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BEVEZETŐ 

A matematika munkatankönyv a tanulásukban akadályozott első osztályos tanulók számára 

készült. A matematika kulturális örökségünk, sajátos emberi gondolkodási tevékenység, 

önálló tudomány és más tudományok segítője, mindazonáltal a mindennapi élet része. A 

tanulók általa megismerhetik a matematika hasznosságát, szépségét is. Az életkori 

sajátosságokat figyelembe véve, a fokozatosság elvének betartásával és a tapasztalatokra 

alapozott megismerési módszerek alkalmazásával vezeti be a tanulókat a matematika 

tudományának világába.  A tankönyv három köteten keresztül dolgozza fel az első osztályos 

matematika tananyagot. 

A háromkötetes tankönyv a tanulásukban akadályozott első osztályos tanulók 

számára készült. 

Teljes mértékben lefedi a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve alapján a tanterv anyagát. 

A munkatankönyvben található tananyag lehetőséget ad a differenciálásra például 

azáltal, hogy a hasonló típusú feladatokat önálló feldolgozással vagy tanítói irányítással 

végeztetjük el. Differenciálni lehet segítésnyújtással is. Segíthetjük a tanulást eszközök 

biztosításával, az eszközök használatának segítésével, a feladat megismétlésével. Az 

utasítások könnyen értelmezhetők, egyszerűek, melyeket eleinte a pedagógus közvetít a 

kisdiáknak, később a tanulók már önállóan olvashatják, értelmezhetik a feladatokat.  
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1. A TANKÖNYV(EK) KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA 

A könyv az apró lépések elvén vezeti a tanulókat, amit minden esetben gyakorlati 

tapasztalatoknak kell megelőzniük, a cselekedtetés elvét követve.  

Éppen ezért a tankönyv nem törekszik az óratervezést meghatározni, sokkal inkább 

szintetizálni kívánja egy-egy óra anyagát, melyhez főleg gyakorlófeladatokat biztosít.   

A képességek fejlesztése elve mentén nagy hangsúlyt helyez az általános 

képességfejlesztésre, a számfogalmak kialakításának előkészítésére, a biztos számfogalom 

kialakítására, a mennyiségek és a számok összehasonlítására és jelölésükre, a 

műveletfogalom előkészítésére, a mennyiségek bontására, a pótlásra, az összehasonlításra, 

a viszonyítási képességek fejlesztésére. 

„Az enyhén értelmi fogyatékos gyerekeknek hosszabb ideig (több éven át) 

lehetőséget kell teremteni a matematikai problémák cselekvéses tapasztalatra alapozó 

megoldására.” (11.1.1.02_matematika_1-4_SNI_enyhe_mk; http://kerettanterv.ofi.hu/ 

11_melleklet_sni/enyhe/index_sni_enyhe.html ;  letöltés dátuma: 2017. november 19.) 

 „Geary (1995) szerint legalább négy biológiailag öröklött numerikus képességgel 

rendelkezünk, ezek a következők: 

 kis sokaság (3-4 elem) számosságának meghatározása, 

 számolás vagy becslés nélkül 5 alatti mennyiségeket tartalmazó halmazok 

összehasonlításának képessége, 

 elemszámlálási képesség, 

 összeadás, kivonás 3-ig.” (Márkus 2007, 43–44.) 

A számlálás mint szeriális képesség szintén öröklött.  

Iskoláskorban „sajátítjuk el a számossággal kapcsolatos, hierarchikusan felépülő 

ismereteket, a számtant. A számtan a matematikának a valós számok körében végzett (alap) 

műveletekkel foglalkozó ága. A tudományos nyelvben a számtan szinonim fogalma az 

aritmetika. A számolás (alap)művelet(ek) végzését jelenti számokkal; magában foglalja és 

feltételezi a műveletek elvégzéséhez szükséges számszimbólumok ismeretét, a számérzéket, 

a számkoncepciót és a kompetenciát.” (Márkus 2007, 48.) 

A számolási képesség fejlődésében a nyelvnek, a nyelv fejlődésének elengedhetetlen 

a szerepe, gondoljunk csak a számnevekre. Mind a számköri ismeretek, mind pedig a 

műveletek tanításakor valós helyzetekből indulunk ki.  

