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Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk!

A tech ni ka ro ha mos fej lô dé se szük sé ges sé te szi, hogy már egé szen ki csi kor ban in for  -
ma  ti kai és szá mí tó gép-fel hasz ná lói is me re tek kel bô vít sük gyer me ke ink tu dá sát. Ilyen -
kor a szá mí tó gép pel kap cso lat ban leg több ször a gyer me kek ál tal oly annyi ra ked velt
szá mí tó gé pes já té kok jut nak az eszünk be. So kak ban fel me rül a kér dés, hogy mit le het
ta ní ta ni egy el sô osz tá lyos ta nu ló nak. Sze rin tünk na gyon so kat. Ôk a leg fo gé ko nyab bak
er re a te rü let re.

Sze ren csé re egy re több ál ta lá nos is ko lá ban már az el sô osz tály tól kez dô dô en van ar -
ra le he tô ség, hogy a ta nu lók meg is mer ked je nek az in for ma ti ka tan tárggyal. A feladat -
gyûjtemény egy olyan gyer mek köz pon tú pe da gó gi á ra épül, amely a kor sze rû in  for ma -
ti kai esz kö zök hasz ná la tát já té kos mó don ké szí ti elô. Az el sô osz tá lyo sok nak ilyen
rész le tes, 19 fog lal ko zás ra ta golt ki ad vány még nem je lent meg.

A feladatgyûjtemény mind já té kos fel ada to kat, mind pe dig ko moly lo gi kus gon dol ko -
dást fej lesz tô fel ada to kat tar tal maz, me lyek raj zo lás ra, moz gás ra, írás ra-ol va sás ra, ze -
né lés re, könyv tá ri bú vár ko dás ra és szá mí tó gép-hasz ná lat ra egy aránt al kal ma sak.

Nem kö tô dik me re ven egyet len tan tárgy hoz sem, még is, se gí ti az anya nyel vi kom mu  -
ni ká ci ót, fej lesz ti a vi zu á lis kul tú rát, kap cso ló dik a kör nye zet is me ret, a ma te ma ti ka, az
ének-ze ne és a tech ni ka tan tár gyak hoz.

Cé lunk az, hogy a ta nu lók is mer ked je nek meg az in for ma ti ka ér de kes vi lá gá val, mi -
köz  ben gon dol ko dás ra, ter ve zés re, al ko tás ra ösz tö nöz zük ôket.

A szá mí tó gé pes fel ada tok  megoldhatók több szoft veren is. A Paint, a Comenius
Logo, az Imagine és a Drawing for children szoft ve re ket ajánl juk.

Az Imagine letölthetô a http.//logo.sulinet.hu oldalról.

A Drawing for children letölthetô a következô címrôl: 
www.drawing.gamemaker.nl

A feladatgyûjtemény hasz ná la tá hoz sok si kert és örö met kí vá nunk!

A szer zôk
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A tankönyvben elô for du ló je lek és figurák:

Ka ri kázd be!

Folytasd!

Raj zold le!

Húzd át!

Dol gozz szá mí tó gép pel!
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Jel rend sze ri tá jé koz ta tó

Szí nezd ki!

Kösd össze!

Je löld x-szel!

Rakd sor ba!
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A cí mek melletti je lek min den eset ben árul kod nak a fog lal ko zás tar tal má ról.

A bil len tyû ze ten a pöttyök je lö lik a fel adat szá mát.

Zümi, a mé hecs ke, aki szor go san gyûj ti a tu dást.

Pro fesszor, a Tek nôs ta nár úr, aki se gí ti ta nu lá sá ban
Zümit.

Egér, aki meg mu tat ja, hogy az egyes fel ada tokat 
hogyan kell megoldani.  

Házi feladat
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Óvodai élmények
Hurrá, óvodások!

Me sélj a kép rôl! Ka ri kázd be a je le ket!
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Raj zolj le egy be ka ri ká zott 
je let!

