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BEVEZETŐ 

A középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek a hatályos köznevelési törvény 

meghatározásában sajátos nevelési igényű tanulók. „Az értelmi fogyatékosság (értelmi 

fejlődés zavara) olyan zavar, mely a fejlődési időszakban jelenik meg mind az intellektuális, 

mind az adaptív működés elvont gondolkodást igénylő, társas és gyakorlati területein.” 

(Lányiné, 2017, 134. DSM5) 

Három kritériumnak kell teljesülnie: az egyik az értelmi képességek csökkent mértéke, 

amelyet klinikai vizsgálat és standardizált intelligenciateszt igazol; a másik az alkalmazkodási 

funkciók hiányosságai miatti támogatás szükségessége az élet több területén a napi 

tevékenységek során; továbbá harmadik feltételként szükséges, hogy ezek a hiányok a 

fejlődési időszakban jelenjenek meg. A súlyossági kategóriák a következők: enyhe, 

mérsékelten súlyos, súlyos, igen súlyos. (Lányiné, 2017) A középsúlyos fokban értelmi 

fogyatékos személyek populációjának intelligenciaszintjét – mérések alapján – általában a 35-

40 és 50-55 közötti tartományba sorolják. 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók tanulási sajátosságainak vizsgálatához Piaget 

kognitív fejlődési modelljét érdemes alapul venni. A kognitív fejlődés során Piaget négy 

szakaszt különböztet meg: a szenzomotoros szakaszt, a művelet előtti szakaszt, a konkrét 

műveleti szakaszt és a formális műveleti szakaszt. Az értelmileg akadályozott tanulók 

iskolakezdéskor a prenumerikus szenzomotoros, művelet előtti szakaszban vannak. (Mede, 

2010) 

A kognitív fejlődés folyamata és annak sajátosságai nagymértékben függnek az 

észlelés, figyelem, megfigyelőképesség, fogalmi, következtető és problémamegoldó 

gondolkodási folyamatokban fellépő nehézségek mértékétől. A kognitív funkciók fejlesztése 

az értelmi nevelés központi feladata, melynek célja a megismerési folyamat komplex 

fejlesztése. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók esetében a figyelem, az észlelés, a 

megkülönböztető észlelés fejlesztése központi szerepet kap, elősegíti a tárgyak 

tulajdonságainak megfigyelését, az egyező és eltérő tulajdonságok összehasonlítását a 

tárgyakkal történő manipuláció által. (Hatos, 1996) 

Jellemző továbbá, hogy figyelmük szűk terjedelmű, szórt, figyelemmegosztási 

képességük akadályozott, ezért a figyelemfelkeltés, a szándékos megfigyelés stimulálása 

célzott pedagógiai munkát igényel. Az emlékezés alapvető funkciói lényegesen gyengébbek, 

lassabb bevésés, bizonytalan megőrzés és pontatlan felidézés jellemzi. A fejlesztés során 

figyelembe kell venni a tanulók kognitív szintjét (tárgyi, képi, szimbolikus, verbális). 

Egyéni képességeik szerint szükséges differenciálni a feladatokat. A tanítás-tanulás 

során használt tárgyak, megfigyelt, tapasztalt jelenségek legyenek egyszerűek, kevés és 

feltűnő jegyekkel rendelkezzenek! A középsúlyos fokban értelmi fogyatékos gyermekek 

gondolkodását nagy fokú konkrétság – mely a rejtett, általános tartalmak megragadásának 

nehezítettségét jelenti –, továbbá kritikátlanság, következetlenség jellemzi. (Hatos, 1996) 
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„A fejlődés a cselekvéstől, a tárgyi tevékenységtől vezet a szimbólumokon át az elvont 

gondolatok felé, az értelmi képességek kialakítása is csak a gyermek konkrét tevékenységének, 

tárgyi cselekvésének útján valósítható meg.” (Hatos, 1996, 150.) 

A cselekvésben alakuló megismerési folyamatokat három szinten szervezhetjük meg: 

elsősorban tárgyi-cselekvéses; másodikként szimbolikus képi-rajzos; és harmadikként verbális 

szinten. Alapelv, hogy a feladatok rendszeresen ismétlődjenek, mindig életközeli, gyakorlati és 

játékos formában, előbb tárgyi, majd képi szinten. 

A környezet megismerésére a következő feladatok adhatók: azonosítások, szituatív és 

funkcionális összefüggések felidézése, csoportosítás, osztályozás, soralkotás, sorrendiség, 

analízis-szintézis, összehasonlítás, a kritikai gondolkodás elemi fejlesztésére alkalmas 

gyakorlatok. (Hatos, 1996) A fejlesztési folyamat során az augmentatív és alternatív 

kommunikáció (AAK) módszere, eszközeinek alkalmazása elengedhetetlen, mivel az érintett 

populáció tagjai a verbális kommunikációs készségeik területén is jelentős elmaradást 

mutathatnak. (Kálmán, 2006; Erdélyi, 2001)1 

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI 

rendelet értelmében a társadalmi környezet témakör alá tartozik a számolás-mérés tantárgy, 

melynek célja a környezet iránti érdeklődés felkeltése és fenntartása. 

A fejlesztési terület feladatai: 

 a tér- és időbeli tájékozódás kialakítása és gyakorlása, 

 mérések különböző mértékegységekkel, 

 pénzzel kapcsolatos ismeretek nyújtása, a gyakorlati életben történő alkalmazása, 

 logikai összefüggések felismertetése, 

 a társadalmi környezet megismertetése, 

 szociális készségek elsajátítása, 

 feladattudat, felelősségérzet fejlesztése. 

A tantárggyal kapcsolatos fejlesztési feladatok: szükséges alapkészségek kialakítása, alapvető 

tér- és időbeli relációk alkalmazása, gyakorlása, a tárgyak mennyiségi és formai 

tulajdonságainak megismerése, különbségek, változások érzékelése, mennyiségfogalom 

kialakítása és a tárgyak tulajdonságok szerinti csoportosítása. 

A kerettanterv szerint a számolás-mérés tantárgy 1–2. évfolyamának témakörei a következők:  

 Elemi tapasztalatok gyűjtése a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól. 

 Térbeli és időbeli tájékozódás. 

 Mennyiségekkel végzett műveletek. 

                                                           
1 Gyakorlati képzés: Bliss Alapítvány, FSZK. 
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A fejlesztés célja a két évfolyamos ciklus végén, hogy a tanuló képes legyen társaival 

együttműködni, érzékelni a tárgyak alapvető formai tulajdonságait, szín, forma és méret 

szerint (segítséggel) differenciálni, felismerni az alapvető tér- és időbeli relációkat, továbbá 

azonosítani a tárgyak alapvető mennyiségi tulajdonságait, a mennyiségi relációkat. 

Felhasznált irodalom 

Erdélyi Andrea (2001): Nézd a kezem! Egyszerű gesztusjelek gyűjteménye nem beszélő 

emberekkel való kommunikációhoz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

Hatos Gyula (1996): Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. 3. 

átdolgozott, bővített kiadás. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest. 

Kálmán Zsófia (2006): Mással – hangzók… Az augmentatív és alternatív kommunikáció alapjai. 

Bliss Alapítvány, Budapest. 

Lányiné Engelmayer Ágnes (2017): Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Medicina 

Könyvkiadó Zrt., Budapest. 

Mede Perla (2010): Értelmileg akadályozott gyermekek számolás-mérés tanítása. In Radványi 

Katalin (szerk.): Máské(p)p? Intellektuális fogyatékossággal élő emberek 

gyógypedagógusainak tankönyve. ELTE BGGYK, Budapest. 

Jogszabályok 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV (2017. december 9.) 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200020.emm (2017. december 9.) 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200032.EMM&txtreferer=A1100190.TV  

2019. január 22.) 

Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára 

http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/kozep/index_sni_kozep.html  

(2017. december 9.) 

  

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200020.emm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200032.EMM&txtreferer=A1100190.TV
http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/kozep/index_sni_kozep.html
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I. ELEMI TAPASZTALATOK GYŰJTÉSE A TÁRGYAK KITERJEDÉSÉRŐL, FORMAI 

TULAJDONSÁGAIRÓL 

A témakörhöz kapcsolódó alapfogalmak: 

Tárgyak tulajdonságait jelölő fogalmak: kicsi-nagy, kisebb-nagyobb, egyforma, ugyanolyan, 

gömb, kocka, gurul, kerek, szögletes, hegyes, éles, csúcsos, sarka van, kör, négyzet, 

háromszög, téglalap, egész-rész, hosszú-rövid, hosszabb-rövidebb, leghosszabb-legrövidebb, 

magas-alacsony, magasabb-alacsonyabb, legmagasabb-legalacsonyabb, vékony-vastag, 

vékonyabb-vastagabb, puha-kemény, hideg-meleg, színek. 

Felszólítás cselekvésekre: „Gurítsd! Dobd! Kérem! Tessék!” 

I.1. Halmazok létrehozása válogatással, csoportosítással, megadott tulajdonságok alapján 

1. A közvetlen környezetben található tárgyak válogatása, csoportosítása megadott 

tulajdonságok alapján.  

Ezt a feladatot először csoportmunkában végzik a gyerekek. A pedagógus különböző tárgyakat 

készít elő. A tárgyak lehetnek: építőkockák, autók, plüssfigurák, labdák, kavicsok, termések, a 

Minimat készlet elemei, gyümölcsök (alma, körte), ruhadarabok, tisztálkodási eszközök 

(fogkefe, fésű, törölköző stb.), evőeszközök. Ismerteti és bemutatja a tárgyakat. Egy nagy 

kosárból/tálból a gyerekek egyenként kivesznek egy-egy tárgyat, és csoportosítják azokat két 

külön halmazt alkotva (két tányérra/kosárba/tálba, különböző színű papírlapra stb.). Majd 

következő lépésként minden tanuló egyénileg oldja meg a feladatot. 

2. Válogatás, csoportosítás: a fokozatosság elvének betartásával, először egy tulajdonság 

alapján, majd két, illetve több szempont figyelembevételével.  

 Azonos tárgyak válogatása egy eltérő tulajdonság alapján (pl.: kocka: kék-sárga, autó: 

kicsi-nagy, ropi: rövid-hosszú stb.). 

Ezt a feladatot először szintén csoportmunkában végzik a gyerekek. A pedagógus 

különböző tárgyakat készít elő. A tárgyak lehetnek: építőkockák, autók, plüssfigurák, 

labdák, kavicsok, termések, a Minimat készlet elemei stb. Ismerteti és bemutatja a 

tárgyakat, illetve a tulajdonságokat melyek alapján a válogatást, csoportosítást végzik. 

Egy nagy kosárból/tálból a gyerekek egyenként kivesznek egy-egy tárgyat, és 

csoportosítják azokat két külön halmazt alkotva (két tányérra/kosárba/tálba, 

különböző színű papírlapra stb.). Majd következő lépésként minden tanuló egyénileg 

oldja meg a feladatot.  

 Azonos tárgyak válogatása két eltérő tulajdonság alapján (pl.: kocka: kicsi-kék és nagy-

sárga, vagy labda: sima felületű pöttyös és tüskés felületű egyszínű, a Minimat készlet, 
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illetve logikai készlet elemei is felhasználhatók). A feladat elvégzése a fentebb leírtakkal 

megegyezik. 