A tárgyakkal való manipuláció után egyre elvontabb matematikai eszközöket 

használunk.  Csak ezek után térhetünk rá a tankönyvek, füzetek használatára. 

http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/enyhe/index_sni_enyhe.html
http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/enyhe/index_sni_enyhe.html
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A matematikai ismeretek kialakítása a mindennapokba, játékokba ágyazott pedagógiai 

feladat, és végrehajtása a tanulási korlátok fennállása esetén még fontosabb. 

A tanulásban akadályozott gyermekeknél a számfogalmi gondolkodás alakítása során 

az előkészítő időszak hosszabbra nyúlik, és sok támogatást igényel. 

 „A számfogalom fejlesztése 

 (Általános) fejlesztendő területek: 

 Tájékozódás saját testen, térben, síkban és időben. 

 Vizuális észlelés fejlesztése. 

 Figyelem és emlékezet fejlesztése. 

 Gondolkodás fejlesztése. 

 Auditív észlelés fejlesztése. 

 Szerialitás fejlesztése. 

 Beszéd és nyelv fejlesztése. 

 Mozgás-beszéd-ritmus koordináció. 

Elemi számolási készség fejlesztésének meghatározó elemei: 

 Sok, kevés, semmi fogalma. 

 Növekszik, csökken. 

 Számlálás növekvő és csökkenő sorban. 

 Tő- és sorszámnevek. 

 Megszámlálás. 

 Mennyiség egyeztetése számnévvel, mennyiséggel. 

 Mennyiségi relációk alkotása. 

 Egyenlőség, egyenlőtlenség. 

 Alapvető matematikai szimbólumok értelmezése. 

 A számkép fogalma. 
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Természetes szám esetében 

 Viszonyítás nélküli fogalmak: nagy, kicsi, hosszú stb. 

 Összehasonlítás: vizuális észleléssel, emlékezetből, becslésre. 

 Összemérés: feltétele, hogy térben és időben együtt legyenek a mennyiségek. Itt 

alakul ki az ugyanannyi és az ugyanakkora fogalma. 

 Mérés: adott egységhez viszonyítva megállapítjuk a mennyiség mérőszámát. 

Halmazok esetében 

 Halmazok képzése tulajdonságok szerint. 

 Halmazok összehasonlítása, azonosságok, különbségek megállapítása. 

 Hozzárendeléssel különböző halmazok elemeinek párosítása egy másik halmaz 

elemeihez, a megfeleltetések gyakorlása. 

 Állandóság felismerése a téri elrendezés ellenére. 

 Osztályozás: azonos elemszámú halmazok kialakítása különböző tárgyakkal, a 

megfelelő számjegyek hozzárendelése. 

 Sorozatképzések: különböző elemszámok és halmazok sorba rendezése, növekvő és 

csökkenő sorok alkotása.” 

 (Vargáné dr. Molnár Márta, Höfflerné Pénzes Éva, Dr. Szenczi-Velkey Beáta: A kognitív 

képességek fejlesztésének módszertana. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009-

0007_a_kognitiv_kepessegek_fejlesztesenek_modszertana/TANANYAG/05_1_3.html) 

 

  

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009-0007_a_kognitiv_kepessegek_fejlesztesenek_modszertana/TANANYAG/05_1_3.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009-0007_a_kognitiv_kepessegek_fejlesztesenek_modszertana/TANANYAG/05_1_3.html
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2. A TANKÖNYV(EK), A TANKÖNYVI LECKÉK SZERKEZETÉNEK BEMUTATÁSA  

2.1. Tartalmi egységek – témakörök és ezek összefüggésének rövid bemutatása 

A témakörökhöz a következő tartalmak kapcsolódnak: 

 Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika  

– A téri tájékozódás fejlesztése 

– Testséma fejlesztése, téri, síkbeli tájékozódás 

– Logikus gondolkodás 

 Számelmélet, algebra  

– Számköri ismeretek: 

– Számfogalom kialakításának előkészítése 

– Számfogalom kialakítása 5-ös, majd 10-es körben 

 Számfogalom elmélyítése:  

