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BEVEZETÔ GONDOLATOK

Kedves elsô osztályos!

Szeretettel köszöntünk az elsô osztályban! Az én matematikám tankönyv és feladatgyûjte-
mény mellett a Számoljunk! munkafüzet is segítségedre lesz abban, hogy megszeresd a ma-
tematikát. Sok érdekes feladat vár rád! 
Reméljük, hogy szívesen dolgozol benne! Sok sikert, jó munkát és jó kedvet kívánunk! 

A szerzô   

Rajzolj!

Színezz!

Folytasd!

Karikázd be!

Párban vagy
csoportban 
dolgozz!

Írj!

Kösd össze!

Számolj!

Húzd át!

Törd a fejedet!

Ismerd meg a jeleket!

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

Kedves Szülôk! Kedves Kollégák!
A Számoljunk! címû képesség- és készségfejlesztô munkafüzettel az elsôs kisgyerekek egyéni
fejlesztését szeretnénk segíteni. Minden témakörben sok-sok gyakorlófeladaton keresztül sa-
játíthatják el a kis elsôsök a tananyagot, majd egy diagnosztikus teszt segítségével felmér-
hetjük a teljesítményüket. A mérôlap után háromféle feladatlappal találkoznak a gyerekek.
A pillangó csoport feladatait a kissé lassabban haladó tanulóknak ajánljuk, a mókus csoport
feladatai között már kissé gondolkodtatóbb feladatokat is találunk. A bagoly csoport feladatai
több gondolkodást, kreativitást igényelnek.
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ÖSSZEHASONLÍTÁS, SZÁMLÁLÁS

2. A több felé mutat a nyíl. Rajzolj!

3. Játsszunk!

Tapsolj ennyit! �� � � � � � � � � 

Dobbants ennyit! �� � � � � � � � � � 

Koppants ennnyit! � � � � � � � � � � � � 

1. Rajzolj annyi korongot, amennyi rajzot látsz!

5

IRÁNYOK

2. A fától jobbra vagy balra látod? Rajzold a fenti rajzokat a megfelelô keretbe!
Figyeld az irányokat!

3. A nagyobb felé mutat a nyíl! Folytasd a nyilak rajzolását!

1. Folytasd a színezést! Figyeld az irányokat!

a)

b)
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1. Folytasd a nyilak színezését! Melyik merre mutat? Mondd el!

2. Mely jármûvekre gondoltam? Karikázd be!

3. Hol van a pillangó? Mondd el!

4. Folytasd a díszítôsor írását!

a)

b)

7

ISMERJÜK MEG A MATEMATIKAI JELEKET!

1. Folytasd az álló egyenesek írását!

2. Írj fekvô egyeneseket!

3. Folytasd az egyenlôségjelek írását!
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ISMERJÜK MEG A MATEMATIKAI JELEKET!
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1. Folytasd a több-kevesebb, kisebb-nagyobb jelek írását!

2. Folytasd a több-kevesebb, kisebb-nagyobb jelek írását!

3. Folytasd az összeadásjelek írását!

9

1. Rajzolj a jel szerint!

2. Rajzolj a jelek szerint! Írj díszítôsort!

3. Rajzolj a jelek szerint! Folytasd a díszítôsort!

ÖSSZEHASONLÍTÁS: TÖBB, KEVESEBB, UGYANANNYI
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1. Folytasd a jelek írását!

2. Rajzolj a jeleknek megfelelôen!

3. Folytasd a jelek írását!

4. Mi változott meg? Színezd ki! Folytasd a díszítôsor írását!

11

1. Folytasd az egyenlôségjelek írását!

2. Rajzolj a jelek szerint!

3. Folytasd a rajzolást és a színezést!

4. Rajzolj! Írd be a hiányzó jelet!
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1. Folytasd a jelek írását!
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1. Gyakorold a matematikai jelek írását! Folytasd a díszítôsort!

2. Rajzolj a képek alá annyi korongot, amennyit látsz belôlü�k! Írd be a hiányzó jeleket!

4. Rajzolj, írd be a hiányzó jelet!

3. Gyakorold a matematikai jelek írását!

13

1. Gyakorold a matematikai jelek írását!

2. Írd be a rajzok közé a megfelelô jelet! (<, >, =) Folytasd a díszítôsort!

3. Gyakorold a matematikai jelek írását!

4. Mi lehet a szabály? Folytasd a színezést!

a)

b)
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1. Írd át a hullámvonalakat halványan, majd folytasd a sorok írását!

3. Írd át a kampókat halványan, majd folytasd a sorok írását!

2. Pótold a hiányzó rajzot és jeleket!

4. Gyakorold a kampó és a hullámvonal írását!

1. Írd át halványan az 1-es számokat, majd folytasd a sorok írását!

2. Figyeld a középsô kör alatti számot és a jeleket! Rajzolj!

3. Folytasd az egyes számok írását!

ISMERJÜK MEG A SZÁMOKAT!

15
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1. Írd át halványan a 2-es számokat, majd folytasd a sorok írását!

2. Kösd a rajzokat a megfelelô számhoz! Folytasd a díszítôsor írását!

17

1. Írd át halványan a 3-as számokat, majd folytasd a sorok írását!

2. Figyeld a rajzot és a számokat! Pótold a hiányzó rajzokat, számokat, jeleket!

3. Gyakorold a tanult számok írást!

4. Figyeld a számokat! Pótold a hiányzó rajzokat és a jeleket!
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1. Írd át halványan a 4-es számokat, majd folytasd a sorok írását!

2. Figyeld a rajzot és a számokat! Pótold a hiányzó rajzokat, számokat, jeleket!

3. Kösd a rajzokat a megfelelô számhoz! Rajzolj!

19

1. Írd át halványan az 5-ös számokat, majd folytasd a sorok írását!

2. Gyakorold a tanult számok írását!

3. a) Rajzolj, írd a rajzok mellé a számokat!

b) Rajzolj, írd a rajzok közé a jeleket! (<, >, =)




