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Kedves Első Osztályos! 

Rajzold be az óvodai jeledet!

Ez a szép, színes feladatgyűjtemény segíti munkádat 
a matematika tanulásában. Érdekes, játékos feladato-
kon keresztül ismerkedhetsz meg a 20-as számkörrel. 
Jó utazást, sikeres munkát kívánunk a matematika 
világában!

A feladatgyűjteményben a következő jelölések segítenek az eligazodásban:

Komoly, gondolkodó feladatok.

Párban vagy csoportban dolgozzatok!

A füzetben dolgozz!

A Szerzők és a Kiadó

 Ők Móka és Kópé.
Játékos kis koboldok.
Segítenek neked 
a feladatok közti 
eligazodásban,
szórakoztatnak.
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1.

2.

3.

SZÁMLÁLÁS

a) Mesélj a képről! Miből mennyi van? Számlálj! Mondd el!

b) Rajzolj annyi pöttyöt, amennyit az alábbi rajzokból találsz a képen!

Kösd össze a rajzokat a dobókocka megfelelő lapjával!

Folytasd a színezést a minta szerint!

5

1.

TÁJÉKOZÓDÁS

2.

3.

4.

5.

a) Rajzolj Bence jobb kezébe labdát, Anna bal kezébe kosarat!

Színezd kékre a jobbra mutató nyilakat, pirosra a balra mutatókat!

Színezd pirosra a ballábas cipőket és a bal kézre való kesztyűket!

Színezd pirosra azokat a betűket, amelyek ugyanolyanok, mint az első! 

Lendületesen, halványan, többször írd át a vonalakat! Folytasd!

b) Játsszunk!

Érintsd meg a 
" jobb kezeddel a bal térdedet,
" bal kezeddel a jobb füledet, 
" bal kezeddel a jobb bokádat,

a jobb kezeddel a bal bokádat!

pqdpbdpqpqdp
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2.

3.

4.

1.

Rajzolj Bence jobb lába mellé egy labdát, tőle balra egy bokrot, a bokor mellé két 
gombát! A gombák fölött pillangó repüljön! A labda mellett két kék virág nyíljon!

Színezd zöldre a felfelé mutató nyilakat, sárgára a lefelé mutatókat!

Lendületesen, halványan, többször írd át a vonalakat! Folytasd! 

Színezd a jobbra mutató nyilakat kékre, a balra mutatókat pirosra, a felfelé 
mutatókat zöldre, a lefelé mutatókat sárgára!    

7

1.

ÖSSZEHASONLÍTÁS MÉRET SZERINT

3.

4.

Játsszunk párban! 
a) Hasonlítsátok össze a cipőtök hosszúságát! Kié nagyobb? Mondd el!
b) Három-három színes rúdból építsetek utakat! Kié lett hosszabb? Miért?
c) Hasonlítsátok össze a táskáitokat! Melyik szélesebb? Melyik magasabb?

Anna a homokozóban tornyokat készített. 
a) Tegyél piros pontot a legmagasabb torony alá!
b) Jelöld kék ponttal a legalacsonyabb tornyot!

Hasonlítsd össze az egymás melletti fákat!
a) Tegyél piros pontot a legmagasabb fa alá!
b) Színezd kékre a legalacsonyabb fa alatti kört! 

c) Melyik edénnyel melyik tornyot készítette? Kösd össze!

Színezd ugyanolyan színűre az egyforma magas pálcikákat!

2.

b) Színezd kékre a legalacsonyabb fa alatti kört! b) Színezd kékre a legalacsonyabb fa alatti kört! 
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1.

2.

3.

4.
a) Tegyél piros pontot a legnagyobb kutya alá, kék pontot a legkisebb alá! 

b) Hasonlítsd össze a kutyusokat!
Az egyre nagyobb kutya felé mutasson a nyíl! 

Színezd kékre a pirosnál szélesebb szalagokat, a keskenyebbeket sárgára! 

Színezd pirosra a kéknél hosszabb rudakat, a kéknél rövidebbeket zöldre!

Lendületesen, halványan, többször írd át a jeleket! Folytasd! 

a) Tegyél piros pontot a legnagyobb kutya alá, kék pontot a legkisebb alá! a) Tegyél piros pontot a legnagyobb kutya alá, kék pontot a legkisebb alá! 

9

1.

2.

3.

4.

a) Tegyél piros pontot a legmagasabb ház alá, kéket a legalacsonyabb alá! 

a) Rajzolj a gomba fölé kisebbet, alá nagyobbat, balra ugyanakkorát, jobbra any-
nyit, amennyi ujj van egy kezeden!

a)

b)

A nyíl mindig a nagyobb kocka felé mutasson! Mindent mindennel hasonlíts 
össze!

Folytasd a rajzolást és a színezést! 

b) Hol láttál ilyen épületeket? Mondd el!

b) Rajzolj annyi pöttyöt, amennyi gomba van összesen!
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1.1.

2.

3.

ÖSSZEHASONLÍTÁS FORMA SZERINT

Keress olyan tárgyakat, amelyek hasonlítanak valamelyik középen lévő testhez! 
Kösd össze!

Csak azokat az építőelemeket színezd ki, amelyeket látod az első építményeken!