 Három vagy több eltérő tulajdonság alapján válogatás, csoportosítás a logikai készlet 

elemeivel. Pl.: kicsi piros háromszög, nagy kék négyzet, kicsi sárga lyukas kör, nagy kék 

teli négyzet stb. A feladat elvégzése a fentebb leírtakkal megegyezik. 

3. Képek válogatása, csoportosítása: 
 

 

 1. lap (A3) és 1. számú melléklet alma, körte képei: a melléklet képeinek válogatása, 

csoportosítása, a feladatlapon található fákra helyezése.  

A tanuló helyezze fel, csoportosítsa az egyik fára az almák, a másik fára pedig a körték 

képeit! 

 

 2. és 3. lap és 1. számú melléklet dobókocka, labda képei: a melléklet képeinek 

válogatása, csoportosítása, a feladatlapon található asztalokra helyezése. 

A tanuló helyezze fel, csoportosítsa az egyik asztalra a dobókockákat, a másik asztalra 

pedig a labdákat! 

  

4. Sorozatok: ritmikus sor alkotása egy, majd két, illetve több változó figyelembevételével az 

1. számú melléklet képeinek felhasználásával. (A pedagógus szükség esetén sokszorosítsa a 

melléklet képeit!)  
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A tanuló rendezze sorba minta alapján/minta nélkül a melléklet képeinek elemeit a 

fokozatosság és differenciálás elvének betartásával a következők szerint: 

 két változóval pl.: labda-kocka/körte-alma/labda-körte stb., illetve 

labda-labda-kocka/körte-alma-alma stb. váltakozása; 

 három változóval pl.: labda-körte-alma/kocka-körte-labda stb., illetve 

labda-labda-kocka-körte/kocka-labda-labda-alma stb. váltakozása! 

A jobb képességű tanulók ennél több változóval is végezhetik a feladatot.  

A feladat az olvasás-írás foglalkozás keretében is gyakoroltatható (tárgyolvasás, 

képolvasás). 

I.2. Gömb, kocka 

1. A környezetben található gömbölyű és szögletes tárgyak formájának megismerése, 

megnevezése, válogatása, csoportosítása formai tulajdonságaik alapján (kocka, téglatest, 

hasábok, gömb, ellipszoid, ovoid építőkockák, dobozok, cukorka, gyöngyök, labdák, alma, 

burgonya, citrom stb.). 

A pedagógus a mindennap használt tárgyak és játékeszközök közül gyűjtsön össze gömbölyű 

és szögletes formájúakat! Mutassa be és közvetlen tapasztalatszerzés útján ismertesse meg a 

tanulókkal a gömbölyű és szögletes tulajdonságokat! A tanulók vegyék kezükbe, tapintsák 

meg, figyeljék és beszéljék meg csoportosan a tárgyak tulajdonságait (pl.: szúrós, éle van, gurul 

stb.)! 

Ezek után a tanulók először csoportosan, majd egyéni feladatvégzéssel válogassanak a tárgyak 

közül, és csoportosítsák azokat! A pedagógus először bemutatja és ismerteti a feladatot, majd 

a tanulók közösen válogatják két csoportba (tálcára, kosárba, dobozba stb.) a tárgyakat. Ezt 

követően egyénileg végzik a válogatást és csoportosítást, egyéni képességeiknek megfelelő 

mértékű segítségnyújtással vagy önállóan.  

2. A környezetben található tárgyak formájának megismerése, megnevezése, a gömb és kocka 

jellemző tulajdonságainak érzékeltetése (tapintás), megfigyelése. A pedagógus a mindennap 

használt tárgyak és játékeszközök közül gyűjtsön össze gömb és kocka formájúakat! Mutassa 

be és közvetlen tapasztalatszerzés útján ismertesse meg a tanulókkal a gömb és kocka 

tulajdonságait! A tanulók vegyék kezükbe, tapintsák meg, figyeljék és beszéljék meg 

csoportosan a tárgyak tulajdonságait (pl.: szúrós, csúcsa, sarka, éle van, gurul stb.)! 

3. A környezetben található tárgyak keresése, válogatása, csoportosítása formai 

tulajdonságaik alapján. A tanulók először csoportosan, majd egyéni feladatvégzéssel 

válogassanak és csoportosítsanak gömböket és kockákat! A pedagógus először bemutatja és 

ismerteti a feladatot, majd a tanulók közösen válogatják két csoportba (tálcára, kosárba, 

dobozba stb.) a tárgyakat. Ezt követően egyénileg végzik a válogatást és csoportosítást, egyéni 

képességeiknek megfelelő mértékű segítségnyújtással vagy önállóan.  
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4. Azonos formájú tárgyak egyeztetése. A pedagógus készítsen elő különböző színű, nagyságú, 

felületű kockákat és gömböket! Mutassa be és közvetlen tapasztalatszerzés útján ismertesse, 

hogy a gömbök és kockák többféle tulajdonsággal rendelkezhetnek, eltérhetnek színben, 

nagyságban, anyagukban, felületben, azonban formájuk azonos. Ezen ismeretek megszerzése 

után a tanulók egyeztetik a különböző színű, nagyságú stb. gömböket és kockákat. Először 

csoportos, majd egyéni munkaformában (pl.: pöttyös labda-tüskés labda/dobókocka-

építőkocka stb.). 

5. Tárgy-kép egyeztetése, kép-kép egyeztetése formai tulajdonságok alapján. A tanulók 

egyeztetik a különböző színű, nagyságú stb. gömböket és kockákat a képi megfelelőjükkel. 

Először csoportos, majd egyéni munkaformában. A tanuló egyeztesse gömbök és kockák 

képeit, tegye alá/fölé/mellé/rá az ugyanolyan formát ábrázoló képet! Felhasználható a 2. 

számú melléklet képanyaga, illetve a 7. feladatlap. (A pedagógus szükség esetén sokszorosítsa 

a melléklet képeit!)  

6. Feladatlapok: 

 4. lap: gömb felismerése, megmutatása/megjelölése, megnevezése. 

A pedagógus a tanulókkal közösen megbeszéli a feladatlap képanyagát, a megerősítés 

céljából folyamatos visszacsatolással ellenőrzi az ismeretek elsajátításának mértékét. 

(Pl. a tanuló mutassa/jelölje meg a gyöngyöt, buborékot, karácsonyfadíszt, tüskés 

labdát, üveggolyót, focilabdát, kislabdát!) 

 

 5. lap: kocka felismerése, megmutatása/megjelölése, megnevezése. 

A pedagógus a tanulókkal közösen megbeszéli a feladatlap képanyagát, a megerősítés 

céljából folyamatos visszacsatolással ellenőrzi az ismeretek elsajátításának mértékét. 

(Pl. a tanuló mutassa/jelölje meg a dobókockát, Rubik-kockát, fakockát, duplót, 

sütit/krémest!) 
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 6. lap: gömb és kocka felismerése, megmutatása/megjelölése, megnevezése. 

A pedagógus a tanulókkal közösen megbeszéli a feladatlap képanyagát, a megerősítés 

céljából folyamatos visszacsatolással ellenőrzi az ismeretek elsajátításának mértékét. 

(Pl. a tanuló mutassa/jelölje meg fakockát, Rubik-kockát, buborékot, karácsonyfadíszt, 

duplót, tüskés labdát, dobókockát, focilabdát és üveggolyót!) 

 

 7. lap és 2. számú melléklet: gömb és kocka felismerése, megmutatása/megjelölése, 

megnevezése, egyeztetése képi síkon. 

A pedagógus a tanulókkal közösen megbeszéli a feladatlap képanyagát, a megerősítés 

céljából folyamatos visszacsatolással ellenőrzi az ismeretek elsajátításának mértékét. 

A tanuló tegye rá a feladatlapon található képekre a melléklet képei közül az 

ugyanolyat (gyöngy, pöttyös labda, Rubik-kocka, kutyaház, karácsonyfadísz, üveggolyó, 

dobókocka, ajándékdoboz, buborék)! 

  

7. Sorozatok: a 2. számú melléklet képeivel ritmikus sorok képzése két változóval, minta 

alapján, majd minta nélkül. A pedagógus sokszorosítsa a melléklet képanyagát! A tanuló 

rendezze sorba minta alapján/minta nélkül a melléklet képeinek elemeit a fokozatosság és 

differenciálás elvének betartásával, két változóval, pl. labda-kocka/kutyaház-üveggolyó stb., 

illetve labda-labda-kocka/üveggolyó-kutyaház-kutyaház stb. váltakozása! 
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I.3. Kerek, szögletes  

1. A környezetben található tárgyak formájának megismerése, megnevezése, kerek és 

szögletes formák jellemző tulajdonságainak érzékeltetése (tapintás), megfigyelése. 

A pedagógus a mindennap használt tárgyak és játékeszközök közül gyűjtsön össze kerek és 

szögletes formájúakat! Mutassa be és közvetlen tapasztalatszerzés útján ismertesse meg a 

tanulókkal a kerek és szögletes tulajdonságokat! A tanulók vegyék kezükbe, tapintsák meg, 

figyeljék és beszéljék meg csoportosan a tárgyak tulajdonságait (pl.: sima, ívelt, szúrós, éle van, 

gurul stb.)! 

2. A környezetben található tárgyak keresése, válogatása, csoportosítása adott forma alapján. 

A tanulók először csoportosan, majd egyéni feladatvégzéssel válogassanak a kerek és szögletes 

tárgyak közül, és csoportosítsák azokat! A pedagógus először bemutatja és ismerteti a 

feladatot, majd a tanulók közösen válogatják két csoportba (tálcára, kosárba, dobozba stb.) a 

tárgyakat. Ezt követően egyénileg végzik a válogatást és csoportosítást, egyéni 

képességeiknek megfelelő mértékű segítségnyújtással vagy önállóan (pl.: keksz, tányér, 

pénzérme, csoki, telefon, könyv, füzet, logikai készlet elemei stb.). 

3. Azonos formájú tárgyak egyeztetése tárgyakkal. A pedagógus készítsen elő különböző színű, 

nagyságú, felületű kerek és szögletes tárgyakat! Mutassa be és közvetlen tapasztalatszerzés 

útján ismertesse, hogy a kerek és szögletes tárgyak többféle tulajdonsággal rendelkezhetnek, 

eltérhetnek színben, nagyságban, anyagukban, felületben, azonban formájuk azonos. Ezen 

ismeretek megszerzése után a tanulók egyeztetik a különböző színű, nagyságú stb. kerek és 

szögletes formákat. Először csoportos, majd egyéni munkaformában (pl.: gombok, keksz, 

csoki, tányér, pénzérme, telefon, könyv, füzet, logikai készlet elemei stb.). 

4. Tárgy-kép egyeztetése, kép-kép egyeztetése. A tanulók egyeztetik a különböző színű, 

nagyságú stb. kerek és szögletes tárgyakat a képi megfelelőjükkel. Először csoportos, majd 

egyéni munkaformában. A tanuló egyeztesse a kerek és szögletes tárgyak képeit, tegye 

alá/fölé/mellé/rá az ugyanolyan formát ábrázoló képet! 

5. Feladatlapok: 

 8. és 9. lap: kerek formák felismerése, megmutatása/megjelölése, megnevezése. 
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A pedagógus a tanulókkal közösen megbeszéli a feladatlapok képanyagát, a 

megerősítés céljából folyamatos visszacsatolással ellenőrzi az ismeretek 

elsajátításának mértékét. (Pl. a tanuló mutassa/jelölje meg a pénzérmét, pizzát, 

tányért, kereket és faliórát!) A tanulók szimbólumszintjének mértékétől függően, 

differenciáltan használható fotós, illetve rajzolt formában. 

