Kedves Kollégák!
Kedves Szülõk!
Az OKOS(K)ODÓ című kiadványunkat elsõsorban Az én matematikám című 1. osz
tályos tankönyvcsaládhoz készítettük. Természetesen használható más tankönyvek
mellé, mert feladatsorai alkalmasak:
– a gondolkodási képességek differenciált fejlesztésére,
– a számolási készség erõsítésére,
– a tanulók egyéni fejlõdésének kibontakoztatására.
Az OKOS(K)ODÓ kiadványunk egyaránt biztosítja a lassabban haladó és a legjobb
képességű tanulók fejlesztését is.
OKOSODÓ, mert:
– lehetõséget teremt arra, hogy a gyermekek egyéni fejlõdési ütemüknek
megfelelõen fejlõdjenek, okosodjanak,
– a lassabban haladókat is sikerhez juttatja, mivel számukra is elegendõ,
egyszerűbb, könnyen megoldható feladatot tartalmaz,
– gyakorlóanyagot biztosít az 1. osztályos matematika tananyag eredményes
elsajátításához.
OKOSKODÓ, mert:
– a bagollyal jelölt feladatok gondolkodásra, fejtörésre késztetik még a legjobb
képességű tanulókat is,
– a tréfás, a gondolkodtató és az összetett szövegezésű feladatok problémalátó,
problémamegoldó gondolkodásra nevelik a tanulókat.
Segíti a pedagógusok (szülõk) munkáját, mert:
– alkalmas a differenciált tanulásszervezésre,
– a témakörök tanításának befejezése után összefoglaló feladatsort kínál minden
tanulónak az ismeretek mélyítésére,
– megfelel a kerettantervben elõírt fejlesztési feladatoknak és követelményeknek.
A feladatokat a nehézségi fokuknak megfelelõ jelekkel láttuk el.
= Ezek az alapkövetelményeket tartalmazó, könnyebb feladatok.
= Az átlagos nehézségű feladatokat jelzi.

= A gondolkodtatóbb, nehezebb, tréfás, összetett feladatokat jelöli. A nehezebb felada
tok megoldásai a tantárgyi programban (kézikönyvben), a 90. oldalon megtalálhatók.
= Közösen dolgozzatok!

OKOS(K)ODJUNK EGYÜTT!
Jó munkát, sok sikert kívánunk!
A Szerzõk és a Kiadó

3
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1.

Színezz ki annyi karikát, ahány tárgyat látsz a keretekben!

2.

Melyik ábra nem illik a sorba? Húzd át!
a)
b)
c)

3.

4

Keresd meg a párját! Kösd össze!

Számlálás. Formafelismerés
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1.

A fától jobbra található labdát
pirosra, a balra láthatót zöldre
színezd!

2.

3.

A középsõ rajznál jobbra eggyel többet, balra eggyel kevesebbet rajzolj!

A fától jobbra több gomba nõtt,
mint a fa bal oldalán.
Rajzolj!

a)

b)

c)

4.

Színezd egyformára az ugyanolyan virágokat!

Jobb, bal. Több, kevesebb. Ugyanolyan
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1.

Kösd össze az ugyanolyan magas létrákat!
Színezd egyformára az egyenlõ magasakat!

2.

A legmagasabb fiú ruháját színezd kékre!
A legalacsonyabb lány pólója piros, a nadrágja kék legyen!
Az ugyanolyan magas fiúk sárga pólót és zöld nadrágot viselnek.

Mely gyerekek ruhája maradt színezetlen? Ezt színezd kedved szerint!

3.

a) Ági a legalacsonyabb a gyerekek közül, õ lakik a legmagasabb
házban. Zoli a legmagasabb, õ a középmagas házban lakik. Piri
a legalacsonyabb házban él.
Kösd össze a házakat a gyerekekkel!

b) Ági kék szoknyában van, Piri sárgában. Színezd ki!
6

Mekkora? Magasabb, alacsonyabb, ugyanakkora
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1.

Timi építõkockával játszik. Ilyen színűek az építõkockái:
-zöld,

-kék,

-sárga,

-piros,

-barna.

Színezd ki Timi várait!
a)

2.

c)

Egészítsd ki a rajzokat úgy, hogy egyenlõ legyen a két oldal!
a)

3.

b)

b)

c)

Folytasd a gyöngysorok színezését!
a)
b)
c)

4.

Rajzolj pöttyöket a dobókockák szemben lévô lapjára! A legkevesebbel
kezdd, egyesével folytasd!

A bal oldalin van a leg_______________ pötty.
A jobb oldalin van a leg _______________ pötty.
Formafelismerés. Tárgysorozat. Egyenlõ, több, kevesebb
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1.

2.

Tegyél annyi pöttyöt a képek mellé, ahány darabot találsz belõlük!
Melyik több? Jelöld!
a)

b)

c)

d)

Folytasd!
a)
b)

3.

Rajzolj labdákat a keretekbe a jelek szerint!

4.

Rajzolj gombokat a karikákba a jelek szerint!

8

Relációk. Tárgysorozat
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1.

