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BEVEZETŐ 

Ez a kézikönyv az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak készült Én már tudok számolni 3. 

tankönyv és munkafüzet használatához kíván segítséget nyújtani.  

A 3. évfolyamos tankönyvcsalád tagjai:  

 NT-98701 – Én már tudok számolni 3. (tartós tankönyv), 

 NT-9870/M – Én már tudok számolni 3. munkafüzet. 

A gyerekeknek szóló kiadványok mellett a kollégáknak is összeállítottunk egy módszertani 

anyagot. Ennek első részében azokat a fontosabb célokat fogalmazzuk meg, amelyek a 

Nemzeti alaptanterv, a Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára és a 

Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve fejlesztési területeihez 

kapcsolódnak, és amelyeket a tankönyv és a munkafüzet elkészítésekor mi is figyelembe 

vettünk. 

A második részben a tankönyv felépítésének ismertetése után az egyes témák 

feldolgozásának módszertani leírását adjuk, példákat mutatunk a tevékenykedtetésre, és 

olyan játékötleteket adunk közre, amelyekkel élvezetessé tehető a gyerekek számára a 

gyakorlás. Nem arra törekszünk, hogy kész megoldásokat adjunk a tananyag feldolgozásához, 

sokkal inkább gondolatébresztőnek szánjuk ezeket az ajánlásokat.  

Módszertani segédletünk harmadik részében segítséget nyújtunk a tanulási folyamat 

megtervezéséhez és értékeléséhez, valamint a matematikatanítás során alkalmazott hatékony 

tanítási módszereket ismertetjük. Természetesen a matematikát tanítók szabadon 

válogathatnak az általuk megismert és jónak tartott tanítási módszerek között, azokat legjobb 

meggyőződésük szerint szabadon alakíthatják és kombinálhatják, kialakítva belőlük saját 

tanítási módszerüket. Nincs királyi út! Ugyanaz a módszer, amit egy tanító egy osztályban egy 

tananyag tanításakor jó eredménnyel alkalmaz, eredménytelennek bizonyulhat máskor, 

másokkal. A legjobb eredmények olyan módszerektől várhatók, amelyeket a tanító 

meggyőződéssel alkalmaz, amelyek egyéniségével is összhangban vannak, figyelembe veszik a 

mindenkori körülményeket, a tanulók szükségleteit és igényeit is, és ennek megfelelően 

kellőképpen változatosak. 

Ennek a kézikönyvnek az anyagát mindenki évről évre kiegészítheti a saját 

megfigyeléseivel, feldolgozási tapasztalataival, hogy a folyamatosan gazdagodó anyag egyre 

hatékonyabb segítője lehessen további munkájának. 
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I. PEDAGÓGIAI BEVEZETŐ 

Kiket nevezünk enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak? 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, 

akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb 

funkcióképessége, illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó 

akadályozottságot, tanulási képességzavart mutatnak. 

Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság (mentális sérülés) diagnosztizálása elsősorban 

orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai feladat. Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal 

állapítható meg a kognitív funkciók lassabb fejlődése, valamint más, nem intellektuális 

területeken jelentkező eltérések. 

A tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy milyen egyéb érzékszervi, 

motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak, amelyek vagy 

oksági összefüggésben állnak az értelmi fogyatékossággal, vagy következményesen egyéb 

hatásokra alakulnak ki. 

Tanulási helyzetekben megfigyelhető jellemzőik: a téri tájékozódás, a finommotorika, 

a figyelemkoncentráció, a bonyolultabb gondolkodási folyamatok, a kommunikáció, valamint 

a szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérései. Ezek változó mértékben és mindig egyedi 

kombinációban jelennek meg, a tanulási képesség különböző mértékű fejlődési zavarát is 

mutatják, és akadályozzák az iskolai tanulás eredményességét. 

Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek neveléséhez szükséges feltételek: 

 a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai 

tanár/terapeuta, gyógypedagógus foglalkoztatása, 

 speciális tanterv, tankönyv és más segédletek,  

 a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakszolgáltatások 

biztosítása. 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók fejlődése a nevelési igényeiknek megfelelő 

gyógypedagógiai nevelés, oktatás és terápia hatására a mentális képességek területén is 

számottevő lehet. 