Lendületesen, halványan, többször írd át a jeleket!

a) 

b) 

11

1.

2.

3.

4.

Színezd ki a vonatot!

Válogasd szét a tárgyakat! Rajzold le, hogyan válogattál! 

Folytasd a színezést!

Lendületesen, halványan, többször írd át a jeleket! Folytasd! 
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1.

2.

3.

4.

JÁTSSZUNK A LOGIKAI LAPOKKAL ÉS A SZÍNES RUDAKKAL!

Rakd ki a képen látható logikai lapokat!
a) Keresd meg a lyukas párjukat! 
b) Válogasd szét őket kedved szerint! Mi szerint csoportosítottál? Mondd el!
c) Tudnál másként csoportosítani? Mondd el, hogyan!

a) Rakd ki logikai lapokból! Készíts te is hasonlókat!  

Játssz a padtársaddal! Mi lehet a szabály? Rajzold le a hiányzó lapokat!

a) Építs lépcsőt a színes rudakból! 
b) A jobb oldali lépcsőt te színezd ki! 

b) Rakd ki ugyanezeket nagy lapokkal is!

én
mutatom

a társam 
mutatja

13

1.

2.

3.

4.

ÖSSZEHASONLÍTÁS: TÖBB, KEVESEBB, UGYANANNYI

Keresd meg azt a tálat, amelyen a legkevesebb gyümölcs van! Húzz nyilat az 
eggyel több felé! Folytasd!

Kösd össze azokat a rajzokat, amelyekből ugyanannyi van!

Rajzolj annyi pöttyöt a tányérok alá, ahány darab gyümölcsöt látsz rajtuk!

Rajzolj annyi pöttyöt, amennyi rajzot látsz a keretekben! Melyik több? Írd be a 
<, =, > jelek közül a megfelelőt!

eggyel több felé! Folytasd!

Kösd össze azokat a rajzokat, amelyekből ugyanannyi van!

<, =, > jelek közül a megfelelőt!
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1.

2.

3.

4.

5.

a) Rajzolj annyi pöttyöt, ahány állatot látsz a képeken! 
b) Melyik több? Jelöld!
a) Rajzolj annyi pöttyöt, ahány állatot látsz a képeken! 
b) Melyik több? Jelöld!

Rajzolj gyümölcsöket a két középső tányérra, a jeleknek megfelelően!

Rajzolj, pótold a hiányzó jeleket (<, >, =)!

Mi lehet a szabály? Folytasd a rajzolást!

Halványan, lendületesen, többször írd át a vonalakat! Folytasd!

a) b) 

>

15

b) Színezd pirosra a jobb oldali esernyőt, a legkisebbet sárgára! A bal oldali 
kék-fehér legyen! Az utolsó esernyőt színezd kedved szerint!

Játszd el!

a) Játssz a társaddal! Válassz ki egy képet! Mondd el, mi van tőle balra és jobb-
ra, alatta vagy felette! A társad tegyen korongot arra a képre, amire gondoltál! 
Ezután cseréljetek szerepet!

b) Tegyél korongot arra a képre, ami a lufi alatt, a babától jobbra található!

a)

b)

taps koppintás dobbantás

1.

2.

3.

  a)   A nagyobb esernyő felé mutasson a nyíl! Mindent,   mindennel hasonlíts össze!
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1.

2.

3.

A SZÁMOK MEGISMERÉSE 1-TŐL 5-IG

Lendületesen, többször írd át az egyes számot!

Színezd ki a rajzok közül azt, amelyikből 1 van! 

a) Melyik a kedvenc gyümölcsöd? Mondd el!
b) Melyik gyümölcsből látsz egyet? Kösd az egyes számhoz!

c) Mely gyümölcsökből van egynél több? Sorold fel! 

1

17

1.

2.

3.

4.

Lendületesen, többször írd át a kettes számot!

Kösd össze a képeket a megfelelő számmal!

Mutasd a kettőt többféleképpen az ujjaiddal! Mutató- és középső ujjal, 
1-1 mutatóujjal, 1-1 hüvelykujjal, hüvelyk- és mutatóujjal. 

Miből mennyi van a képen? Írd alá számmal! Miből mennyi van a képen? Írd alá számmal! Miből mennyi van a képen? Írd alá számmal! 

1

2
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1.

2.

4.

3.

Lendületesen, többször írd át a hármas számot!

Kösd össze az állatokat a megfelelő számmal! 

Folytasd a színezést! 

Játsszunk a színes rudakkal!
a) Szőnyegezd többféleképpen a világoskék rudat!
b) Tudod még folytatni a kirakást?
c) Szőnyegezd a rózsaszín rudat is! Hány megoldást találtál?

1 2 3

19

1.

2.
3.

4.

Lendületesen, többször írd át a négyes számot!

Mutasd a négyet többféleképpen az ujjaiddal!

a) Hány darab zöldséget látsz egy-egy képen? Írd a képek alatti négyzetrácsba!

b) Melyik több? Mennyivel? Tedd ki a <, > jelet!

Játsszunk a színes rudakkal!
a) Szőnyegezd a piros rudat! Használd a következő rudakat!

b) Építsetek négy-négy különböző hosszúságú rúdból utakat! 
Hasonlítsátok össze a hosszúságukat! Mit tapasztaltok?