– Mennyiségek, számok összehasonlítása 

 Műveletek 

– Összeadás – halmazok bővítése, egyesítése – 5-ös, majd 10-es számkörben 

– Kivonás – halmazok szűkítése, különbsége – 5-ös, majd 10-es számkörben 

– Szöveges feladatok 

 Geometria, mérések  

– Geometriai alakzatok, tulajdonságaik 

– Geometriai alakzatok létrehozása: testek építése, síkidomok előállítása 

– Geometriai alakzatok tulajdonságainak megfigyelése, válogatás  

– Gyakorlati mérések 

 Függvények, relációk, az analízis elemei 

– Az összehasonlítás, az összefüggés- és szabályfelismerés alapozása.  

– A rendezés, kiegészítés gyakoroltatása. 

2.2. Tankönyvi leckék alapszerkezetének bemutatása 

Az első kötet az általános képességek fejlesztésével kezdődik, kifejezetten a megfigyelésre, 

összehasonlításra fókuszálva. A saját környezetének, társaknak a megfigyeléséből kiindulva 

halad az egyre absztraktabb ábrák felé. A kisebb-nagyobb, legkisebb, legnagyobb, 

ugyanakkora fogalmát sokféle feladaton keresztül mélyíti el. Hangsúlyt kap az ellentétpárok 

értelmezése, pl. széles-keskeny, rövid-hosszú, alacsony-magas. A téri, síkbeli tájékozódás 

fejlesztését több feladat segíti. A vizuális észlelés, diszkrimináció és emlékezet fejlesztése 
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szintén megjelenik a feladatokban. A mennyiségi összehasonlításokra és jelölésük 

bevezetésére is itt kerül sor.  

A második kötetben kezdődik a számfogalom kialakítása 5-ös körben, majd a 

számfogalom elmélyítése mennyiségek, számok összehasonlításával és a műveletek 

bevezetésével folytatódik.  

Az összeadást háromféleképpen értelmezhetjük. 

1. Halmazok egyesítése: Ez az egyik legegyszerűbb, legtermészetesebb értelmezési 

mód. Feladatunk ebben a témakörben, hogy két halmazból hozzunk létre egy 

harmadikat, és állapítsuk meg az új halmaz számosságát. Az egyesítésnél mindegy, 

melyik halmazt mondjuk elsőnek, melyiket másodiknak, így is tudatosítsuk a 

gyermekekben, hogy az összeadás tagjai felcserélhetők. Pl. Az egyik akváriumban két 

hal volt, a másikban egy hal. Az egészet egy nagy akváriumban rendezzék el. 

2. Hozzátevés, bővítés: Egy adott számosságú halmazt bizonyos számú elemmel 

bővítünk. Az összeadásnak ebben a formájában a második számnak a változtatás, 

bővítés nagyságát kell kifejeznie. Pl. A tányéron két alma volt. Anya hozzátett még 

három almát. 

3. Valamennyivel több: Az összeadásnak ez az értelmezése a legnehezebb. Ez a 

halmazok, mennyiségek összemérésével van kapcsolatban. Pl. egy tányéron kettővel 

több körte van, mint a másikon. 

A kivonásnak is három értelmezése van. 

1. A kivonás mint elvétel: A legtermészetesebb és legegyszerűbb értelmezése a 

kivonásnak, pontos megfordítása a hozzátevésnek. Pl. 5 almából elfogyott 2 alma. 

2. Az egyesítés megfordítása: Ezt lényegesen nehezebben értik meg a gyermekek. 

Ebben az értelmezésben a figyelem egy-egy részhalmazra irányul. Pl. 4 autóból 2 

sárga. Mennyi a piros? 

3. Valamennyivel kevesebb: A halmazok összemérésével van kapcsolatban ez az 

értelmezés: az egyik halmaznál valamennyivel kevesebb elemű a másik. Pl. Az egyik 

tányéron kettővel kevesebb körte van, mint a másikon. 

A számfogalom kialakításával egy időben történik a számszomszédokkal, a sorszámnevekkel, 

a számok növekvő, csökkenő sorrendjével való ismerkedés, miközben rögzítik helyüket a 

számegyenesen is. A bontást a hárommal kezdjük, tárgyakkal, koronggal, számjeggyel.  