A matematikatanítás célja 

A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ 

térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek megértését, a valóság 

megismerését. Feladata felkelteni a tanulók érdeklődését, segíteni a pozitív attitűd 

kialakulását a tantárgy tanulása iránt, tapasztalati úton megalapozva a tanulók matematikai 

ismereteit, változatos tevékenységekkel alakítva ki a matematikai fogalmakat. Fejlesztenie kell 
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a tanulók matematikai készségeit (számlálás, számolás, mennyiségi következtetések, becslés, 

mérés, mértékegységváltás, szöveges feladatok megoldása) és matematikai képességeit 

(rendszerezés, kombinativitás, induktív, deduktív és valószínűségi következtetések), ezáltal 

lehetővé tenni a tanulók gondolkodásának fejlődését. 

A pontos matematikai nyelv használatára való törekvés, a gondolatok szabatos 

megfogalmazása a tevékenységek során alakul a matematikatanulás szokásrendjének 

gyakorlásával, a pontos, fegyelmezett munkavégzés és az önellenőrzés igényének 

kialakításával együtt. A matematikai kompetencia fejlesztése csak a többi 

kulcskompetenciával együtt, egymással összhangban, egymást felerősítve valósítható meg. A 

matematikaórákon megszerzett készségek, képességek, ismeretek birtokában a tanulók 

alkalmassá válnak az önálló tanulásra, eszközként használják azokat más területeken, 

különböző kontextusokban (továbbtanulás, otthon, munkahely). 

Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése mindegyik tantárgy feladata, így a 

matematikaóráké is. Lehetőség van az alábbi képességek fejlesztésére: a fogalmak, 

gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezése és értelmezése; az információk 

feldolgozásának, megkeresésének, összegyűjtésének képessége; beszédészlelés; 

beszédmegértés; beszédtempó, ritmus fejlesztése; hallott és olvasott szöveg értésének 

képessége; helyes nyelvhasználat; helyesírási képesség; íráskészség; kommunikációs 

képesség; olvasáskészség; szóbeli kapcsolattartás képessége; szóhasználat fejlesztése; 

szókincsbővítés; szövegértés, -alkotás képessége. 

A matematikai nevelés hozzájárul a természettudományos és technikai kompetencia 

fejlődéséhez. Vannak közös fejlesztési területeik, mint a tájékozódási képesség fejlesztése 

térben, síkban, időben és a világ mennyiségi viszonyaiban, valamint a kognitív képességek 

fejlesztése. Vannak olyan készségek, mint a becslés, mérés, számlálás, számolás, melyeket 

például különböző számításoknál alkalmaznak. 

Az ének-zene tanulása fejleszti a matematikai gondolkodás különböző formáit. A 

ritmusgyakorlatok, kottaírás, kottaolvasás, számkotta használata hozzájárul az akusztikus és 

vizuális figyelem és emlékezet, valamint a szerialitás fejlesztéséhez. A testnevelésórák 

nagymértékben hozzájárulnak a motoros képességek fejlődéséhez, ezzel segítik a tanulókat a 

matematikai és szerkesztő eszközök használatában. A különböző ugrások, dobások alkalmával 

fejlődik becslési, mérési készségük. Rendgyakorlatoknál a számlálásra végzett mozgássorok 

hozzájárulnak a számlálás ritmusának kialakulásához. 

A rajz tanítása során a vizuális nyelv alapelemeinek (vonalak, sík- és térformák) 

előállítása, azok rendezése, azonosságok, hasonlóságok észrevétele, arányok, kontrasztok 

megfigyelése, ismétlések, ritmusok leképezése, szimmetrikus alakzatok létrehozása segíti a 

formaérzékelés, a térlátás és a vizuális gondolkodás fejlesztését, a geometriai ismeretek 

elmélyítését. A digitális kompetencia fejlesztése, az IKT-eszközök használata hozzájárul a 

megismerési képesség, a verbális és a nonverbális kommunikáció fejlődéséhez. Az órákon 

segíti az önálló ismeretszerzést, a matematikai készségek, képességek fejlesztését, a 

matematika iránti pozitív attitűd kialakulását, az önismeret, az önértékelés fejlődését. 
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Habilitációs foglalkozások keretében fejlesztő programok segítéségével hozzájárul a tanulók 

alapképességeinek fejlesztéséhez.  