 

 10. és 11. lap: szögletes formák felismerése, megmutatása/megjelölése, megnevezése. 

A pedagógus a tanulókkal közösen megbeszéli a feladatlapok képanyagát, a 

megerősítés céljából folyamatos visszacsatolással ellenőrzi az ismeretek 

elsajátításának mértékét. (Pl. a tanuló mutassa/jelölje meg a csokit, könyvet, ajtót, tv-

t, pénzt, telefont, ablakot, sajtot!) A tanulók szimbólumszintjének mértékétől függően, 

differenciáltan használható fotós, illetve rajzolt formában.  

 

 

 12., 13. és 14. lap: kerek és szögletes formák felismerése, megmutatása/megjelölése, 

megnevezése. 

A pedagógus a tanulókkal közösen megbeszéli a feladatlapok képanyagát, a 

megerősítés céljából folyamatos visszacsatolással ellenőrzi az ismeretek 

elsajátításának mértékét. (Pl. a tanuló mutassa/jelölje meg az ajtót, telefont, pizzát, tv-

t, pénzérmét, könyvet, kereket, faliórát, csokit, ablakot, tányért és sajtot!) A tanulók 

szimbólumszintjének mértékétől függően, differenciáltan használható fotós, illetve 

rajzolt formában. A tanulók képességeihez mérten differenciálhatunk a feladatlap 

részleges letakarásával. 



NT-98661 Sz ámol ás  é s  m é r és  1 - 2 .  –  Ta ná r i  k éz i kön yv  
 

 15 

     

 

6. Sorozatok: a 3. számú melléklet képeivel ritmikus sorok képzése, két változóval, minta 

alapján, majd minta nélkül.  

A tanuló rendezze sorba minta alapján/minta nélkül a melléklet képeinek elemeit a 

fokozatosság és differenciálás elvének betartásával, két változóval, pl. telefon-falióra vagy 

telefon-telefon-falióra/falóira-falióra-telefon váltakozása! 

 

 

I.4. Kör, négyzet, háromszög, téglalap 

1. A környezetben található tárgyak (pl.: közlekedési táblák, triangulum, háromszögvonalzó, 

logikai készlet elemei, négyzet, téglalap, háromszög formájúra hajtott szalvéta, kivágott 

papírlap, gombok) formájának megfigyeltetése, érzékeltetése (tapintás), megnevezése, 

jellemző tulajdonságainak összegzése. A pedagógus készítsen elő kör, négyzet, háromszög, 

téglalap formájú tárgyakat (ld. fentebb), mutassa be és közvetlen tapasztalatszerzés útján 

ismertesse meg a tanulókkal a formai tulajdonságaikat! A tanulók tapintással, megfigyeléssel 

ismerjék meg a kör, háromszög, négyzet, téglalap jellemző tulajdonságait! A pedagógus 

irányított kérdésekkel folyamatosan ellenőrzi az ismeretek elsajátításának mértékét. 

2. A környezetben található tárgyak keresése, válogatása, csoportosítása adott forma alapján 

(ld. pl. előzetesen felsorolt tárgyak). A tanulók először csoportosan, majd egyéni 

feladatvégzéssel válogassanak a kör, háromszög, négyzet, téglalap formájú tárgyak közül, és 

csoportosítsák azokat! A pedagógus először bemutatja és ismerteti a feladatot, majd a tanulók 

közösen válogatják két, majd a fokozatosság elvének figyelembevételével, differenciáltan több 

csoportba (tálcára, kosárba, dobozba stb.) a tárgyakat. Ezt követően egyénileg végzik a 

válogatást és csoportosítást, egyéni képességeiknek megfelelő mértékű segítségnyújtással 
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vagy önállóan (pl.: keksz, tányér, pénzérme, gomb, csoki, telefon, könyv, füzet, logikai készlet 

elemei stb.). A tanítást célszerű a kör és a négyzet fogalmának kialakításával kezdeni, ezután 

a háromszög, végül a téglalap fogalmával bővíteni a tanulók ismereteit, egyéni képességeik 

figyelembevételével.  

3. Azonos formájú tárgyak egyeztetése tárgyakkal. A pedagógus készítsen elő különböző színű, 

nagyságú, felületű kör, négyzet, háromszög és téglalap formájú tárgyakat! Mutassa be és 

közvetlen tapasztalatszerzés útján ismertesse, hogy ezek a tárgyak többféle tulajdonsággal 

rendelkezhetnek, eltérhetnek színben, nagyságban, anyagukban, felületben, azonban 

formájuk azonos. Ezen ismeretek megszerzése után a tanulók egyeztetik a különböző színű, 

nagyságú stb. kör, négyzet, háromszög és téglalap formákat. Először csoportos, majd egyéni 

munkaformában (pl.: gombok, keksz, csoki, tányér, pénzérme, telefon, könyv, füzet, logikai 

készlet elemei stb.). 

4. Tárgy-kép egyeztetése, kép-kép egyeztetése. A tanulók egyeztetik a különböző színű, 

nagyságú stb. kör, négyzet, háromszög és téglalap formájú tárgyakat a képi megfelelőjükkel. 

Először csoportos, majd egyéni munkaformában. A tanuló egyeztesse kör, négyzet, háromszög 

és téglalap formájú tárgyak képeit, tegye alá/fölé/mellé/rá az ugyanolyan formát ábrázoló 

képet! Felhasználható a 4. számú melléklet képanyaga. 

5. Feladatlapok: 

 Tárgy-kép egyeztetése: a 4. számú melléklet képeinek válogatása, csoportosítása, 

egyeztetése kör, négyzet, háromszög, téglalap alakú kekszekkel. A feladat az egyéni 

képességeknek megfelelően differenciálható az elemek számával. 

 

 15. lap: tárgy-kép egyeztetése: a logikai készlet elemeinek egyeztetése a feladatlapon 

található síkidomokkal. Kép-kép egyeztetése az 5. számú melléklet képeinek 

felhasználásával. A tanulók egyéni képességeinek megfelelően először tárgy-kép, majd 

kép-kép egyeztetése a fokozatosság elvének betartásával. A feladat differenciálható a 

feladatlap részleges letakarásával. 
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 16. lap: a logikai készlet elemeinek egyeztetése a feladatlapon található síkidomokkal. 

Tárgy-kép egyeztetése: a tanuló a logikai készlet elemei közül válasszon ki egy formát, 

és helyezze rá a feladatlapon található megfelelőjére! Az egyéni képességeknek 

megfelelően a feladatlap részlegesen letakarható a figyelem megtartása céljából.  

 

 17., 18., 19. és 20. lap és 6. számú melléklet: a melléklet formáinak egyeztetése a 

feladatlapon található síkidomokkal. A tanulók egyéni képességeinek megfelelően a 

differenciált feladatadás lehetőségei: 

 A tanuló egy feladatlapot kap, és a melléklet képei közül kiválasztja a 

feladatlapnak megfelelő formákat, ezt minden formával elismétli. 

 A tanuló két feladatlapot kap, és a melléklet képei közül kiválasztja a 

feladatlapoknak megfelelő formákat, ezt minden formával elismétli. 

 A tanuló három feladatlapot kap, és a melléklet képei közül kiválasztja a 

feladatlapoknak megfelelő formákat, ezt minden formával elismétli. 

 A tanuló megkapja az összes feladatlapot, és a melléklet képei közül kiválasztja 

a feladatlapoknak megfelelő formákat, ezt minden formával elismétli. 

A feladatlapok felragaszthatók egy nagyobb vagy több kisebb kartondobozra a manók 

szája helyét kivágva, melyeken keresztül az adott formát kell bedobni. Így a feladat 

csoportos munkaformát is lehetővé tesz. (Instrukció: „Etesd meg a manókat!”) 
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 21. lap és 7. számú melléklet: a melléklet formáinak egyeztetése a feladatlapon 

található síkidomokkal, „gyöngysor” kirakása egyeztetéssel, majd minta alapján. 

A tanulók egyéni képességeinek megfelelően a differenciált feladatadás lehetőségei: 

 A tanuló a melléklet képei közül helyezze rá a feladatlapon található színes 

megfelelőjére az adott síkidomot! 

 A tanuló a melléklet képeit, a felső sor mintáját követve helyezze a síkidomokat 

az alsó sorba! 

 A tanuló a pedagógus kérése alapján válassza ki a megadott formát, és helyezze 

a megfelelő helyre! A felső sor használatával könnyebb, az alsó sor 

használatával nehezedik a feladat. (Pl.: „Tedd a helyére a piros kört!”)  

  A tanuló a pedagógus kérése alapján a megadott helyre helyezze a megfelelő 

formát! (Pl.: „Tegyél egy formát a sor elejére/végére, a négyzet alá/a 

háromszög mellé, a kék forma alá/mellé/jobbra/balra!”) 

 A verbális emlékezet fejlesztése céljából egyszerre két, illetve több utasítást is 

adhat a pedagógus. (Pl.: „Tedd a piros kört és a zöld téglalapot a helyére!/Tedd 

a piros kört a felső sorba, és a kék háromszöget az alsó sorba!”) 

A figyelem megtartása céljából a feladatlap részlegesen letakarható, kettévágható. 
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 22., 23. és 24. lap és 8. számú melléklet: a melléklet formáinak egyeztetése a 

feladatlapon található síkidomokkal, ház, vonat, cica kirakása egyeztetéssel. 

A tanuló a mellékleten található síkidomok képei közül válasszon, és egyeztesse azt a 

feladatlapon található megfelelőjével! 

A jobb képességű tanulóknak egyszerre több feladatlap is adható. 

    

6.Sorozatok: a 4. és 6. számú melléklet képeivel ritmikus sorok képzése egyre több változóval, 

minta alapján, majd minta nélkül.  

Sorozatok alkothatók a logikai készlet elemeiből és kekszekből is, amennyiben a tanuló 

képességei a képek használatát még nem teszik lehetővé.  

A tanuló rendezze sorba minta alapján/minta nélkül a melléklet képeinek elemeit a 

fokozatosság és differenciálás elvének betartásával a következők szerint: (a változók 

elemszámának növelésével a feladat nehezíthető): 

 két változóval, pl.: kör-négyzet váltakozása vagy 

kör-kör-négyzet/négyzet-négyzet-kör váltakozása; 

 három változóval, pl.: kör-négyzet-háromszög vagy 

kör-kör-négyzet-háromszög/kör-négyzet-négyzet-háromszög váltakozása; 

 négy változóval, pl.: kör-négyzet-háromszög-téglalap vagy  

kör-kör-négyzet-háromszög-téglalap-téglalap váltakozása! 



NT-98661 Sz ámol ás  é s  m é r és  1 - 2 .  –  Ta ná r i  k éz i kön yv  
 

 20 

 

I.5. Kicsi-nagy, kisebb-nagyobb, ugyanakkora fogalma, nagyság szerinti sorba állítás 

1. A közvetlen környezetben található tárgyak (labda, autó, baba, kocka, logikai készlet elemei 

stb.) méretének megfigyeltetése, érzékeltetése, megnevezése. Nagy-kicsi és ugyanakkora 

tárgyak válogatása, csoportosítása. 