Raj zold le az óvo dai 
je le det!

Me sélj az óvo dás 
éle ted rôl!

Ügyes vagy!

Jó lesz így?

NT_98172_1.iv-2015.qxd :00172_1.iv-2009.  6/2/15  7:02 PM  Page 6



7

Ka ri kázd be a köz le ke dé si táb lá kat!

Raj zold le a ke ret be a be ka ri ká zott táb lá kat!

Gyûjts olyan áb rá kat, ame lyek meg ta lál ha tó ak kör nye ze ted ben!
Kérj se gít sé get szü le id tôl!
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A gép te rem ben

Szí nezd ki azokat az eszközöket, amelyek min den képpen szük sé -
gesek ahhoz, hogy dolgoz hass a számí tó gépen!

Húzd át azo kat a ké pe ket, ame lye ken a gye re kek hely te le nül vi sel ked nek!

Fi gyelj ar ra,
hogy mit mon dasz!

Te hogy 
vi sel ked sz?

Ki fog juk 
pró bál ni!
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Kösd össze a pontokat a hal vány vo na la k mentén!

Ho gyan jutsz el az is ko lá ba?

Je gyezd meg az út vo na lat!

Kérd meg szü le i det, hogy se gít se nek!
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Kör nye ze tünk in for má ció hor do zói

Az is ko lá ba ve ze tô út.

Szí nezd ki a köz le ke dé si táb lá kat!

Szí nezd ki a köz le ke dé si lámpá kat!

Em lék szel még 
a sé tá ra?
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Szí nezd ki a kép nek meg fe le lô en az au tó kat!

Raj zold le, 
mi lyen táb lák kal ta lál ko zol,
amíg be érsz az is ko lá ba!

Pon to san raj zolj!
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Kü lön bö zô raj zos áb rá kat látsz! Me lyik tan te rem aj ta já ra ten néd?
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Je lek a kör nye ze tünk ben

Kösd össze a meg fe le lô ér zék szerv vel!

Mi ért van szük ség 
ezek re az áb rák ra?

Se gí te nek 
a tá jé ko zó dás ban. 
Figyelemfelkeltôek.

Ez könnyû fel adat!

Ne bízd el ma gad!
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Fi gyeld meg az ar co kat, moz du la to kat! Mesélj a képrôl!

Pik to gra mo kat látsz! Te gyél X je let ab ba a kör be, ame lyi ket már lát tad!

Ta lálj ki olyan áb rá kat, 
ame lyek se gít sé gé vel raj zos 

óra ren det ké szít hetsz!

Játsszunk 
után zó já té kot!

Moz gás sal, 
test tar tás sal és ar cod já té ká val

is ki tu dod fe jez ni ma gad!
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In for má ció for rá sok ott hon

Be szél ges sünk a kép rôl!

Rakd he lyes sor rend be a ké pe ket!

Ka ri kázd be 
az in for má ció for rá so kat!

Ez könnyû, 
ed dig ezek rôl 
be szél get tünk!

A négy zet be 
raj zolt pon tok kal

je löld 
a sor ren det!

98172_2.iv 2015.qxd:00172_2.i ́v 2008.qxd  6/2/15  7:34 PM  Page 14



15

Nézd meg a ké pe ket! Ki vel be szél get het a kis lány?

A leg fon to sabb te le fon szám ok:

105 107 104

Elô re fény má solt la pon ka pod a házi feladatot. 
A pon tok össze kö té sé vel egy vers sze rep lô je a meg fej tés.

Ki ta lá lod-e, me lyik vers fô sze rep lô je?

Mit kér dez zek? 
Ne héz fel adat.

Játsszuk el
a szi tu á ci ó kat!

Igyek szem
észben tartani.Je gyezd meg!

Fon tos!

98172_2.iv 2015.qxd:00172_2.i ́v 2008.qxd  6/2/15  7:34 PM  Page 15