A matematikai kompetencia fejlesztése közben különböző szervezeti keretekben 

(egyéni, páros, csoportos és kooperatív formában) tevékenykednek a tanulók. Ezáltal fejlődik 

együttműködési készségük, nő a toleranciájuk, kialakul egymás iránti érdeklődésük, 

megtanulják társaik elfogadását. A matematikatanulás hatékonyságának egyik fontos feltétele 

a módszerek megválasztása. A kisiskolások legfontosabb tevékenysége a játék. Ezért 

kezdetben játékos tevékenységek megszervezésével biztosítunk lehetőséget a gyerekeknek a 

közvetlen tapasztalatszerzésre. 

A tanév kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése. Feladata a tantárgy 

iránti érdeklődés folyamatos fenntartása, azért, hogy a tanulók szívesen és aktívan 

tevékenykedjenek a matematikaórákon; helyes tanulási szokások kialakítása; az önálló tanulás 

kialakulásának segítése egyénre szabott motivációval, tanulási módokkal, eljárásokkal; a 

matematikai ismeretek bővítése, készségek, képességek fejlesztése változatos tevékenységek, 

saját élmények és tapasztalatok alapján. Az IKT-eszközök használata a tanítási-tanulási 

folyamat különböző szakaszaiban jelenik meg. A gondolkodási módok gyakorlása valós 

élethelyzetekből kiindulva történik a szövegértés, szövegalkotás fejlesztésével, a tanult 

matematikai fogalmak, a matematikai nyelv egyre pontosabb használatával. 

A kreativitás és az alkotókedv felkeltése matematikai tevékenységek során valósul 

meg, törekedve a minél pontosabb és kitartó munkavégzésre, az önellenőrzésre való 

ösztönzésre. Az önértékelés és az önismeret fejlesztése párhuzamosan valósul meg az 

önbizalom folyamatos megerősítésével, az együttműködési képesség, a segítőkészség 

fejlesztésével, mások segítségének, észrevételeinek elfogadásával. 

A figyelem terjedelmének, tartósságának és a koncentráció időtartamának növelése 

kiegészül az auditív és vizuális észlelés és érzékelés pontosságának fejlesztésével, a mozgásos, 

képi és fogalmi emlékezet fejlesztésével. Kiemelt figyelmet kell fordítani a finommotoros 

mozgáskoordináció további fejlesztésére a matematikai és a szerkesztő eszközök 

használatának során is. A sérülésekből, fogyatékosságból eredő tanulási nehézségek 

leküzdése differenciálással és egyénre szabott tanulási eljárásokkal, terápiás, fejlesztő 

programokkal kiegészítve valósul meg. 

A gondolkodási módszerek alapozása, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, 

valamint a függvények, az analízis elemei témaköröknél javasolt óraszámok az új ismeretek 

feldolgozására vonatkoznak, ezeknek a témaköröknek az ismereteit eszközként használjuk a 

többi témakör tanulásakor.  

Pedagógiai-módszertani elméleti háttér 

Az enyhe értelmi fogyatékos gyerekeknek hosszabb ideig (több éven át) lehetőséget kell 

teremteni a matematikai problémák cselekvéses tapasztalatra alapozó megoldására. A 



NT-98701 Én  má r  t u dok  szá moln i  3 .  –  Ta n ító i  k éz i kön yv  
 

 
 8 

motiváló hatású tanulási környezet, a játékok, a különböző matematikai eszközök, az IKT-

eszközök, digitális tananyagok felkeltik a tanulók érdeklődését, igényét a világ megismerésére, 

saját ismereteik, képességeik fejlesztésére, az érdeklődés ébrentartására, pozitív attitűd 

kialakulására a tantárgy, a tanulás iránt, s mindez a sikeres együtt tanulás biztosítéka. 