A gyakorlati mérésekkel, mérőeszközökkel ismerkednek, valamint a formákkal: 

körrel, háromszöggel.  

A műveletek megoldását ábrák, korongok képei segítik, valamint a műveletekhez 

ábrákat kell keresniük.  

A pénz fogalmával itt ismerkednek, „játékpénzzel”, de forinttal számolnak.  

A kötet végén a műveletvégzést és jelölését vezetjük be a számegyenesen. 



NT-98527/I/1 Én  i s  tu dok  sz ámol ni  1 .  –  T an ító i  k éz ikö nyv  
 

 
10 

A harmadik kötetben folytatódik a számfogalom kialakítása 10-es körben, majd a 

számfogalom elmélyítése mennyiségek, számok összehasonlításával és műveletvégzéssel. 

Ebben a kötetben történik a páros, páratlan számmal való ismerkedés.  

Az ábráról számfeladat leírása: a „Mit mond a kép?” típusú feladat az összeadás és 

kivonás műveletének összefüggésére vezeti rá a tanulókat. Fontos a megfogalmazás ebben 

az esetben, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a tanulóknak a kivonás megfogalmazása 

okozza a legnagyobb nehézséget.   

Bevezetjük a „Gépes játékot”, ami szintén gondos előkészítést igényel a 

gyógypedagógus részéről. A kötet vége felé a pótlás műveletével kerül vezetjük be.  

A „Mit mivel mérünk?” feladatok rendszerezik az eddigi tapasztalatokat a gyakorlati 

mérésekről, majd az órával, napszakokkal bővítjük az ismereteket.  

A kötet végén a szöveges feladatot vezetjük be, és kitekintünk a 20-as számkörbe. 

A három kötetben folyamatosan sor kerül a téri tájékozódás, a síkbeli tájékozódás 

fejlesztésére, a szerialitás, a vizuális diszkrimináció fejlesztésére, melynek során a tananyag 

ismereteit is felhasználjuk.  

A tankönyvi feladatok elvégzését minden esetben meg kell előznie a tanulók 

cselekvéseinek, egymás és környezetük megfigyelésének. 

2.3. A használt feladattípusok, piktogramok 

A tankönyvben következetesen használt jelölések 

A tankönyv minden kötetében a bal felső sarokban piros szív, a jobb felső sarokban kék színű 

kéz ábrája segíti a bal-jobb differenciálását. A feladatok számozása a dobókocka jelölését 

használja, ezért a dobókocka képe jelenik meg, ezzel a megoldással is támogatva, hogy a 

tanulók a számképek minél több megjelenítési módjával ismerkedjenek meg.  

A tankönyvben használt számképek: 

Pl.  

 

 
A lap alján már az első oldaltól kezdődően megjelenik a számegyenes 0–10-ig, segítve 

az érdeklődés felkeltését, valamint könnyen elérhető eszközt biztosítva a tanulóknak a 
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számegyenesen való tájékozódáshoz. A számjegyek tanulása során az aktuális számjegyet 

jelöljük ezen a számegyenesen.  

Pl.  

 
A harmadik kötet utolsó oldala mellékletként tartalmazza a játékpénzek képét, 

amelyek kivágásával saját eszköz készíthető. 

Feladattípusok 

A feladattípusok szándékosan ismétlődnek, hogy az önálló ismeretszerzést elősegítve, az 

analógiás gondolkodás fejlesztésében segítsék a tanulókat.  

A számfogalom kialakításának lépései egymásra épülő sorrendek, minden szám 

esetén ezt a meghatározott utat követjük. Ezt meg kell előznie a játékos cselekvésnek, 

melynek során a környezetben lévő diszkrét és folytonos mennyiségi tapasztalatok szerzése 

történik, gyűjtik az adott számhoz rendelhető tárgyakat, fogalmakat. Ezt követik a 

hozzárendelési feladatok, az adott mennyiséghez történő, minél több észleleti úton zajló 

megfeleltetési feladatok. 