A pedagógus készítsen elő különböző tárgyakat (ld. fentebb), mutassa be és közvetlen 

tapasztalatszerzés útján ismertesse meg a tanulókkal a méretbeli tulajdonságaikat! A tanulók 

tapintással, megfigyeléssel, viszonyítással ismerjék meg a kicsi-nagy, később az ugyanakkora 

fogalmát! A pedagógus irányított kérdésekkel folyamatosan ellenőrzi az ismeretek 

elsajátításának mértékét. 

A tanulók először csoportosan, majd egyéni feladatvégzéssel válogassanak az eltérő nagyságú 

tárgyak közül, és csoportosítsák azokat! A pedagógus először bemutatja és ismerteti a 

feladatot, majd a tanulók közösen válogatják két csoportba (tálcára, kosárba, dobozba stb.) a 

kicsi-nagy tárgyakat. Az ugyanakkora fogalmának tanításakor a pedagógus egy tárgyat mutat 

be, a tanulóknak pedig több tárgy közül az ugyanakkorát kell kiválasztaniuk. Ezt követően 

egyénileg végzik a válogatást és csoportosítást, egyéni képességeiknek megfelelő mértékű 

segítségnyújtással vagy önállóan (pl.: labda, autó, baba, kocka, logikai készlet elemei stb.). A 

tanítást célszerű a kicsi-nagy és ugyanakkora fogalmának tanításával kezdeni, később pedig a 

kisebb-nagyobb is bevezethető a tanulók képességeihez mérten. A kisebb-nagyobb 

fogalmának kialakítása szintén megfigyeléssel, viszonyítással, érzékeltetéssel, azaz közvetlen 

tapasztalatszerzés útján történik. 

2. Tárgy-tárgy, tárgy-kép, kép-kép egyeztetése, képek válogatása, csoportosítása. 

A tanulók a különböző tárgyak közül válasszák ki az adott tárgy ugyanakkora méretű párját! A 

tanulók válasszák ki az adott tárgy kicsi és nagy méretű képi megfelelőjét, és egyeztessék azzal! 

A tanuló figyelje meg az eltérő nagyságú tárgyak képeit, majd válassza ki az ugyanakkora 

tárgyat ábrázoló képet, és tegye alá/fölé/mellé/rá! Először csoportos, majd egyéni 

munkaformában. 
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3. Feladatlapok (fotó, rajz) differenciált felhasználása a tanulók egyéni képességeit figyelembe 

véve: 

 25. lap és 9. számú melléklet képei: a melléklet képeinek egyeztetése a feladatlapon 

található megfelelőjükkel. 

A tanuló a melléklet képei közül válassza ki a feladatlapon található ábrák ugyanakkora 

párját, és helyezze rá az adott képre! 

(A feladatlap fotókat tartalmaz, így az alacsonyabb szimbólumszinten tájékozódó 

tanulók számára is alkalmazható.) 

 

 

 26. lap és 10. számú melléklet képei: a melléklet képeinek egyeztetése a feladatlapon 

található megfelelőjükkel. Kicsi-nagy tulajdonságok felismerése, megmutatása, 

megnevezése, illetve ugyanakkora keresése, felismerése, megmutatása, jelölése. 

A feladatlap képanyagának megbeszélése. A tanuló a melléklet képei közül válassza ki 

és helyezze rá a feladatlapon található ábrák ugyanakkora megfelelőjét az adott képre! 

A tanuló keresse meg, mutassa/jelölje meg a keretben található ábrák ugyanakkora 

megfelelőit a sorban! Egyéni képességekhez mérten differenciálható a feladat a 

feladatlap részleges letakarásával, illetve szétvágásával. 

 

 27. lap és 11. számú melléklet képei: kicsi-nagy tulajdonságok felismerése, 

megmutatása, megnevezése, illetve ugyanakkora keresése, felismerése, 

megmutatása, jelölése. 

A tanuló keresse meg, mutassa/jelölje meg a keretben található ábrák ugyanakkora 

megfelelőit a sorban! Egyéni képességekhez mérten differenciálható a feladat a 

feladatlap részleges letakarásával, illetve szétvágásával. (A feladatlap fotókat 
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tartalmaz, így az alacsonyabb szimbólumszinten tájékozódó tanulók számára is 

alkalmas.) 

 

 28. lap és 12. számú melléklet: a melléklet képeinek egyeztetése a feladatlapon 

található képekkel, illetve ellentétpárjukkal. 

A feladat differenciálásának lehetőségei fokozatosan nehezítve: 

 A tanuló a melléklet képei közül válassza ki és tegye a feladatlapon található 

párja mellé az ugyanakkorát! 

 A tanuló a melléklet képei közül válassza ki és tegye a feladatlapon található 

párja mellé a kisebbet! Ennél a feladatnál a kisebb-nagyobb fogalma jól 

érzékeltethető. 

     

 29. és 30. lap: kicsi és nagy méretű formák felismerése, megnevezése, megmutatása, 

jelölése. 

A feladatlapok képanyagának megbeszélése után a differenciálás lehetőségei: 

 A tanuló a 29. feladatlapon két kép közül ismerje fel, válassza ki és mutassa 

meg/jelölje a kicsi vagy nagy almát! 

 A tanuló a 29. feladatlapon két kép közül ismerje fel, válassza ki és mutassa 

meg/jelölje a kisebb vagy nagyobb almát (viszonyítás gyakorlása, 

viszonyfogalmak kialakítása)! 

 A tanuló a 29. feladatlapon három kép közül ismerje fel, válassza ki és mutassa 

meg/jelölje a kicsi vagy nagy labdát/labdákat! 
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 A tanuló a 29. feladatlapon három kép közül ismerje fel, válassza ki és mutassa 

meg/jelölje a kisebb vagy nagyobb labdát/labdákat (viszonyítás gyakorlása, 

viszonyfogalmak kialakítása)! 

  A tanuló a 29. feladatlapon öt kép közül ismerje fel, válassza ki és mutassa 

meg/jelölje a kicsi vagy nagy poharat/poharakat! 

 A tanuló a 29. feladatlapon öt kép közül ismerje fel, válassza ki és mutassa 

meg/jelölje a kisebb vagy nagyobb poharat/poharakat (viszonyítás gyakorlása, 

viszonyfogalmak kialakítása)! A feladatalap a figyelem megtartása céljából 

letakarható, szétvágható. 

 A tanuló a 30. feladatlap képei közül ismerje fel és jelölje/mutassa meg vagy 

csak a kicsi labdát, kulcsokat, fogkefét, vagy az összes kicsi tárgyat! 

 A tanuló a 30. feladatlap képei közül ismerje fel és jelölje/mutassa meg vagy 

csak a nagy kulcsot, labdákat, fogkeféket, vagy az összes nagy tárgyat! 

 A tanuló a 30. feladatlap képei közül ismerje fel és jelölje/mutassa meg az 

ugyanakkora tárgyakat! 

 A tanuló a 30. feladatlap képei közül ismerje fel és jelölje/mutassa meg a 

kisebb/nagyobb tárgyakat! 

 

4. Sorozatok alkotása, nagyság szerinti sorba állítás: 

 Sorozatok alkotása a 10. és 11. számú melléklet képeivel (ritmikus sor alkotása az autó 

és a labda képeivel). A tanuló rendezze sorba minta alapján/minta nélkül a melléklet 

képeinek elemeit a fokozatosság és differenciálás elvének betartásával a következők 

szerint (a változók elemszámának növelésével a feladat nehezíthető): 

 két változóval, pl.: kicsi-nagy autó/kicsi-nagy labda/kicsi-nagy pohár 

váltakozása; 

 három változóval, pl.: nagy labda-nagy autó-nagy pohár/kicsi labda-kicsi autó-

kicsi pohár/nagy labda-kicsi autó-nagy pohár/kicsi pohár-kicsi autó-nagy labda 

stb. váltakozása! 
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 Sorozat alkotás a 13. számú melléklet képeivel, egyéni képességeknek megfelelő 

elemszámmal. 

A melléklet képei lehetőséget adnak a kicsi-nagy fokozásának szemléltetésére, a 

viszonyítás gyakorlására, továbbá a sor eleje, sor vége, első elem, középső elem, utolsó 

elem fogalmainak tanítására. A melléklet képei a tanulók egyéni képességeihez mért 

elemszámmal használhatók fel.  

 

I.6. Rövid-hosszú, rövidebb-hosszabb, ugyanolyan hosszú 

1. A közvetlen környezetben található tárgyak (színesrúd-készlet, vonat, sín, ropi, szívószál, 

fonal, szalag, póló, nadrág, szoknya, öv, zokni, csizma, haj stb.) kiterjedésének 

megfigyeltetése, érzékeltetése, megnevezése. Hosszú-rövid és ugyanolyan hosszú tárgyak 

válogatása, csoportosítása. Hangterjedelem, hosszú és rövid időtartamú hangok 

megfigyeltetése, érzékeltetése, kiviteleztetése (furulya, csörgő, síp, különböző hangok 

kiadása, hosszú és rövid magánhangzók stb.). A feladat az olvasás-írás foglalkozás keretében 

is gyakoroltatható. 

A pedagógus készítsen elő különböző tárgyakat (ld. fentebb), mutassa be és közvetlen 

tapasztalatszerzés útján ismertesse meg a tanulókkal kiterjedésbeli tulajdonságaikat! A 

tanulók tapintással, megfigyeléssel, viszonyítással ismerjék meg a rövid-hosszú, később az 

ugyanolyan hosszú fogalmát! A pedagógus irányított kérdésekkel folyamatosan ellenőrzi az 

ismeretek elsajátításának mértékét. 

A tanulók először csoportosan, majd egyéni feladatvégzéssel válogassanak az eltérő 

hosszúságú tárgyak közül, és csoportosítsák azokat! A pedagógus először bemutatja és 

ismerteti a feladatot, majd a tanulók közösen válogatják két csoportba (tálcára, kosárba, 

dobozba stb.) a rövid-hosszú tárgyakat. Az ugyanolyan hosszú fogalmának tanításakor a 

pedagógus egy tárgyat mutat be, a tanulóknak pedig több tárgy közül az ugyanolyat kell 
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kiválasztaniuk. Ezt követően egyénileg végzik a válogatást és csoportosítást, egyéni 

képességeiknek megfelelő mértékű segítségnyújtással vagy önállóan (pl.: vonat, sín, ropi, 

szívószál, fonal, szalag, póló, nadrág, szoknya, öv, zokni, csizma, haj stb.). A tanítást célszerű a 

rövid-hosszú és ugyanolyan hosszú fogalmának tanításával kezdeni, később pedig a rövidebb-

hosszabb is bevezethető a tanulók képességeihez mérten. A rövidebb-hosszabb fogalmának 

kialakítása szintén megfigyeléssel, viszonyítással, érzékeltetéssel, azaz közvetlen 

tapasztalatszerzés útján történik. 

2. Tárgy-kép egyeztetése, kép-kép egyeztetése, képek válogatása, csoportosítása. 

A tanulók a különböző tárgyak közül válasszák ki az adott tárgy ugyanolyan hosszú párját! A 

tanulók válasszák ki az adott tárgy ugyanolyan hosszú képi megfelelőjét, és egyeztessék azzal! 

A tanuló egyeztesse az eltérő hosszúságú tárgyak képeit, tegye alá/fölé/mellé/rá az 

ugyanolyan tárgyat ábrázoló képet! Először csoportos, majd egyéni munkaformában.  