Az egy osztályba kerülő gyermekek pszichés funkciói, képességei, ismeretei, az egész 

személyiségük nagyon különböző. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók képességprofilja 

jelentősebb eltérést mutat, mint ép társaiké. Ezért nagyon fontos minden tanuló egyéni 

fejlődési folyamatának megismerése, és az ehhez igazodó, differenciált nevelés, oktatás, 

fejlesztés. A pedagógusnak fel kell térképeznie az osztály tanulóinak ismereteit, képességeit, 

érdeklődésüket, motiváltságukat, tanulási stílusukat, szokásaikat, tempójukat. Fel kell tárni 

társas kapcsolataikat, fizikai és pszichés állapotukat. 

Szükséges és lehetséges differenciálni a tartalmak és tevékenységek szintjén egyaránt. 

A tartalmi differenciálás megnyilvánulhat a feladatok mennyiségében, minőségében és a 

kivitelezés módjában. A tevékenységek szintje is különböző lehet. Lehet elvontan, verbális 

szinten megoldani a feladatokat, de ugyanazok a feladatok megoldhatók eszközökkel, a 

cselekvés szintjén is. Differenciálni lehet segítésnyújtással is. Segíthetjük a tanulást eszközök 

biztosításával, az eszközök használatának segítésével, a feladat megismétlésével, a feladatok 

algoritmizálásával, mintaadással, analógia alkalmazásával és célirányos kérdésekkel. 

A tanulásban akadályozott tanulóknál gyakran előfordul súlyos képességzavar, illetve 

valamelyik képesség hiánya. Ezeket a problémákat nem lehet kizárólag a tanítási órák keretei 

között orvosolni. Ilyen esetekben szükség van külön habilitációs foglalkozásokra, ahol 

célirányos fejlesztési terv alapján egyéni fejlesztéssel lehet korrigálni és/vagy kompenzálni a 

képességzavarokat és hiányokat. 

A matematika műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

 A tanulás eszközeinek célszerű használata. 

 Kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos megerősítése. 

 Ismeretek mozgósítása bemutatott analóg helyzetekben, alkalmazás a próbálgatások 

szintjén. 

 Cselekvésben jelentkező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való felismerése, 

megbeszélése, megoldása próbálkozással. Az eredmény ellenőrzése. 

 Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek megfigyelése, a látottak 

értelmezése és a tapasztalatok összefoglalása. 

 A mennyiségállandóság, a mennyiségek közötti tájékozódás és a becslés képességének 

kialakítása. 

 A matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése. 
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 A közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek felépítése, 

szokások kialakítása. 

 A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés igényének 

támogatása, értékelése. Az önismeret, az önszabályozás képességének fejlesztése. 

 Az alkotás örömének átélése. A tanulók érzelmi, akarati életének fejlesztése, az 

együttéléssel kapcsolatos értékek megismertetése, elfogadtatása velük. 

 Mindennapos problémák megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása. A 

képzelt és a tényleges megoldás összevetése. 

A matematika műveltségi terület kiemelt fejlesztési feladatai 

 A térben és időben, valamint a világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás, saját 

élményből kiindulva. 

 A megszerzett tudás, az elvont fogalmak, szabályok, összefüggések stb. 

felhasználása, kezdetben ismert, majd ismeretlen szituációkban. 

 A problémamegoldó képesség megszerzése a próbálkozás útján, majd racionális 

szinten. 

 Kérdések megfogalmazásának, állítások bizonyításának, a véleményalkotás 

képességének kialakítása. 

 A kiválogatás, összehasonlítás, csoportosítás gondolkodási műveleteinek 

segítségével a matematikai fogalmak, a mennyiségi viszonyok, valamint a 

mennyiségállandóság fogalmának kialakítása. 

 A számolási készség fejlesztése változatos gyakorlati feladatok segítségével. 

 Cselekvési sorrend tervezése; megoldáskeresés: lehetséges megoldások 

kiválasztása, megoldása készen kapott sémák szerint, algoritmusok segítségével, 

később alternatív gondolkodás mentén. 

 A feltételezés és a valóság összehasonlításának képessége az eredmény 

helyességének megítélésében. 

 A segítségkérés és -elfogadás képességének, valamint az együttműködési 

képességnek a fejlesztése, kialakítása. 

 A gyakorlatban megfigyelt tulajdonságok megnevezése, a lényeges jegyek 

kiemelése. 

 A látottak elemzése, összehasonlítása, a különbségek felfedezése. 

 A tájékozódási képesség fejlesztése térben, időben és a mennyiségek között, a 

gyermek ismereteihez igazodva. 

