Bevezető

Kedves gyerekek!
Bizonyára szeretitek a matematikát, és szívesen tanultok az Apáczai
Kiadó tankönyveibõl.
Színes, képes szövegesfeladat-gyűjteményt kínálunk nektek, hogy
még ügyesebbek, okosabbak legyetek a tanév végére. Azt szeretnénk,
ha megkedvelnétek a szöveges feladatokat. A megoldásban sok szép
színes képpel végig segítjük a munkátokat.

Néhány pontban leírjuk, hogy milyen sorrendben oldjátok meg a
szöveges feladatokat.
1. Olvasd el a feladatot, vagy hallgasd meg a szöveget!
2. Mondd el a saját szavaiddal! (Ha nem sikerül, akkor érdemes
újra elolvasnod.)
3. Jegyezd le vagy rajzold le az adatokat!
4. Készíts megoldási tervet, írj nyitott mondatot!
5. Végezd el a számolást vagy számolásokat!
6. Ellenõrizd, hogy jól számoltál-e!
7. Válaszolj írásban a kérdésre!
Jó munkát, jókedvet kívánunk!
A szerzõk és a kiadó

Jelöléseink

A nehezebb, összetettebb, gondolkodtatóbb vagy tréfás feladatokat
jelöltük így.
Az így jelölt feladatokat a füzetben oldjátok meg!
Az így jelölt feladatokat párban vagy csoportban is elvégezhetitek.
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A szöveges feladatok előkészítése

1.

Ismered Hófehérke és a hét törpe történetét? Meséld el!
Mibõl mennyi van a képen? Rajzolj ugyanannyi pöttyöt a
keretekbe!

2.

Színezd a rajz alatti karikát pirosra, ha az adott képrészlet
Hófehérkétõl jobbra található; kékre, ha balra!
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Ismered A kismalac és a farkasok történetét? A mese mely
részletét ábrázolja a kép? Mondj róla igaz állításokat!

Húzz nyilat a magasabb felé! Mindent mindennel
hasonlíts össze! Színezd ki a rajzokat!

Rajzolj középre egy házat! Jobbra egy kerítést, balra egy fát!
A ház fölött két madár repüljön!

Színezd ki a legvastagabb törzsű fa alatti karikát!

.

2.

3.

4.
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1.

Mondj igaz állításokat a képrõl! Számlálj!
Mibõl mennyit látsz? (Pl.: 2 bot stb.)

2.

3.

Mibõl mennyit látsz a képen? Rajzolj ugyanannyi pöttyöt!
Írj közéjük <, >, = jelet!

Mondd el, mibõl van a legtöbb, mibõl van a legkevesebb a fenti
képen!
6
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Zsófi 3 lufival díszítette fel a szobáját, Rita 2-vel több lufit
helyezett el saját otthonában. Rajzolj! Írd le számjeggyel Rita
lufijainak számát!
Zsófi
Rita

1.

2

3
5 kismadár szállt a kerti fákra. A bal oldalira 3, a többi a jobb
oldalira szállt. Rajzolj! Írd a képek alá számjegyekkel a kismadarak
számát!

Nóri játékospolcán 3 db labda található, Fannién valamennyi
vel kevesebb. Rajzold le, hány labdája lehet Fanninak!
Nóri labdái

vagy

Fanni labdái

2.

3.

vagy

Lehet más megoldás is?
7
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Feladatok az ötös számkörben

1.

Viktória ceruzatartót készített. Az asztalán található 2 db piros
és 3 db kék színesét tette bele. Hány színes ceruza került a
tartóba?

2 + 3=

2.

db színes ceruza került a ceruzatartóba.
Attila gesztenyét gyûjtött a parkban. A bal zsebébe 1 darabot,
a jobb zsebébe 4 darabot tett. Otthon kirakta őket az asztalra,
majd bábokat készített belõlük. Hány gesztenyébõl készíthe
tett bábot Attila? Rajzolj, számolj!
bal zseb

Attila

3.

jobb zseb

db gesztenyébõl készíthetett bábot.
Hány kismadár figyeli az almaszüre
tet, ha 2 már a kerítésen ül, 3 pedig
épp arra repül?
2

+3
kismadár figyeli az almaszüretet.
8
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Ősszel a gólyamama, a gólyapapa és két fiókájuk útnak indul
délre. Hányan szállnak el, ha az egész család együtt repül?
gólyamama

gólyapapa

+

1.

gólyagyerekek

+

Számolás:
Válasz:

gólya indul a hosszú útra.