Pl.   
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Színezések, karikázások, áthúzások 

Pl.: 

Mondd el!  

Pl.: 

 

Ezek a típusú feladatok egyénileg, párban, kooperatív technikával is megoldhatók. 
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Rakd ki! Mondd el!  

Pl.: 

 

Ezeknél a feladatoknál a tanuló a képen látható módon rakja ki a korongot, pálcikát, logikai 

készlet elemeit stb. A feladatok egyénileg, párban, kooperatív technikával is megoldhatók, a 

tanulók tárgyakkal, eszközökkel történő manipulációját igénylik. 

Példánkon a tíz bontása: 

 

 

Elég, ha a tanuló is kirakja a tíz korongot, az ábra első sorának megfelelően egy sorban, majd 

ezután mindig megfordít egy korongot, és így olvassa le a bontott alakot: 

10 kék és nulla piros korong  

Utasítás nélküli oldalak  

Pl. számok, számjegyek bevezetése. Ezeknél az oldalaknál szemléltető ábrát biztosítunk az 

órai munka segítéséhez, a számképekkel, ujjképekkel, a kockákból épített torony képével stb.  
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Pl.: 

2.4. A tankönyvet kiegészítő eszközök bemutatása  

 Papír tojástartó (lehetőleg egy 30 rekeszes tojástartóból 10-es sor levágva) 

 Korongok 

 Pálcikák 

 Logikai készlet 

 Fa építőkockák (55 darab 30 mm × 30 mm-es) 

 Számegyenes 

 Számképek Pl.: 

 



NT-98527/I/1 Én  i s  tu dok  sz ámol ni  1 .  –  T an ító i  k éz ikö nyv  
 

 
16 

(Első osztályban a vízszintes számkép első sorát használjuk, az 5 után vastag piros 

függőleges vonallal elválasztva) Célszerű úgy elkészíteni, hogy a karikák mérete a 

papírkorong méretével megegyező legyen. 

 Számjegyek képe 

 Ujjképek 

 Füzet 

 Vonalzó 

 Csomagolópapír 

 Játékpénz 

 Apró játék tárgyak, termények 

2.5. Tantárgyközi kapcsolatok  

Életvitel és gyakorlati ismeretek: 

 Testek építése, síkidomok egyeztetése, megnevezése, csoportosításuk  

 Soralkotás tárgyakkal  

 Tájékozódás térben, síkban  

 A mérés technikájának gyakorlása 

Anyanyelv:  

 Megfigyelések, tapasztalatok megfogalmazása 

Művészetek:  

 Színek, formák egyeztetése, formaérzékelés fejlesztése 

 Építés szabadon és minta után 
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3. A TANKÖNYVBEN ALKALMAZOTT ÚJSZERŰ, TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI 
MEGOLDÁSOK KÜLÖN MAGYARÁZATA 

3.1. Az újszerű megoldás bemutatása, indoklása, konkrét illusztráció (pl. 

mintafeladat) bemutatása az újszerű megoldásra 

A tankönyv minden esetben alapoz a pedagógus által felépített órai munkára, amely a 

tanulók cselekedtetésétől jut el a tankönyvi feladatmegoldásig, újszerűsége megnyilvánul a 

tartalom feldolgozásában és a megválasztott módszertani megoldásokban is.  Az egész 

oldalas képekről kötetlenül beszélhet a tanuló, nincsenek elvárt jó megoldások, viszont 

alkalmat adnak a gyógypedagógusnak arra, hogy megfigyelje tanulóit, képességeik fejlettségi 

szintjét. 

 

A kötetek képi világa a tanulókhoz közel álló ábrákat alkalmazza, melyek az 

óvodáskorban használt színezőkből is ismerősek lehetnek.  
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Az első kötetben sok a színezéssel, különböző jelöléssel megoldható feladat, amelyek 

a finommotorika fejlesztését is szolgálják.  
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A feladatok lehetőséget teremtenek a differenciálásra oly módon, hogy önálló 

feladatmegoldással, segítséggel vagy kiegészítésként nehezítéssel végeztetjük el. Pl.  