 A finommotorika, a térlátás, a szem-kéz koordináció fejlesztése. 
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 Mennyiségek elképzelése, cselekvéshez, történéshez fűződő megfogalmazással. 

 A tulajdonságok kiemelése, a tulajdonságok összehasonlítása, a különbségek 

felismerése. 

 Megadott szempont szerint összefüggések keresése a látszólag különböző dolgok 

között. 

 A tapasztalatok gyűjtése alapján kérdések megfogalmazása. 

 Az ítélőképesség fejlesztése. 
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II. A TANKÖNYV, A TANKÖNYVI LECKÉK SZERKEZETÉNEK BEMUTATÁSA 

A könyv a kerettantervben megfogalmazott fejlesztési feladatokat változatos példákkal, önálló 

cselekvésre ösztönözve, illetve a szocializációt is segítve, sokszínűen közelíti meg. 

A tanulók aktív részesei az órai munkának, a könyvben történő munkálkodásnak. Ezt 

biztosítják a változatos tevékenységformák, a történetalkotások képek segítségével, a rajzos, 

színezős feladatok, továbbá a számlálást, kirakást igénylő feladatok is. A le- és megszámlálásra 

készült példák, a szöveges feladatok értelmezése, a műveletvégzések vagy a táblázatok 

kitöltését igénylő feladatok a gyakorláson túl a megszerzett ismeretek alkalmazását is 

megkívánják. 

Az érthetőség érdekében minden új ismeret úgy jelenik meg, hogy teremtsen minél 

több lehetséges kapcsolódási pontot a tanulók meglévő tudásával: szókincsükkel, személyes 

tapasztalataikkal, előzetes ismereteikkel, magyarázó modelljeikkel. Ezek a kapcsolódási 

pontok biztosítják az ismerős kiindulási alapot az új dolog megtanulásához.  

A tankönyvben a tanulók előzetes ismereteire mindig építünk. Az előzetes ismeretek 

feltárására alkalmasak az év eleji ismétlés feladatai (irányok, helymeghatározások, 

megszámlálások, összehasonlítások, összeadások, kivonások, bontás, mérőeszközök), a 

tanulók élményeire építő nyitóképek (pl. játszótér, állatkert, üzlet). A képekről mesélés, a 

számok történetté „szövése” szinte észrevétlenül megtörténik. A későbbiekben a feladatok 

egymásra épülésével az előzetes ismeretet mindig beépítjük az új ismeretek tanításakor. A 

tantárgy specifikumából adódóan a kisebb számkörben megszerzett ismeretek nagyobb 

számkörben történő alkalmazása elengedhetetlen. 

Az elvont fogalmak bevezetése csak a tapasztalat után következik. A példák, feladatok 

manipulatív tevékenységre épülnek. Az ismeretek közvetítéséhez a gyerekek mindennapi 

életéből vett példákat használunk, illetve a korosztály életkori sajátosságaihoz kapcsolódó 

témákat jelenítünk meg. A tankönyvi feladatok utasításai, illetve a szöveges feladatok rövid, 

néhány mondat terjedelmű szövegei az átlagos képességű tanulók számára könnyen 

olvashatók, így kiválóan alkalmasak a szövegértési technikák tanítására. 

A tankönyv és a munkafüzet ábra- és képanyaga kapcsolódik a feladatokhoz, alkalmas 

le- és megszámlálásra (nyitóképek), összehasonlításra (több, kevesebb, vékonyabb 

vastagabb), kép és szám, kép és művelet egyeztetésére. Az ábrák segítségével a számfogalom 

alakításakor a szám mennyisége is „megfoghatóvá” válik a tanulók számára. Az illusztrációk 

segítséget nyújtanak az információk, összefüggések értelmezéséhez (összeadás, kivonás, 

bontás). 

A tankönyv felépítése 

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 90 

százalékát fedik le. Egy heti 3 (évi 108) órás időkerettel rendelkező tantárgy kerettanterve 
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tehát évi 11 óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a pedagógusnak, melyet 

a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi tartalommal tölthet meg.  