3. Feladatlapok (fotó, rajz) differenciált felhasználása a tanulók egyéni képességeit figyelembe 

véve: 

 31. lap és 14. számú melléklet: a melléklet képeinek egyeztetése a feladatlapon 

található megfelelőjükkel, illetve ellentétpárjukkal. Fogalmak: rövid-hosszú, 

ugyanolyan hosszú. 

A pedagógus bemutatja és ismerteti a feladatlap és a melléklet képanyagát. Megerősíti 

a képek segítségével a hosszú-rövid-ugyanolyan hosszú fogalmát. A tanulók válasszák 

ki a melléklet képei közül a feladatlapon található ruhadarabok ugyanolyan hosszú 

párját, és helyezzék a kép alá! A tanulók válasszák ki a melléklet képei közül a 

feladatlapon található ruhadarabok ellentétpárját, és helyezzék a kép alá.  

(A feladatlap fotókat tartalmaz, így az alacsonyabb szimbólumszinten tájékozódó 

tanulók számára is alkalmas.) 

 

 32. lap (A3), 33. lap (A3) és 15. melléklet (A3), valamint 33. lap és 15. számú melléklet: 

öltöztetős feladat. A feladatlapokon található lány, illetve fiú felöltöztetése a 

mellékletben található hosszú és rövid ruhadarabok válogatásával. 

A feladatlap lehetőséget ad a testséma kialakítására, fejlesztésére és a nemek közti 

különbözőség érzékeltetésére, a melléklet képanyaga pedig a ruhadarabok 
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megismertetésére, a nemek szerinti válogatásra és csoportosításra, főfogalom alá 

rendelésre. 

A pedagógus bemutatja és ismerteti a feladatlapok és a melléklet képanyagát. A 

tanulók a pedagógus kérésére válasszák ki a hosszú vagy rövid ruhadarabokat, és 

öltöztessék fel a kislányt és kisfiút! A feladat egyéni és csoportos munkaformában is 

végezhető, illetve nehezíthető mindkét feladatlap egyidejű megoldásával. 

 

 

 34. lap: a különböző hosszúságok érzékeltetése ujj végighúzásával. A hosszú út 

felismerése, megmutatása, megnevezése. A tanuló a pedagógus kérésére 

válassza ki a hosszú vagy rövid utat, és toljon végig rajta kisautót! 

A pedagógus által előre elkészített vagy a tanuló által levágott, ugyanolyan 

hosszúságú fonalakat a tanuló helyezze rá a megfelelő hosszúságú fonalakat 

ábrázoló képre! A figyelem megtartása céljából a feladatlap részlegesen 

letakarható vagy kettévágható. 
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 35. lap: a különböző hosszúságok felismerése, megmutatása, megnevezése, jelölése. 

A pedagógus ismerteti megbeszéli a tanulókkal a feladatlap képanyagát, majd 

megfigyelteti a tanulókkal, kinek van a csoportban hosszú vagy rövid haja, körme. A 

tanulók a feladatlapon ismerjék fel, mutassák/jelöljék meg a hosszú, illetve rövid hajat, 

körmöt! A feladat nehezítéseként adható igaz-hamis állítás a tanulók számára. (Pl.: 

„Igaz-e, hogy a kisfiúnak hosszú haja van?”) A figyelem megtartása céljából a feladatlap 

részlegesen letakarható vagy kettévágható. 

 

 36. lap: a különböző hosszúságok felismerése, megnevezése, jelölése. 

A feladatlap lehetőséget ad a rövidebb-hosszabb, legrövidebb-leghosszabb 

fogalmának kialakítására, érzékeltetésére. A pedagógus ismerteti, megbeszéli a 

tanulókkal a feladatlap képanyagát. A tanuló a pedagógus kérésére ismerje fel és 

mutassa/jelölje meg a rövidebb-hosszabb, legrövidebb-leghosszabb sálat, övet, zoknit! 

A figyelem megtartása céljából a feladatlap részlegesen letakarható vagy kettévágható. 

 

4. Sorozatok alkotása, tárgyak hosszúság szerinti sorba rendezése egyéni képességeknek 

megfelelő változóval (szívószál, ropi, pálcika, szalag stb.). 
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I.7. Magas-alacsony, magasabb-alacsonyabb, ugyanolyan magas 

1. A közvetlen környezetben található tárgyak (pl.: építőkockából/legóból torony építése), 

házak, fák, bútorok, személyek (tornasor, felnőtt-gyerek) magasságának (függőleges irányú 

nagyság, azaz hosszúság, melynek nyelvi kifejezési formája melléknevekkel, illetve azok 

fokozásával történik: magas- alacsony, magasabb-alacsonyabb, legmagasabb-legalacsonyabb) 

megfigyeltetése, érzékeltetése, megnevezése. 

A pedagógus készítsen elő különböző tárgyakat (ld. fentebb), mutassa be és közvetlen 

tapasztalatszerzés útján ismertesse meg a tanulókkal kiterjedésbeli tulajdonságaikat! A 

tanulók tapintással, megfigyeléssel, viszonyítással ismerjék meg az alacsony-magas, később az 

ugyanolyan magas fogalmát! A pedagógus irányított kérdésekkel folyamatosan ellenőrzi az 

ismeretek elsajátításának mértékét. 

A tanulók először csoportosan, majd egyéni feladatvégzéssel építsenek eltérő magasságú 

tornyokat, majd válasszák ki a magas-alacsony, magasabb-alacsonyabb és ugyanolyan magas 

építményt! 

A pedagógus készítsen elő különböző tárgyakat (ld. fentebb), mutassa be és közvetlen 

tapasztalatszerzés útján ismertesse meg a tanulókkal kiterjedésbeli tulajdonságaikat! A 

tanulók tapintással, megfigyeléssel, viszonyítással ismerjék meg a magas-alacsony, később az 

ugyanolyan magas fogalmát! A pedagógus irányított kérdésekkel folyamatosan ellenőrzi az 

ismeretek elsajátításának mértékét. 

A tanulók először csoportosan, majd egyéni feladatvégzéssel válogassanak az eltérő 

magasságú tárgyak közül, és csoportosítsák azokat! A pedagógus először bemutatja és 

ismerteti a feladatot, majd a tanulók közösen válogatják két csoportba (tálcára, kosárba, 

dobozba stb.) a magas-alacsony tárgyakat. Az ugyanolyan magas fogalmának tanításakor a 

pedagógus egy tárgyat mutat be, a tanulóknak pedig több tárgy közül az ugyanolyan magasat 

kell kiválasztaniuk. Ezt követően egyénileg végzik a válogatást és csoportosítást, egyéni 

képességeiknek megfelelő mértékű segítségnyújtással vagy önállóan (pl.: házak, fák, bútorok, 

személyek stb.). 

A tanítást célszerű a magas-alacsony, majd az ugyanolyan magas fogalmának tanításával 

kezdeni, később pedig a magasabb-alacsonyabb is bevezethető a tanulók képességeihez 

mérten. A magasabb-alacsonyabb fogalmának kialakítása szintén megfigyeléssel, 

viszonyítással, azaz közvetlen tapasztalatszerzéssel történik. Érzékeltethető építéssel, 

viszonyítással, tornasor kialakításával. Mozgásnevelés és játékra nevelés keretében is 

gyakoroltatható.  

2. Kép-kép egyeztetése, képek válogatása, csoportosítása. 

A tornasorról, a gyerekek magasságbeli különbségeiről, az épített tornyokról fotó készíthető, 

mellyel már képi szinten is érzékeltethetők ezek a fogalmak. A pedagógus alacsony, magas 

házakról, bútorokról, személyekről képeket készít elő két példányban. A 16., 17., 18. számú 
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melléklet képi anyaga sokszorosítva szintén felhasználható a fogalmak tanításakor. A tanulók 

a pedagógus kérésére a képek közül kiválasztják a magasakat, alacsonyakat, és magasság 

szerint két csoportba rendezik azokat. A tanulók a pedagógus kérésére a képek közül 

kiválasztják az ugyanolyan magasat, és egyeztetik a párjával. 

3. Feladatlap: 

 37. lap: alacsony-magas tulajdonságok felismerése, megmutatása, megnevezése. 

Fogalmak: alacsony-magas. 

A tanuló a pedagógus kérésére mutassa meg, jelölje az alacsony vagy magas fát vagy 

létrát. A figyelem megtartása céljából a feladatlap kettévágható vagy letakarható.  

 

4. Sorozatok alkotása, magasság szerinti sorba rendezése tárgyakkal, majd képekkel. A tanulók 

legóból/építőkockából építsenek alacsony, magas, egyforma magasságú tornyokat, figyeljék 

meg, hasonlítsák össze és rendezzék őket magasság szerinti növekvő vagy csökkenő 

sorrendbe. 

 Sorozatok alkotása a 16. számú melléklet képeivel, növekvő és csökkenő sor képzése 

egyéni képességeknek megfelelő számú változóval. 

 

 Sorozatok alkotása a 17. számú melléklet képeivel, egyéni képességeknek megfelelő 

számú változóval. Építés minta alapján legóból, az elkészült tornyok magasság szerinti 

emelkedő és csökkenő sorba rendezése, megnevezése, egyeztetése a képi 

megfelelőjével. 
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 Sorozatok alkotása a 18. számú melléklet képeivel, növekvő és csökkenő sor képzése 

egyéni képességeknek megfelelő számú változóval. Egyéni képességeikhez mérten a 

tanulók a melléklet képein látható tornyokat megépíthetik, egyeztethetik a képi 

megfelelőjükkel és sorba rendezhetik.  

 

I.8. Vékony-vastag, vékonyabb-vastagabb, ugyanolyan vastag 

1. A közvetlen környezetben található tárgyak (pl.: ceruza, könyv, fonal, szívószál, ropi, szalag 

stb.) vastagságának megfigyeltetése, érzékeltetése, megnevezése, becslések, mérések, 

végzése. 

A pedagógus eltérő vastagságú tárgyakat készít elő, bemutatja azokat. Ismerteti a fogalmakat, 

észrevételezteti a különbözőségeket. A tanulók közvetlen tapasztalatszerzés útján 

(tapintással, becsléssel, méréssel) ismerjék meg a tárgyak kiterjedésbeli különbségeit, 

egymáshoz viszonyítva azokat! 

2. Tárgyak válogatása, csoportosítása azonos tulajdonság alapján (vékony-vastag). 

Az előkészített tárgyak közül a pedagógus kérésére a tanulók válasszák ki a vastagokat, illetve 

a vékonyakat, csoportosítsák azokat kiterjedésük szerint kétfelé (két tálcára, dobozba, kosárba 

stb.)! Először csoportos, majd egyéni feladatmegoldással. 

3. Sorozatok alkotása (ritmikus sor) vékony-vastag tárgyakkal, egyéni képességeknek 

megfelelő változóval.  

4. Feladatlap: 

 38. lap: a feladatlap képanyagának megbeszélése. Vékony és vastag, egyforma vastag 

tulajdonságok felismerése, megnevezése, megjelölése a 19. számú melléklet 
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felhasználásával. A tanuló a melléklet képei közül válassza ki a feladatlapon található 

kép megfelelőjét, és tegye rá! 

  

I.9. Puha-kemény 

1. A környezetben található tárgyak, jelenségek jellemző tulajdonságainak megismertetése, 

megnevezése, érzékeltetése, megfigyelése. 