 

Ebben az esetben önállóan számolhat a tanuló, majd felszólításra a kezén mutatja a 

számlálás eredményét, vagy kirakja a korongképet. A lassabban haladó tanuló a 

gyógypedagógussal közösen számolja a macikat, ujjait sorban a macikra téve, vagy minden 

macira egy korongot tesz. Ha van olyan tanuló, akinek nehezíteni szeretnénk a feladatot, 

akkor kiegészíthetjük pl. azzal, hogy számolja meg a macik füleit, stb. 
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A számjegyek megismerésekor a számjegyek írása mellett azok felismeréséhez is 

adunk feladatot. Pl.  

 

 

A számokat kockákból épített toronyként is megismertetjük, amit meg kell előznie a 

valódi építéseknek. Ezekből építenek számlépcsőt, és ismerkednek meg a tanulók pl. a 

számszomszédokkal. Pl.: 
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A bontásokat a tárgyakból kiindulva végeztetjük, majd korongokkal kirakatjuk. Pl.: 

 

 

 

A tankönyv feladatait sok esetben csak azután lehet elvégeztetni, ha már kellő 

tapasztalati úton szerzett ismerettel rendelkeznek a tanulók. Ilyen pl. a mérések esetében a 

2. kötet 54. és 55. oldala, amelyek megoldását megelőzően a tanulók a folyadékok mérését 

többféle edénnyel kipróbálták, jártak a piacon, megtapasztalták a zöldségekkel, 

gyümölcsökkel stb. a tömeg mérését. Pl.: 
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Megismertetjük a pénzt, a pénzzel való számolást, a forintot „játék forintnak” 

nevezve, hiszen az 1 és 2 forintos pénzérmék már nincsenek forgalomban. Pl.: 

 

 

A pótlás műveletét szintén konkrét tárgyakból kiindulva vezetjük be. Pl.: 

 

 

A szöveges feladatot a 3. kötet végén vezetjük be, hangsúlyt fektetve arra, hogy az 

adatok lejegyzése, a számítási terv elkészítése már ezeknél az egyszerű feladatoknál is 

megtörténjen.  
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Pl.: 

 

A három kötet lehetőséget teremt akár az egyéni haladási tempó figyelembevételére 

is. 

„Célunk az, hogy szemléletet alakítsunk ki, jó hozzáállást a problémákhoz, a valóság 

kapcsolatainak meglátását. A tananyag feldolgozása során nem válik külön pl. a relációk, 

függvények, sorozatok tanítása. 

Az előkészítő időszakban (amely visszanyúlik az óvodára is) feladatunk a térbeli 

(előtte, mögötte), minőségi (nagyobb, kisebb), mennyiségi (több, kevesebb) relációk 

megtanítása. Ezek a számfogalom és mérés előkészítését szolgálják. A reláció minden 

fogalomkörbe beépül. Fontos, hogy a gyerekek sokféle relációval, sokféle formában 

ismerkedjenek meg. Ennek módszere a tevékenység: eszközökkel, munkalapokkal, füzetben, 

táblán. A tevékenység kezdetben játékos, majd fokozatosan igényeljük a gyerekek 

önállóságát, előbb szóban, majd írásban. 

Lényeges, hogy ugyanaz a fajta reláció ne szerepeljen sokszor egymás után, a 

tárgyhalmazok elemei közötti relációk előzzék meg a számhalmazokkal végzett relációt, 

tehát előbb: nagyobb, kisebb, ugyanakkora, később: több, kevesebb, ugyanannyi. 

Szám és számlálás; közeli fogalmak, a szám a alapvetőbb. Számlálás kialakulhat 

számfogalom nélkül is. (Piaget) 

A számlálás módszer arra, hogy megtaláljuk a tárgyak egy bizonyos sokaságának egy 

meghatározott tulajdonságát, amelyet számosságnak nevezünk. 

Mit értünk azon, hogy „3”? Miért akarjuk ezt tudni? 

Az alapműveletek tanítását csak szilárd számfogalommal kezdhetjük. A számfogalom 

kialakításánál használt módszerekben nélkülözhetetlen a tanulók manipulatív tevékenysége. 