A tankönyvben a tananyagot fejezetekre bontottuk, azonban a tananyag jelentős 

része, mint ahogy azt a következő táblázat is mutatja, a számelmélet, algebra és a geometria 

témája köré épül. Az 1. és a 4. tematikai egységhez tartozó tananyagtartalmakat, fejlesztési 

célokat az egyes leckék komplex módon tartalmazzák. 

 

Tematikai egység Javasolt 

óraszám a 3. 

évfolyamon 

Javasolt 

óraszám a 4. 

évfolyamon 

Összesen 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika 

4 6 10 

2. Számelmélet, algebra 60 80 140 

3. Geometria, mérés 24 32 56 

4. Függvények, az analízis elemei 12 18 30 

Számonkérés 8 8 16 

 108 144 252 

A következőkben arra mutatunk példát, hogy a tankönyvi leckék milyen módon tartalmaznak 

feladatokat a négy kerettantervi tematikai egységhez, összefűzve a különböző témakörök 

tananyagtartalmát.  

Tematikai egységek Ismeretek/fejlesztési követelmények Feladat 

1. Gondolkodási módszerek, 

halmazok, matematikai logika, 

kombinatorika 

Tárgyak, számok válogatása, 

rendezése, összehasonlítása. 

Csoportosítások, rendezések, 

transzformációs játékok, hasonlóságok 

és különbségek felismerése. 

Állítások igazságtartalmának 

eldöntése. 

Tk. 4. o. 1. 

 

Tk. 5. o. 5. 

 

 

Tk. 4. o. 3. 

2. Számelmélet, algebra Tárgyak megszámlálása. Tk. 4. o. 2. 

3. Függvények, az analízis 

elemei 

Hiányos számsorok kiegészítése, 

táblázat értelmezése, számok 

rendezése. 

Mf. 4. o. 2. 

4. Geometria, mérés Síkidomok, testek felismerése, 

megnevezése. 

Tk. 5. o. 4. 
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A tankönyvi leckék szerkezetének bemutatása 

Minden tankönyvi témakör egy-egy tematikus képpel kezdődik, amelyeken a korosztály 

életkori sajátosságaihoz kapcsolódó témákat jelenítünk meg. A nyitóképek megteremtik a 

feltételét a mesélésnek, beszélgetésnek, a saját élmények elmondásának, s ezzel a 

kommunikációs kompetenciák fejlesztésének. A nyitóképről való beszélgetések az előzetes 

tapasztalatok, tudás előhívására, a beszédfejlesztés, beszédbátorság fejlesztésére, a 

megfigyelés, a lényeges-lényegtelen megkülönböztetésének fejlesztésére is alkalmasak. 

Beszélgetés közben kiváló alkalom adódik a síkbeli tájékozódás fejlesztésére és az irányok 

gyakorlására is, valamint a tantárgyi koncentráció megvalósítására. Feleleveníthetjük, 

megerősíthetjük és rendszerezhetjük a környezetismeret-órán szerzett ismereteket 

(évszakok, jellemzőik, háziállatok, vadon élő állatok), kapcsolhatunk hozzá magyar nyelv és 

irodalom órán tanult verset, olvasott mesét. 

Mindegyik kép az adott számkörhöz, témakörhöz illeszkedik (pl. számkörbővítés  

100-ig – számháborút játszó gyerekek; síkidomok, testek – játszósarok; mérések – tornasor, 

vegyesbolt).  

A nyitóképek témái lehetőséget nyújtanak a NAT-ban megfogalmazott fejlesztési 

feladatok megvalósításához. 

Például:  

 Olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését támogatjuk, mint a 

kötelességtudat, a munka megbecsülése. (Én már tudok számolni 3. tankönyv 21., 30. 

o.) 

 Ösztönözzük a tanulókat arra, hogy legyen igényük a mozgásra! (Én már tudok számolni 

3. tankönyv 24., 74. o.) 

 Bátorítsuk a diákokat, hogy bekapcsolódjanak a környezetük értékeinek, 

sokszínűségének megismerésébe, megőrzésébe. (Én már tudok számolni 3. tankönyv 

4., 54. o.) 

A tankönyv támogatja az önálló feladatmegoldást, a differenciálást és a képességfejlesztést, 

változó nehézségi fokú feladataival a matematikai ismeretek sokoldalú alkalmazásához, 

gyakorlásához nyújt segítséget. 