A pedagógus puha és kemény tárgyakat készít elő, bemutatja azokat, majd közvetlen 

tapasztalatszerzés útján érzékelteti a tulajdonságokat a tanulókkal (pl.: plüssök, könyv, kocka, 

bútorok, párna, kövek stb.). 

2. Tárgyak, ruhadarabok válogatása, csoportosítása azonos (puha-kemény) tulajdonságok 

alapján. 

Az előkészített és ismertetett tárgyak közül a pedagógus kérésére a tanulók válasszák ki a 

puhákat és a keményeket, és csoportosítsák őket kétfelé (két tálcára, dobozba, kosárba stb.)! 

Először csoportos, majd egyéni feladatmegoldással. 

3. Feladatlapok: 

 39., 40. lap és 20. számú melléklet: a feladatlapon található tárgyak tulajdonságainak 

felismerése, megnevezése, egyeztetése a melléklet képeivel. 

A feladatlapokon és a mellékleten található tárgyak és tulajdonságaik megbeszélése. A 

tanulók a melléklet képei közül válasszák ki a feladatlapon találhatókat, és helyezzék 

rá! 
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 A 41. lapon található tárgyak tulajdonságainak felismerése, megjelölése, 

megnevezése. 

A tanuló a pedagógus kérésére mutassa/jelölje meg a kemény, majd a puha tárgyakat! 

 

 Sorozatok: a 20. számú melléklet képeinek válogatása, csoportosítása, sorozatok 

alkotása. 

A tanuló a pedagógus kérésére válogassa, csoportosítsa a melléklet képeit puhaságuk, 

illetve keménységük alapján. 

A tanulók alkossanak ritmikus sort a képekből, pl.: puha-kemény (maci-dió-labda-

kalapács stb.)! 

A képanyag fogalomtanításra, szókincsbővítésre is alkalmas. 

 

I.10. Hideg-meleg 

1. A környezetben található tárgyak, jelenségek jellemző tulajdonságainak megismertetése, 

érzékeltetése, megfigyelése, megnevezése. 

A pedagógus a hideg és meleg érzékeltetésére alkalmas tárgyakat, jelenségeket készít elő 

(hideg-meleg víz, hajszárító, vízforraló, ventilátor, télen: radiátor, hó, jégcsap, hóember, 

jégkocka, jégkrém, fagyi, gyertya, hűtő, gáztűzhely, forró tea, kávé stb.), és közvetlen 

tapasztalatszerzés útján megismerteti a tanulókkal taktilis és haptikus érzékeltetéssel a hideg 

és meleg érzetét.  

Önkiszolgálás- és kommunikációfoglalkozások keretében is gyakoroltathatók az ismeretek, 

például a téli-nyári időjárás, a kézmosás, a konyha és berendezése témaköre kapcsán. (A 
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meleg és hideg érzékeltetésénél fokozottan figyeljünk a balesetek elkerülésére, 

megelőzésére!) 

2. Feladatlapok: 

 A 42. és 43. lapon található tárgyak, jelenségek tulajdonságainak felismerése, 

megnevezése.  

A feladatlap képanyagának megbeszélése, az ismeretek elsajátításának ellenőrzése 

irányított kérdésekkel. A tanuló ismerje fel, mutassa/jelölje, nevezze meg a hideg, 

illetve meleg tárgyakat, jelenségeket! 

 

 A 44. lapon található tárgyak, jelenségek tulajdonságainak felismerése, megnevezése.  

A feladatlap képanyagának megbeszélése, az ismeretek elsajátításának ellenőrzése 

irányított kérdésekkel. A tanuló ismerje fel, mutassa/jelölje, nevezze meg a hideg és 

meleg tárgyakat, jelenségeket! 

 

I.11. Színek 

1. A környezetben található tárgyak, jelenségek jellemző tulajdonságainak megismertetése, 

érzékeltetése, megfigyelése, megnevezése. 

A pedagógus készítsen elő különböző színű tárgyakat (építőkockák, legók, kisautók, Minimat 

készlet, logikai készlet, ceruzák, szívószálak stb.)! Mutassa be és közvetlen tapasztalatszerzés 

útján ismertesse meg a tanulókkal a tárgyak színeit! 



NT-98661 Sz ámol ás  é s  m é r és  1 - 2 .  –  Ta ná r i  k éz i kön yv  
 

 34 

A pedagógus folyamatos visszacsatolással, irányított kérdésekkel ellenőrzi és gyakoroltatja az 

ismereteket a tanulókkal. (Pl.: „Milyen színű ez a ceruza? Mutasd meg a sárga színűt!” stb.) 

Célszerű két szín tanításával kezdeni (kék-sárga). A pedagógus először az egyik színt mutatja, 

megnevezi, megfigyelteti a tanulóval. Majd az ismeret rögzítése érdekében visszakérdez, hogy 

milyen színt lát a tanuló. Ezután a másik színt is bemutatja, szintén ellenőrzi, rögzíti az 

ismereteket. Ezek után a tanuló kérésre két szín közül választ. (A verbális kommunikációjukban 

akadályozott tanulók esetében a választással, megmutatással rögzül az ismeret.)  

A pedagógus fokozatosan bővíti a tanulók ismereteit a többi szín bemutatásával, 

megtanításával. (A kék-sárga szín után a piros, majd a zöld szín tanítása következik, végül a 

fekete-fehér, a tanulók egyéni képességeit figyelembe véve.) 

2. A környezetben található tárgyak keresése, válogatása, csoportosítása adott szín alapján. 

A pedagógus által előkészített tárgyak közül a tanulók először két szín szerint válogatnak, 

csoportosítanak, majd három, négy stb. szín szerint, egyéni képességeiknek megfelelően. 

Kommunikáció (pl.: „Milyen színű az ég?”) és játékra nevelés (pl.: „Keressetek kék színű 

tárgyakat az osztályteremben!”) keretében is gyakoroltathatók a színek. 

3. Azonos színű tárgyak egyeztetése. 

A pedagógus által előkészített tárgyak közül a tanuló válassza ki az ugyanolyan színű párját, és 

tegye alá/fölé/mellé/rá! 

4. Azonos színű tárgyak-fotók és tárgyak-képek egyeztetése. 

A pedagógus a különböző színű tárgyakról fotókat/képeket készít/gyűjt a gyermekek 

szimbólumszintjének megfelelően. A tanuló a tárgyak közül válassza ki a fotóknak/képeknek 

megfelelő színűt, és tegye mellé/alá/fölé/rá! A tanuló a fotók/képek közül válassza ki a 

tárgynak megfelelő színűt, és helyezze mellé/fölé/alá! 

5. Feladatlapok: 

 45., 46., 47., 48., 49. és 50. lap: a feladatlapok képanyagainak megbeszélése – a tanuló 

a pedagógus kérésére nevezze/mutassa/jelölje meg a különböző színeket! A 

pedagógus irányított kérdésekkel, folyamatos visszacsatolással ellenőrizze az 

ismeretek elsajátításának mértékét! A feladatlapok képei lehetőséget adnak 

szókincsbővítésre is. Egyéni és csoportos munkaformában is végezhető a feladatok 

megoldása. Kommunikáció, ábrázolás-alakítás és játékra nevelés keretében is 

gyakoroltathatók az ismeretek. 
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 51. lap és 21. számú melléklet: színek egyeztetése – a tanuló az ugyanolyan színű 

korong/ecset képeit helyezze rá a feladatlapon található párjára! 

  

 52. lap és 21. számú melléklet: színek felismerése, egyeztetése – a tanuló helyezze rá 

a pedagógus által kért színű korongot az üres palettára, majd az ecsetek képeit tegye 

rá az ugyanolyan színű korongra! 

  

 53. lap és 22. számú melléklet: színek egyeztetése – a tanuló az autókat állítsa az 

ugyanolyan színű garázs elé! 
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 54. lap és 23., 24., 25. számú melléklet: az applikációs képek ráhelyezése a feladatlapra 

minta, illetve kérés alapján. A pedagógus bemutatja és ismerteti a feladatot és a 

színeket. 

A tanulók egyéni képességeit figyelembe véve a feladat differenciálásának lehetőségei: 

 A pedagógus egyféle sorrendbe rendezi a melléklet képeit, és a tanuló ennek mintájára 

egyeztetéssel helyezze rá a léceket a kerítésre! 

 A tanuló a pedagógus kérésére a melléklet képei közül válassza ki a megfelelő színt, és 

tegye a kerítésre! 

 A tanuló a pedagógus kérésére a melléklet képei közül válassza ki a megfelelő színt, és 

tegye a megadott helyre a kerítésen! (Pl.: „Tedd a pirosat a kék mellé! Tedd a sor 

elejére/előre a sárgát!”) 

 A melléklet képanyaga lehetőséget ad ritmikus sorok képzésére 2–6 változóig, az 

egyéni képességek figyelembevételével. 

  

I.12. Rész-egész 

1. A pedagógus különféle tárgyakat, játékokat, gyümölcsöket, zöldségeket készít elő, 

megfigyelteti a tanulókkal, közösen egészből részekre bontják és részekből egésszé alakítják 

azokat. Majd szétszedhető tárgyakat, játéktárgyakat (puzzle, vonatsín, kisvonat stb.) figyeltet 

meg, részekre bontat, részeiből egésszé alakíttat minta alapján (fénykép, telefon) vagy minta 

nélkül. 

2. A tanuló érdeklődési körébe tartozó képeket készít elő, részekre vág (elemszám 

tekintetében az egyéni képességeknek megfelelően), amit a tanulók minta alapján vagy minta 
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nélkül összeillesztenek. Ezek után a tanulók képrészleteket keresnek eseményképeken, illetve 

puzzle-t/puzzle-kat raknak össze egyéni képességeiknek megfelelő darabszámmal. 

3. Feladatlapok:  

 26., 27. és 28. számú melléklet: a tanulók egyéni képességeihez mérten a szétvágott 

képek összeillesztése. 

   

 60., 61., 62., 63. lap: a feladatlap képanyagának megbeszélése. A tanuló a feladatlap 

alján található tárgyakat, jelenségeket keresse/mutassa/jelölje meg a nagy képen! 

A feladatlap képanyaga lehetőséget nyújt az időbeli tájékozódás elsajátítására is, illetve 

a kommunikáció tantárgy témakörei is gyakoroltathatók vele (pl. az évszakok 

jellemzői). 
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II. TÁJÉKOZÓDÁS 

A témakörhöz kapcsolódó alapfogalmak:  

Erre-arra, itt-ott, ide-oda, előre-hátra, elöl-hátul, oldalra, lefelé-felfelé, lent-fent, föl-le, 

sorban, mellett, jobbra-balra, bal oldal, jobb oldal, előtt-mögött, alatt, alá, fölött, fölé, lassan-

gyorsan, egyszerre, most, majd, utána, elmúlt, lesz, előtte, eleje-vége, reggel, délelőtt, délben, 

délután, este, ma, tegnap, holnap, sötét-világos, napirend, napközbeni cselekvések, iskolai 

cselekvések, időhatározók, évszakok nevei, évszakok jellemzői, nap, felhő, eső, hó, szél, hideg-

meleg, hol, hová, honnan, között. 

Felszólítás cselekvésekre: „Várj! Most! Majd! Kész!” 

