eljut, annyi pont. 

Megjegyzés: így mindketten érdekeltek lesznek abban, hogy minél jobb, nehezebb feladványt 

találjanak ki.  

A játékok többen is játszhatók, de akkor számítani kell arra, hogy minél nagyobb létszámú a csoport, 

annál nagyobb az esély az unalom megjelenésére a várakozás miatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TENK anyagok 
 

meszaros-mihaly.hu oldal 3 
 

 

Megoldások 

1. Ugyanebben az A, B, C, D, E sorrendben: 5, 4, 3, 2, 1. A gyűjtőnktől számított sorrendnek 

megfelelően. Azonban teljes körök után még: 16, 15, 14, 13, 12 és így tovább. Azaz 11 

többszöröseit hozzáadva az 5-höz, 4-hez, 3-hoz, 2-höz és 1-hez. Mivel a kavicsok száma 

véges, így nyilvánvalóan csak az első néhány megoldás (kör) jöhet számításba, a többi csak 

elméleti jellegű. A legnagyobb reális esély az 5, 4, 3, 2, 1 számötös megvalósulására 

kínálkozik.  

2.  

REKESZ A B C D E 

LEHETSÉGES 1, 2, 3, 4, 11 1, 2, 3, 10, 11 1, 2, 9, 10, 11 1, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 

BIZTOS 11 11 11 11 11 

 

3x2-es: 3 x 2 + 1 = 7, 4x2-es: 4 x 2 + 1 = 9, 6x2-es: 6 x 2 + 1 = 13 

Indoklás: köveink vetésekor biztosan csak a vetéshez kiürített rekesz üres. Így – megfelelő 

számú kavics esetén – biztos a rablás. Ilyenkor a szórás-vetés során egy teljes kört teszünk, a 

kiindulási rekeszbe érkezünk vissza. Mivel végigszórjuk az összes rekeszt egyszer és a saját 

gyűjtőnket, ezért a számítás: duplán vesszük az egy oldalon lévő rekeszek számát, és 

hozzáadunk 1-et, ami a gyűjtőnket jelenti. 

3. Ez kereken 185 végeredményt jelent. A lényeg: 11 többszörösei a kiinduló rekeszbe kerülnek 

(lásd előzőt). A megadott kavicsszámok 11-es maradékai megmutatják, hogy hányadik rekesz 

(vagy a gyűjtő) lesz a kiindulótól számítva. 

Megjegyzés: az előző témákban alkalmazott táblaméretek (4x2, 5x2) természetesen változtathatók, a 

feladatok átültethetők más táblaméretekre, például a legtöbbször használt 6x2-re is.  

 