NT-98527/I/1 Én  i s  tu dok  sz ámol ni  1 .  –  T an ító i  k éz ikö nyv  
 

 
24 

Az összehasonlítás a mérés egyik formája. A tárgyak mennyiségi tulajdonságait úgy 

tudjuk megközelíteni, hogy valamilyen más tárgyhoz hasonlítjuk. Melyik magasabb, 

szélesebb, hosszabb, kövérebb stb.?  

A „rajzolj ugyanannyi pöttyöt, vonalat” feladatok is a számfogalom előkészítését 

szolgálják. Kapcsoljanak össze a gyerekek egyenlő számosságú halmazokat még a számnevek 

bevezetése előtt. 

A számok egymás közti kapcsolatainak, összefüggéseinek felismertetése, sokszori 

tapasztalása szorosan hozzátartozik a számfogalomhoz. A konkrét számoknak igen fontos 

jellemzője, hogy hol van a helyük a többi szám között. 

A sorba rendezéshez, a számegyenes definíciójához kapcsolódik a sorszám fogalma. 

Ha tárgyakat, személyeket, dolgokat, halmazokat – valamilyen szempont szerint – sorba 

rendeztünk, az elemekhez hozzákívánkozik egy-egy természetes szám. A sorozat valamelyik 

elemét kezdő elemnek fogjuk nevezni és hozzárendeljük az 1-hez.” 

(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YBag9rfRy-

cJ:www.bodpetertk.ro/konyvtar/konyvtar20092010/SEM1/TAV3/METODICAMAT.DOC+&c

d=8&hl=hu&ct=clnk&gl=hu) 

A következőkben két tanóra lehetséges feldolgozásának javaslatát mutatom be röviden:  

3.2. A 4. óra témájának ajánlott feldolgozása, óravázlat-javaslat 

Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája 

(tankönyvi lecke) 

vagy funkciója 

Célok, feladatok 
Fejlesztési 

terület 
Ismeretanyag 

 

4. óra Tárgyak, 

személyek 

megfigyelése, 

összehasonlítása. 

Válogatás, 

halmazalkotás. 

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés, 

válogatás gyakoroltatása.  

 

Személyek, 

tárgyak 

tulajdonságainak 

megfigyelése, 

egyeztetése, 

megfogalmazása. 

Tárgyak 

válogatása, 

csoportosítása. 

Szín, alak, 

méret. 

Témakör: Tárgyak, személyek megfigyelése, összehasonlítása. Válogatás, halmazalkotás. 

Az órát kooperatív technikákkal is fel lehet dolgozni, pl. 4 fős csoportokban.  

A feladatok együttműködésre késztetik a tanulókat, melyben mindenki kap feladatot. 

Feladatok röviden: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YBag9rfRy-cJ:www.bodpetertk.ro/konyvtar/konyvtar20092010/SEM1/TAV3/METODICAMAT.DOC+&cd=8&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YBag9rfRy-cJ:www.bodpetertk.ro/konyvtar/konyvtar20092010/SEM1/TAV3/METODICAMAT.DOC+&cd=8&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YBag9rfRy-cJ:www.bodpetertk.ro/konyvtar/konyvtar20092010/SEM1/TAV3/METODICAMAT.DOC+&cd=8&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
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1. Bevezetés, ráhangolódás: ujjmondóka szőnyegen körben ülve. A fiúk üljenek mögém, 

a lányok üljenek elém! „Találd ki, kire gondoltam!” játék – az egyik tanuló külső 

tulajdonságait mondom, aki kitalálta, mondja ki a nevét! (Frontális munka) 

2. Csoportalakítás tudatosan: minden tanuló kap egy borítékot, amelyben egy-egy 

gyümölcs képe van. Keressétek meg, kinél van még ugyanaz a gyümölcs! Így 

alakítsatok csoportot! 

3. A csoportok feladatai:  

Első csoport: Keressetek játékautókat az osztályban, és gyűjtsétek össze! 

Második csoport: Keressetek játék gyümölcsöket az osztályban, és gyűjtsétek össze! 

Harmadik csoport: Keressetek játék állatokat az osztályban, és gyűjtsétek össze! 

4. Az összegyűjtött játékokat válogassátok színek szerint! Az azonos színűeket egy 

dobozba tegyétek! 