Mibõl van 1 a tanteremben? Színezd ki!

2.

Írd át az 1-es számokat kék színessel!

3.

Rakd ki fehér kis kockákkal az itt látható építményeket!

4.

A kék autó a sárga mögött halad, a piros autó a sárga elõtt megy.
Színezd ki az autókat! Az elsõ autó jobbra, a többi balra kanyarodik.
Nyíllal jelöld a menetirányt! Színezd az indexlámpájukat is!

Számfogalom alapozása: az 1 megismerése
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1.

a) Színezd kékre azokat a virágokat, amelyekbõl egy szálat látsz,
pirosra azokat, ahol kettõ van egy csokorban!

b) Írd alá a számukat!

2.

Két almát színezz pirosra, kettõt sárgára, kettõt zöldre!

3.

Mi lehet párban? Rajzold le!

4.

Építs rózsaszín rúdból! Rakd ki a tükörképét a padodra!

(A tükör az építmények jobb oldalán legyen!)

5.

10

Melyik képrészlet hiányzik? Karikázd be a számát!
1.

2.

3.

4.

Számfogalom építése: a 2 megismerése
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1.

Mi változott meg? Karikázd be!

2.

Tedd ki a számok közé a

3.

Mindig másképpen rakd sorba a gyümölcsöket!

4.

Figyeld meg a számokat! Folytasd!

5.

Hány -et látsz? Írd alá a számukat!

6.

Rakd ki pálcikákkal ezt az ábrát!

 

jeleket!

Vegyél el a helyérõl 3 pálcikát
úgy, hogy 3 ugyanekkora
maradjon!

Számfogalom építése: a 3 megismerése
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1.

Minden keretben 4 rajz legyen! Egészítsd ki!

2.

a) A négylábú állatokat nyilazd a 4-es számhoz, a kétlábúakat a 2-eshez!

4

2

b) Hol találkoztál ezekkel az állatokkal? Mesélj róluk!

3.

Négy vadkacsa tollászkodik a tóparton. Hirtelen közéjük ugrik a róka.
Egyet elkap közülük. Hány vadkacsa marad tovább a tóparton?

Találj ki szöveges feladatot a képrõl! Mondd el!
12

Számfogalom építése: a 4 megismerése
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1.

a) Két virágot színezz pirosra, három virágot kékre!
b) Négy virág sárga legyen, egy lila!
a)
b)

c) Folytasd!

2 5 2 5 2
2.

Mi változott meg? Karikázd be!

3.

A süni a számegyenesen lépeget. Rajzolj!
Az 1-rõl indul, elõre lép hármat, majd kettõt hátra. Hova ért?

4.

Mely számokat bújtattuk el a képeken?



5.













Mi lehet az utolsó két dominón? Rajzold le!

Számfogalom építése: az 5 megismerése
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1.

a) Hány üveg méz van a ládákban? Karikázd be a megfelelõ számot!

b) Micimackó csak azokat a ládákat teszi a kamrájába, amelyekben
háromnál több üveg méz van. Karikázd be õket!

2.

Kösd össze a gyöngysorokat az összeadásokkal! Számolj!

3.

Figyelmesen végezd el a számfeladatokat!

4.

Mely számokból áll ez az indián? Írj számfeladatokat a gyűjtött
számjegyekkel!
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Feladatok 5-ös számkörben
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1.

Színezd a számlabdákat és az azonos értékű ruhadarabokat
ugyanolyan színűre!

2.

Kösd a lufikat a bontott alakú számokhoz!
A páros számú lufikat színezd pirosra, a páratlanokat kékre!

3.

Fizess ki játék pénzzel 4 forintot kétféleképpen, 5 forintot háromféleképpen! Csak 1 és 2 forintos játék pénzt használj! Rajzolj!

4 Ft

4.

4 Ft

5 Ft

5 Ft

5 Ft

Melyik ábra kerül az utolsó helyre? Karikázd be a betűjelét!
a)

Feladatok 5-ös számkörben
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c)
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1.

a) Színezz be 3 almát!

2.

Mi történhetett? Mondj történetet a képekhez! Írj műveletet!

3.

Folytasd a nyilak rajzolását!

4.

Karikázd be úgy a számokat, hogy az összegük a) 4, b) 5 legyen!

b) Színezd ki a 3. almát!

Akkor dolgoztál hibátlanul, ha minden számot felhasználtál!
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Feladatok 5-ös számkörben
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1.

Számozd meg az állatokat célbaérésük sorrendjében!

2.

Pótolj!

3.

Oszd fel 3 egyenes vonallal az ábrát úgy, hogy minden részben
1-1 katicabogár maradjon!

Feladatok 5-ös számkörben
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Rajzolj a karikákba! Figyeld a <, >, = jeleket!
1

2

=

3

2

=

=

1.

2.

Kösd össze az összetartozókat!

3.

Melyik fiú fogja ki a halat? Karikázd be!

4.

Állapítsd meg a szabályt! Milyen szám kerül az utolsó
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-be?

Relációk, rész, egész, pótlás
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