II.1. Térbeli tájékozódás, a jobb-bal fogalmának kialakítása 

1. A pedagógus ismertesse és mutassa meg a térbeli irányokat, majd együttcselekvéssel, 

facilitálással segítse a tanulókat ennek megértésében, gyakorlásában. A térbeli irányok 

kialakítása először a saját testtől kiindulva történik, majd egy társ vagy egy tárgy lehet a 

viszonyítási pont. A tanításhoz használhatók játéktárgyak (autó, labda, plüssfigurák, szék, 

asztal, zsámoly stb.). A tanuló a pedagógus kérésére tegye maga elé/mellé/mögé a választott 

játéktárgyat! A pedagógus a tanuló tevékenységét verbálisan erősítse meg, amit a tanuló 

szintén próbáljon utánamondani vagy gesztusaival mutatni! Következő lépésként a tanulók a 

pedagógus kérésére álljanak/üljenek egy társuktól vagy egy tárgytól meghatározott irányba 

(pl.: társ/tárgy mellé, mögé, elé, babzsák/plüss a fej fölé, láb alá, has elé, hát mögé, két láb 

közé stb.)! A pedagógus az egyéni képességekhez mérten nyújtson segítséget a tanulóknak! 

2. A pedagógus mutassa be a jobbra-balra irányokat, majd együttcselekvéssel, facilitálással 

segítse a tanulókat ennek megértésében, gyakorlásában! A tanulók az egyéni képességeikhez 

mért segítségnyújtással, együttműködéssel, segítséggel, irányítással vagy önállóan mutassák 

meg a saját testükön a jobb és bal oldalt! Ennek megerősítése gyakoroltatható a jobb/bal kar 

felemelésével, a jobb/bal lábbal történő előrelépéssel stb. A gyakorlás megvalósulhat például 

színes karkötők felhasználásával, a tükör egyik oldalának letakarásával, jobb-bal végtagok 

jelölésével. A pedagógus figyeljen a lateralitás kialakításánál, hogy tükörképben mutassa a 

jobb, illetve bal oldalt a tanulóknak, ha szemben áll velük! 

A feladat az olvasás-írás és mozgásnevelés-foglalkozások keretében is gyakoroltatható. 

3. A pedagógus ismertesse és mutassa meg a térbeli irányokat két tárgy térbeli helyzetének 

egymáshoz viszonyításával, majd együttcselekvéssel, facilitálással segítse a tanulót ennek 

megértésében, gyakorlásában! A tanulók az egyéni képességeikhez mért segítséggel 

helyezzenek tárgyakat egymás mellé/mögé/elé/alá/fölé, és nevezzék meg azok térbeli 

helyzetét (pl.: macit az autó mögé, széket az asztal mögé, kisautót a polc alá stb.)! A pedagógus 
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tegyen fel kérdéseket az ismeretek megerősítése céljából! (Pl.: „Hol a maci? A szék alatt. Az 

autó mögött.”) 

4. Térbeli helyzetek felismerése, megnevezése képi síkon.  

5. Feladatlapok: 

 29. 30. és 31. számú melléklet: A pedagógus állítsa össze a ház makettjét, készítsen elő 

játéktárgyakat (kisautót, legófigurákat stb.), a melléklet képeit ragassza fel parafa 

dugóra vagy műanyag kupakra! Ezek után mutassa be a melléklet képanyagát és a 

feladatot. Ismertesse, ismételje át a téri irányokat, helyzeteket a ház és a tárgyak 

viszonyában, először a házhoz, majd a tárgyakhoz viszonyítva! A tanuló először a 

játéktárgyakat, majd a melléklet képeit helyezze a pedagógus által megadott irányba! 

A pedagógus folyamatos visszacsatolással, irányított kérdésekkel gyakoroltassa a téri 

irányok és helyzetek megnevezését, elsajátítását! (Például játéktárgyakkal: „Tedd az 

autót a ház elé! Hol az autó? Az autó a ház előtt van. Tedd a babát a ház mögé! Hol a 

baba? A baba a ház mögött van.” vagy képekkel: „Tedd az autót a ház elé, a kutyát a 

ház mellé/jobb oldalra!” stb.) A feladat csoportos és egyéni munkaformára is 

lehetőséget nyújt, illetve minta alapján és anélkül is végezhető. 

  

 

 55. lap (A3) és 31. számú melléklet: A pedagógus ismerteti a feladatlap és a melléklet 

képanyagát, majd bemutatja a feladatot. Ismerteti, átismétli az irányokat és 

helyzeteket, valamint a jobbra-balra irány fogalmát. A tanulók a pedagógus kérésére 

egyéni képességeikhez mért segítségnyújtással a melléklet képeit helyezzék el a 

feladatlapon a megadott helyre! A pedagógus irányított kérdésekkel gyakoroltatja az 
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irányok és helyzetek megnevezését síkban. (Pl.: „Tedd a kukacot a föld alá! A virágot a 

fa mellé. Hol van a kukac? A kukac a föld alatt van.” stb.) 

A feladat csoportos és egyéni munkaformára is lehetőséget nyújt, illetve minta alapján 

és anélkül is végezhető. 

  

 56. lap (A3) és 31. számú melléklet: A pedagógus ismerteti a feladatlap és a melléklet 

képanyagát, bemutatja a feladatot, ismerteti, átismétli az irányokat és helyzeteket, 

valamint az alsó, felső, középső és jobbra-balra irány fogalmát. A tanulók a pedagógus 

kérésére egyéni képességeikhez mért segítséggel a melléklet képeit helyezzék a 

feladatlapon a megadott irányba, a megfelelő polcra! A pedagógus irányított 

kérdésekkel gyakoroltatja az irányok és helyzetek megnevezését síkban. (Pl.: „Tedd a 

szalámit a paradicsom fölé, a paprikát az alsó polcra! Hol van a szalámi? Az alsó polcon. 

A paradicsom fölött.” stb.) 

A feladat csoportos és egyéni munkaformára is lehetőséget nyújt, illetve minta alapján 

és anélkül is végezhető. 
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 57. és 58. lap: A pedagógus ismerteti a feladatlapok képanyagát, megbeszélik a 

feladatot, ismerteti, átismétli az irányokat és helyzeteket, a jobb-bal fogalmát. A 

feladatlapok leginkább a mellett, előtt-mögött irányok gyakorlására adnak lehetőséget 

képi síkon. A tanuló a pedagógus kérésére mutassa/jelölje/nevezze meg a kerítés 

előtt/mögött lévő gyerekeket/tárgyakat! (Pl.: „Hol áll a sárga pólós kisfiú? A kerítés 

előtt áll. Milyen tárgyak vannak a kerítés előtt? Bicikli, vödör.” stb.) A pedagógus 

irányított kérdésekkel ellenőrizze, gyakoroltassa az előtt/mögött/mellett 

irányfogalmak ismeretét! 

A feladat lehetőséget nyújt szókincsbővítésre is. 

   

 32. és 33. számú melléklet: A pedagógus ismerteti a mellékletek képanyagát, 

bemutatja a feladatot, ismerteti, átismétli az irányokat és helyzeteket, valamint a jobb-

bal fogalmát. A tanulók a melléklet képein ismerjék fel/nevezzék/mutassák/jelöljék 

meg a téri irányokat, helyzeteket! A pedagógus irányított kérdésekkel gyakoroltatja, 

rögzíti az irányok és helyzetek ismeretét. (Pl.: „Mutasd meg azt a képet, ahol a labda a 

kocka mögött van! Tegyél kavicsot arra a képre, ahol a madár a kalitka mellett/jobb 

oldalán van!” stb.)  

A mellékletek lehetőséget adnak a gyermekek szimbólumszintjének megfelelő 

differenciálásra (32. számú fotós melléklet). 

Szintén differenciálásra ad lehetőséget a mellékletek szétvágása/letakarása.  

 

II.2. Sor eleje, sor vége fogalmának kialakítása 

1. A pedagógus készítsen elő tárgyakat (autó, kocka, baba, maci, kanál, pohár stb.), mutassa 

be a feladatot, majd a tanulók csoportos vagy egyéni munkaformában rendezzék sorba azokat 

balról jobbra! (Pl.: „Mi van a sor elején/végén? Mutasd meg a sor elejét/végét!”) 

A feladat az olvasás-írás foglalkozás keretében is gyakoroltatható. 
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A pedagógus alakítson tornasort, fotózza le, figyeltesse meg a gyerekekkel! (Tegyen fel 

kérdéseket, pl.: „Ki áll a sor elején, végén? A legmagasabb áll a sor elején, a legalacsonyabb a 

sor végén? Ki a legalacsonyabb/legmagasabb, első/utolsó?”) 

A feladat differenciálásának lehetőségei:  

 különböző tárgyak sorba rendezése, a sor elején, illetve végén lévő elem megmutatása, 

megjelölése (pl.: kaviccsal), megnevezése; 

 azonos tárgyak sorba rendezése az első, utolsó elem megkülönböztetésével (pl.: szín, 

nagyság); 

 tárgyi cselekedtetés átvitele képi síkra (pl.: korongok sorba rendezése, nyomdázás, 

színezés stb.). 

2. Feladatlap:  

 59. lap: Beszéljék meg közösen a feladatlap képanyagát, majd a tanulók a pedagógus 

kérésére nevezzék/mutassák/jelöljék meg a sor elejét, végét! 

A figyelem megtartása céljából a feladatlap kettévágható, letakarható.  

 

Felhasználható még a 21. feladatlap és a 7. számú melléklet.  

II.3. Időbeli tájékozódás: évszakok, napok, napirend, napszakok 

1. Az évszakok váltakozásának megismertetése: A csoport a pedagógus irányításával ismerje 

meg az évszakok jellemző jegyeit közvetlen tapasztalatszerzés útján (séta, időjárási jelenségek 

megfigyeltetése, érzékeltetése, megnevezése)! 

2. 60., 61., 62. és 63. feladatlap: a pedagógus ismertesse a feladatlapok képanyagát, az 

évszakok jellemző jegyeit! A tanulók egyéni képességeikhez mért segítségnyújtással ismerjék 

fel, jelöljék/nevezzék meg az évszakokat és jellemzőiket! Keressék meg a feladatlap alján 

található tárgyakat, jelenségeket a nagy képen! Az évszakok tanításánál fontos szempont a 

sorrendiség (szerialitás) kialakítása. A feladat kommunikációfoglalkozások keretében is 

gyakoroltatható. 
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3. A hét napjainak megismertetése: A csoport a pedagógus irányításával ismerje meg a hét 

napjait, azok váltakozását az egyes napok tevékenységekhez való kapcsolásával! (Pl.: „Kedden 

uszoda van, pénteken énekóra, szombaton és vasárnap nem jövünk iskolába.” stb.) Ezek 

napirendi kártyák segítségével gyakoroltathatók, megerősíthetők.  

A 34. és 35. számú melléklet ábráinak felhasználásával a hét napjainak felsorolása, tanulása 

mondóka segítségével, a mondóka eljátszása gesztusjelekkel kísérve. 

A pedagógus a képek és gesztusok segítségével bemutatja a mondókát, melyet a tanulók 

utánzással ismételnek egyéni képességeiknek megfelelően. A tanulókat mind a képek, mind a 

gesztusok segítik a napok sorrendjének megismerésében, megtanulásában. A feladat minél 

gyakoribb ismétlésével mélyítjük el és rögzítjük az ismereteket. A mondóka a kommunikáció-, 

játékra nevelés, ének-zene foglalkozások keretében is gyakoroltatható. Szóképek sorba 

rendezésével, az osztályban való elhelyezésével jól érzékeltethető a napok váltakozása. 