5. Minden csoport lépjen a következő csoport asztalához, és ellenőrizze annak 

feladatmegoldását! 

6. Egyéni feladatmegoldással a tk. 1. kötet 4. oldalának 1., 2., 3. feladatai. 

  

 

Szükséges eszközök: játékautók, játék állatok, játék gyümölcsök, papírdobozok 
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3.3. A 31. óra témájának ajánlott feldolgozása, óravázlat-javaslat 

Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája 

(tankönyvi lecke) 

vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

 

31. óra Számok neve, 

jele: a 3 

fogalma, jele, 

vázolása, írása. 

Az összehasonlítás, az 

összefüggés alapozása. 

Számjegyek 

hozzárendelése 

tárgyhalmazokhoz, 

számképekhez 

Hozzárendelés. 

Témakör: Számok neve, jele: a 3 fogalma, jele, vázolása, írása.  

Az órát kooperatív technikákkal is fel lehet dolgozni, pl. 4 fős csoportokban.  

A feladatok együttműködésre késztetik a tanulókat, melyben mindenki kap feladatot. 

Feladatok röviden: 

1. Bevezetés, ráhangolódás: Körben ülve a szőnyegen Napok nevei mondóka, közös 

számlálás az ujjak nyitásával tízig. Mese a három kismalacról, játék állatokkal 

szemléltetve. (Frontális munka) 

2. Keressetek olyan tárgyakat az osztályban, amelyből 3 van! Hozzátok a szőnyegre! 

3. Számoljunk az ujjainkon 3-ig! Mutass az ujjadon 2-t, 1-et, 3-at! Építs a kockákból! 

Tegyél magad elé 1 kockát! Tegyél mellé 2 kockát! Tegyél mellé 3 kockát! Építs belőle 

lépcsőt! Vegyél ki a korongokból 3-at, és tedd magad elé! Tedd rá a korongokat a 

számképre! (vízszintes számkép) Számold meg! A számképek közül keresd meg a 3-

at, számold meg, hány pötty van rajta! (hagyományos számkép) Tedd magad elé! A 

számjegyek közül keresd meg a 3-at! Tedd a megfelelő számkép mellé! 

4. Csoportalakítás tudatosan: minden tanuló kap egy borítékot, amelyben egy-egy 

háziállat képe van. Keressétek meg, kinél van még ugyanaz az állat! Így alakítsatok 

csoportot! A csoportok feladatai: Minden csoport asztalán különböző apró tárgyak 

vannak egy műanyag tányéron. Számoljátok meg, és tegyétek mellé a megfelelő 

számképet és számkártyát! (a tányérokon 1, 2, 3 számosságú halmazok, mindegyikből 

3-4 féle) 

5. Minden csoport lépjen a következő csoport asztalához, és ellenőrizze annak 

feladatmegoldását! 

6. Nyissátok ki a könyveteket!  
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Keressétek meg a 3 számjegyét az oldalon! Mutassatok annyit az ujjatokon, amennyit 

a képen láttok! 

Mutassatok rá a legalacsonyabb toronyra! Hány kockából építették? Mutasd az 

ujjadon! Mutassatok rá a legmagasabb toronyra! Hány kockából építették? Mutasd 

az ujjadon! Számold meg a korongokat, tedd rá az ujjadat, amikor számolsz!  

Számold meg a flamingókat a képen! Tegyél magad elé annyi korongot, amennyi 

állatot számoltál! (frontális munka) 

7. A következő oldal első feladata: Kösd a számjegyhez, amiből 3 van! Ha kész vagytok, 

az egymás mellett ülők ellenőrizzék a társuk munkáját! (páros munka) 
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8. A három kismalac meséjének felelevenítése kérdésekkel, mindenki kap egy kártyát a 

3 kismalac képével, amelyet otthon kiszínezhetnek. 

Szükséges eszközök: apró tárgyak, termények, műanyag, nagyméretű gemkapcsok, gombok, 

fagyöngyök, játékautók, játék állatok, játék gyümölcsök, papírdobozok, műanyag tányérok, 

számkártyák, számképek, korongok. 
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