Peti kapott néhány szem diót. Ezek közül kettőn rajta volt még a
dióhéj, háromról már levették. Hány szem diója van Petinek?

2.

Számolás:
Válasz: Petinek

db diója van.

Mondj szöveget a képrõl!
Írd le számfeladattal is!
Kérdezz és válaszolj szóban!

Hogyan számolnál? Összeadással vagy kivonással? Írd a
megfelelő jelet a mondatok után! (+, –)
– Két madár elrepült az ágról.
– Vettünk 2 kiflit és 3 brióst.
– Megettünk 4 almát.
– Két tányér eltörött.
– Kaptam 3 játék autót.
– Négy vendég érkezett.

3.

4.
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1.

Az állatkertben 3 elefánt lakott. A gyerekek nagy örömére az
elefántházba beköltöztettek még 2 elefántot.
Hány elefántot láthatnak az állatkerti látogatók?
Ennyi elefánt volt:

+2

2.

Válasz:

Ennyi érkezett:

		

Számolás:

elefántot tekinthetnek meg a látogatók.

Évikének egy ékszerteknõse volt. Mivel nagyon egyedül érezte
magát a kis állat, kapott egy társat. Évikét születésnapján szülei
megajándékozták még két teknõssel. Hány teknõse lett
Évikének?
Ennyi volt:

Ennyit kapott elõször: Ennyit kapott a szüleitõl:

+

+

Számolás:
Válasz:
teknõse lett Évikének.
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A búvárok a víz alatti növényvilágot figyelik meg. Tegnap két
búvár merült a víz alá, ma pedig kettõvel többen ereszkedtek
le. Hány búvár figyeli ma a víz alatti növényeket?
tegnap

1.

ma

+2

+2

Számolás:

Válasz: Ma
búvár merült le, hogy megfigyelje a víz alatti
növényvilágot.
Kata 3 db csuhébabát készített. Sára 1-gyel többet. Hány db
babát készített Sára kukoricacsuhéból?
Kata babái

2.

Sára babái

+1

+1
Válasz:

Számolás:
db babát készített Sára.

3.

Ismered Jancsi és Juliska történetét?
Mondj a képhez szöveget!
Írd le számfeladattal!
Szóban válaszolj!
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1.

Olvass a rajzról!
A tálon 2 körte és 3 alma van.
Számolás: 2 + 3 =
Válasz: Ez összesen

db gyümölcs.

Andi elvette a tálról az almákat. (Húzd át!)
Hány gyümölcs maradt?
Számolás: 5 – 3 =
Válasz:

2.

db gyümölcs maradt a tálon.

A madarak lecsipegettek 5 csipkebogyóból 4 darabot. Rajzolj!

– 4

Ennyi volt:

3.

elfogyott

Ennyi lett:

Számolj!
Válasz:
csipkebogyó maradt a bokron.
Hogyan számolnál? Összeadással vagy kivonással? Írd a meg
felelő jelet a mondatok után! (+, –)
– Leesett a kabátról 2 gomb.
– Kaptam 2 ceruzát.
– Vettünk 3 füzetet.
– Elfogyott 4 alma.
– Elszáradt 3 virág.
– Jött 3 barátom.
– Kiszáradt a szilvafa.
– Kiscicák születtek.
12
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A présház elõtt 4 szép szõlõfürt csüngött. Egy napon a
madarak lecsipegettek belõle 2-t. (Húzd át!)
Hány szõlõfürt maradt?

1.

Számolás:
Válasz:

szõlõfürt maradt a présház elõtt.

Tudod-e, hogyan kell megóvni a termést a madarak elõl?
Nagyapa pincéjében 4 boroshordó áll. Már 3 hordót megtöltött
musttal. Hány hordóba önthet még mustot nagyapa?

2.