 

4. Tegnap, ma, holnap fogalmának megismertetése: A csoport a pedagógus irányításával 

ismerje meg a tegnap, ma, holnap fogalmát, az időjárás, ünnep, esemény, tevékenység, iskolai 

napirend segítségével! (Pl.: „Tegnap uszoda volt, ma énekóra van, holnap szombat lesz, nem 

jövünk iskolába.” stb.) Ezek napirendi kártyákkal gyakoroltathatók, megerősíthetők. A 

pedagógus irányított kérdésekkel gyakoroltatja, megerősíti a fogalmak kialakítását. (Pl.: 

„Tegnap milyen nap volt? Lesz holnap uszoda?” stb.) Szóképek sorba rendezésével, az 

osztályban való elhelyezésével jól érzékeltethető a napok váltakozása. 

5. Napirend megismerése: A csoport a pedagógus irányításával ismerje meg a napirendet az 

egyes napok tevékenységekhez való kapcsolásával! A napirendi kártyák segítségével jól 
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érzékeltethető az idő múlása. Ezen ismeretek a 36. és 37. számú melléklet képeinek 

felhasználásával gyakoroltathatók, megerősíthetők. Tantárgyakra bontva: kommunikáció, 

olvasás-írás, számolás-mérés, ábrázolás-alakítás, mozgásnevelés, ének-zene, játékra nevelés, 

önkiszolgálás, tízórai/uzsonna, ebéd, elalvás, felkelés. 

   

6. Napszakok megismertetése, érzékeltetése adott napszakban végzett cselekvéshez 

kapcsolva: A csoport a pedagógus irányításával ismerje meg a napszakokat azok 

tevékenységekhez való kapcsolásával, a 38., 39. és 40. számú melléklet felhasználásával! 

Napszakokra bontva: reggel: ébredés, reggeli, iskolába érkezés; délelőtt: tanulás, tízórai; dél: 

ebéd; délután: játék, uzsonna, hazaindulás; este: vacsora, fürdés; éjszaka: alvás. 

     

II.4. A múlt, jelen, jövő fogalmának megismertetése 

A csoport a pedagógus irányításával ismerje meg a múlt, jelen, jövő fogalmát az emberi 

életszakaszok segítségével, az életkor múlásának érzékeltetésével! A 41. és 42. számú 

melléklet jól szemlélteti az idő múlását az életkor változásának bemutatásával. A tanuló egyéni 

képességeinek megfelelő számú kép felhasználásával, segítséggel ismerje/mutassa meg, 

rendezze sorba a melléklet képeit! 
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MENNYISÉGEK, MŰVELETEK 

A témakörhöz kapcsolódó alapfogalmak: 

Sok-kevés, több-kevesebb, semmi, üres-teli, még több, legtöbb, nagyon sok, még kevesebb, 

legkevesebb, nagyon kevés, elfogyott, ugyanannyi, egyenlő, számjegy, számkép, számsor, 

nulla, egy, kettő, három, négy, öt. 

Felszólítás cselekvésekre: „Tegyél bele/hozzá! Vegyél ki/el belőle! Öntsd/vedd ki mindet! 

Elég! Válaszd ki!” 

III.1. Halmazok számossága, semmi, sok-kevés, több-kevesebb, ugyanannyi, halmazok 

átalakítása, relációs jelek használata 

1. A pedagógus készítsen elő tárgyakat (Minimat készlet, termések, kavicsok, kupakok stb.)! 

Ismertesse meg a tanulókat a semmi, sok-kevés, több-kevesebb, majd az ugyanannyi 

fogalmával! A tanulók a pedagógus kérésére becsléssel, majd hozzárendeléssel (egyértelmű 

megfeleltetés, párosítás) állapítsák meg, mely tárgyakból van sok, kevés, ugyanannyi stb.! 

Célszerű a tanítást a következő sorrendben végezni:  

 Sok-kevés mennyiség becslése, a tanuló nem számlálással, hanem ránézéssel állapítja 

meg, a különbségeknek jól érzékelhetőnek kell lenniük. Gyakoroltatható: 

megszámlálhatatlan (rizs, cukor), folytonos (víz, homok), megszámlálható (játékok, 

gyümölcsök) eszközökkel. 

 Sok-kevés mennyiség megállapítása megszámlálható tárgyakkal, hozzárendeléssel. A 

tanuló a két halmaz elemeit egymás mellé/alá/fölé rendezi, párosítja, így láthatóvá 

válik a különbség. 

 A több-kevesebb és ugyanannyi fogalmának bevezetése két halmaz 

összehasonlításával, a halmazok elemszámának megállapításával, először becsléssel, 

majd hozzárendeléssel, ezután számlálással.  

 Több-kevesebb, ugyanannyi, üres halmaz létrehozása tárgyakkal a pedagógus 

kérésére, az egyéni képességeknek megfelelő segítségnyújtással. Először csoportos, 

majd egyéni munkaformában. 

 Halmazműveletek: mennyiségi viszonyok változtatása elvétellel, teljes elvétellel, 

hozzáadással. A tanuló a pedagógus kérésére a halmazokat bővíti („Tegyél hozzá! 

Legyen több! Több lett.”), szűkíti („Vegyél el belőle! Legyen kevesebb! Kevesebb lett.”), 

egyenlővé teszi („Legyen ugyanannyi!”), teljes elvétellel üres halmazt hoz létre („Vedd 

el az összeset! Ne legyen benne semmi! Elfogyott! Üres lett!”). A tanuló a feladatokat 

hozzárendeléssel, számlálással végzi.  
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 Relációs jelek (több-kevesebb és egyenlőségjel) megismerése tárgyas-cselekvéses 

szintről kiindulva a képes szintig. Bevezetése két halmaz összehasonlításával történik. 

A pedagógus bemutatja a tanulóknak, hogy a nagyobb mennyiség felé van nyitva, és a 

kisebb mennyiség felé van zárva a relációs jel. Ugyanakkora elemszámú halmazok 

esetében pedig az egyenlőségjelet használjuk. Gyakori ismétléssel, cselekvésbe 

ágyazottan, tevékenykedtetéssel kialakítható az ismeret, az egyéni képességek szerint. 

A tanuló először pálcikákból, ropiból, szívószálból stb. előre rajzolt mintára helyezve 

rakja ki a jeleket, majd minta alapján, később minta nélkül. Legvégül a relációs jelek 

képeit helyezi a két halmaz közé. 

2. Feladatlapok: 

 64. lap: A tanuló a pedagógus kérésére mutassa/jelölje meg, melyik fán van sok, illetve 

kevés levél! 

 

 65. lap: A tanuló a pedagógus kérésre mutassa/jelölje meg, melyik fán van sok levél, és 

melyiken kevés, illetve semennyi! 

 

 66. lap (A3) és 43. számú melléklet: A pedagógus ismertesse és mutassa be a feladatot! 

A tanuló a pedagógus kérésére a két akváriumba helyezzen megadott mennyiségű 

halat, majd állapítsa meg a két halmaz közti relációt, és ennek megfelelően tegye ki a 

több-kevesebb vagy egyenlőségjelet! Az akvárium alá/fölé számjegykártyák is 

helyezhetők.  
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III.2. Mennyiségek megszámlálása, felismerése képeken, számok sorrendje, mennyiség, 

számkép, számjegy, ujj-jel 

1. Feladatlapok:  

 67. és 68. lap, valamint 44. számú melléklet: A pedagógus bemutatja a feladatot, és a 

tanulók a melléklet képeit a feladatlapon található mennyiséggel, illetve számjeggyel 

számlálással egyeztetik, a megfelelő ábra mellé helyezik. A feladat a tanuló egyéni 

képességének megfelelő elemszámmal végezhető. A pedagógus irányított kérdésekkel 

segíti, ellenőrzi, rögzíti a mennyiségek, számjegyek felismerését, a számfogalom 

kialakítását. 

 

 45. és 46. számú melléklet: A pedagógus bemutatja a feladatot, és a tanulók a 

mellékletek képeit számlálással egyeztetik. A mennyiségeket, számképeket, 

számjegyeket, kéz-/ujj-jeleket felismerik, megnevezik, egyeztetik, összekapcsolják 

egymással (egymás mellé rendezik). A feladat a tanuló egyéni képességének megfelelő 

elemszámmal végezhető. A pedagógus irányított kérdésekkel segíti, ellenőrzi, rögzíti a 

mennyiségek, számképek, számjegyek, kéz-/ujj-jelek felismerését, számfogalom 

kialakítását. A mellékletek lehetőséget biztosítanak a növekvő és csökkenő számsor 

képzésére, számszomszédok megmutatására, megnevezésére, jelölésére. 
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III.3. Számok, számfogalom 5-ig 

1. A pedagógus a tanulókkal közösen cselekedtetve 0, 1, 2, 3, 4, 5 elemszámú halmazokat 

(tárgyak, játékok, gyümölcsök stb.) hoz létre, hozzáadással, elvétellel, a mennyiség 

megnevezésével. Irányított kérdésekkel segíti a számkép, számjegy felismerését, számnévvel 

való összekapcsolását, ujj-jellel való megfeleltetését, mutatását a fokozatosság elve alapján 

(eleinte 1, hetek múlva 2, később 3, 4, 5), az egyéni képességeknek megfelelően. Először tárgyi, 

majd képi síkon. 

A számfogalom kialakítása, megerősítése történhet több csatornán keresztül (akusztikus, 

taktilis, vizuális).  

A számkép kialakítása során a globális felismerésre törekszünk. A tanuló nem számlálással, 

hanem ránézéssel állapítja meg a mennyiséget. 

A számjegy megnevezése (számnév), bemutatása, felismerése számkártyán, különböző 

anyagokból készült számjegyek formájának érzékeltetése ujj végighúzásával történhet. A 

tanuló együttműködéssel, segítséggel, irányítással vagy önállóan számjegyeket ír ujjal 

homokba, borotvahabba, ceruzával feladatlapra átírva, kipontozva, másolva, diktálásra, 

egyéni képességeknek megfelelően. 

Ezek után a tanulók a mennyiségeket számnévvel, számképpel, számjeggyel egyeztetik. Végül 

sorba rendezéssel növekvő és csökkenő számsort képezhetnek, a pedagógus kérésére 

megállapítják a számok helyét a számsorban. 

2. Feladatlapok:  

 67. és 68. lap, valamint 44. számú melléklet: A pedagógus bemutatja a feladatot, és a 

tanulók a melléklet képeit a feladatlapon található mennyiséggel, illetve számjeggyel 

számlálással egyeztetik, a megfelelő ábra mellé helyezik. A feladat a tanuló egyéni 

képességének megfelelő elemszámmal végezhető. A pedagógus irányított kérdésekkel 

segíti, ellenőrzi, rögzíti a mennyiségek, számjegyek felismerését, a számfogalom 

kialakítását. 
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 69., 70., 71., 72., 73. és 74. lap: A mennyiségek, számképek, számjegyek 

megismertetésére, kéz-/ujj-jelek bemutatására, számnévvel való megfeleltetésre 

alkalmasak. 

     

     

Kívánjuk, hogy a kollégák eredményesen tudják használni lapokat és a kivágható 

mellékleteket! 

Kívánjuk, hogy a gyerekek is örömüket leljék a színes feladatlapokban! 

Sok sikert és jó hangulatú foglalkozásokat kívánunk a tanévre! 

 

 