Húzd alá az adatokat!
Számolás:
Válasz: Nagyapa
hordóba
önthet még mustot.
Hogyan számolnál? Összeadással vagy kivonással? Írd a
megfelelő jelet a mondatok után! (+, –)
– Megérkezett 2 vendégünk.
– Elveszett 3 bélyegem.
– Kaptam 4 db ceruzát.
– Öten kimentek a terembõl.
– Összetörött egy poharunk.
– Kiégett a villanykörte.
– Édesanya adott 2 banánt.
– Kaptam két kiskutyát.

3.
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1.

Gábor 4 gesztenyét talált az iskolaudvaron, Péter 2-vel kevesebbet. Hány gesztenyét talált Péter?
Gábor

Péter

darab

2.

Számolás:

darab
Válasz:

darab gesztenyét talált Péter.

Maci Laci töprengve áll a som- és az áfonyabokor elõtt.
Mennyivel kevesebb a som termése az áfonyánál? Segíts
neki! Tedd ki a jelet, számolj!

Ellenõrizd, rakd ki korongokkal! Válaszolj szóban!

3.

Az erdei iskolások közül öten újságot olvasnak, hárommal
kevesebben labdáznak. Rajzold le a keretbe, hány gyerek
labdázik!

3

Válasz:

erdei iskolás labdázik.
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Mondj szöveget a képrõl! Ossz el 5 õszirózsát két vázába
minél többféleképpen! Rajzolj, írd le számfeladattal!

1.
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1.

Kriszti a nagymamájával ehetõ gombákat gyûjt az erdõben.
A kislány pici kosarába 5 darab gomba fér összesen. Eddig
3 gombát tett bele. Hány gomba fér még Kriszti kosarába?
Egészítsd ki a rajzot és a számolást!
Számolás:
3 +
=5
Válasz:
darab
gomba fér
még Kriszti
kosarába.

2.

Zsófi gondol a madárkák téli etetésére. Napraforgót szemez
get egy zsákba. 5 tányér napraforgóból még 2-t ki kell
magoznia. Mennyivel készült már el?
+2= 5
vagy
5–
= 2

3.

Válasz:

napraforgóval már elkészült Zsófi.
A nádirigó 3 éhes fiókájából már
megetetett 1-et. Hány fiókát kell még
megetetnie? Mondd el a feladatot saját
szavaiddal!
Számolás:
Válasz:
A nádirigónak

fiókát kell még megetetnie.
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Ezen a pizzán mindenbõl 5 darab legyen! Mennyit kell hozzátenni
a gombához, sonkaszelethez, szalámikarikához, ananászdarabhoz,
paradicsomhoz? Írd be a hiányzó számokat!
5

=3

+

5

=1

+

5

=4

+

5

=0

+

5

=2

+

1.

Négy jó barát kirándulni indul. Két szendvicset már becsomagoltak
az útra. Hány darabot kell még szalvétába tenniük, ha mindegyikük
egy szendvicset szeretne vinni magával? Készíts rajzot!

Válasz:

2.

db szendvicset kell még becsomagolni.

Zsolti 1 kék, 1 sárga és 2 piros kisautót már feltett a játékospolcra.
Hány autót kell még a polcra tennie, ha összesen 5 db kisautója
van? Rajzolj!

3.

Számolás:
Válasz:
kisautót kell
még feltennie a polcra.
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1.

Marcsi a testvérétõl kapott 2 db rágógumit. A barátnõje
ajándékozott neki még 2 db-ot, az édesanyjától pedig kapott
1 db rágógumit. Mennyi van most neki?
Rakjuk ki korongokkal is!

Számolás:
Válasz:

2.

3.

db rágógumija van Marcsinak.

Mondj történetet a képekhez! Írd le számtannyelven is!

Édesanya a születésnapi zsúrra finom töltött paradicsomot
készített. Elõször 2 db, kicsit késõbb 1 db, aztán még 2 db
fogyott el a tányérról. Hány db töltött paradicsom maradt a
zsúr végére, ha édesanya 5 db-ot hozott be belõle?
Számolás:
Válasz:
db töltött paradicsom
maradt a tányéron.
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