A 3. évfolyamos matematika-tananyag feldolgozására évi 108 óra a kapcsolódó 

kerettantervi javaslat. Az első félévben a számkör 100-ig történő bővítésével, a 20-as 

számkörön belül tízesátlépéses összeadással, kivonással, 100-as számkörben tízesátlépés 

nélküli összeadással, kivonással, valamint a vonalakra, egyenesekre vonatkozó geometriai 

ismeretekkel bővítjük a tanulók tudását. A második félév során mérésekkel (hosszúság, tömeg, 

űrtartalom, idő), síkidomok, testek megismerésével, szorzással, osztással foglalkozunk. A két 

félévre összesen 80 oldalnyi tankönyvi, valamint 96 oldalnyi, az elmélyítést, gyakorlást segítő 

munkafüzeti feladatot talál a kiadványok használója. 
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A tankönyv feladatai a kerettantervben megfogalmazott fejlesztési feladatokat 

változatos példákkal, önálló cselekvésre ösztönözve, illetve a szocializációt is segítve, 

sokszínűen közelítik meg. A könyvben fontos szempont a fogalmak sokoldalú előkészítése, a 

konkrét tevékenységen alapuló tapasztalatszerzés. A tananyag feldolgozása során csak olyan 

kifejezések jelennek meg, amelyeket később, a matematikai tartalom bővülésével sem kell 

megváltoztatni.  

A feladatok didaktikailag változatosak. Kiváló segítséget nyújtanak – pedagógusnak és 

tanulónak egyaránt – az ismeretanyag tanítása és tanulása során. A különböző nehézségi fokú 

feladatok lehetővé teszik, hogy az egyes tanulók képességeihez igazodva történjen a 

gyakorlás, a differenciálás. A témájukban és nehézségi fokozataikban változatos feladatok 

lehetővé teszik az egyénre szabott fejlesztést. 

A kiadványok felépítése, feladatrendszere lehetővé teszi a korszerű tanítási-tanulási 

stratégiák alkalmazását, a változatosabb munkaformák (páros, illetve csoportmunka) 

használatát. A tanítói irányítást, szervezést követő önálló vagy csoportos munkálkodásra épülő 

feladataikkal a munkavégzéshez szükséges általánosabb képességek – mint pontosság, 

rendszeresség – fejlesztését is segítik. 

A tankönyv rögzítést, elmélyítést, alkalmazást, problémamegoldást elősegítő 

munkáltató feladatai módszertanilag változatosak, így kiválóan beilleszthetők a tanórák 

menetébe. Megfelelő arányban szerepelnek benne a feldolgozandó feladatok, illetve az önálló 

feladatmegoldást igénylő, gondolkodásra sarkalló érdekességek.  

A kiadványok a tanulási szokások kialakításában is segítséget nyújtanak, hozzájárulnak 

a matematikai kompetenciaterület fejlesztéséhez, az önálló tanulási metódus kialakításához. 

A tankönyvben kidolgozott példák segítik a tananyag megértését. A tankönyvi 

mintapéldák arra ösztönzik a diákokat, hogy ezeket használják, ha elakadnának a feladatok 

megoldásában.  

Például: 

 
Én már tudok számolni 3. tankönyv 29. o. 

A feladatok szövegezése könnyen értelmezhető nyelvhasználattal fogalmazódott. A tankönyvi 

szövegek, instrukciók hozzájárulnak a nyelvi neveléshez, mivel az utasításokat, feladatokat, 
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kérdéseket stb. mindig két szempont – a művelt köznyelv és a szaknyelv igényei – szerint, azok 

együttes érvényesítésével fogalmaztuk meg. Nagyon kevés az egyszavas (Számolj! Kösd össze! 

stb. típusú), redukált nyelvű utasítás. 

A képi illusztrációk jó motivációs bázist kínálnak. Segítik a tanulókat – a tanórákon és 

otthon egyaránt – az elsajátítandó ismeretek megértésében, begyakorlásában és az 

önellenőrzésben. Az illusztrációk közül egyik sem öncélú, mindegyik feladathoz kapcsolódik, 

annak szerves részét képezi. Segíti az összefüggések, problémák megértését; erősíti a 

tantárgyhoz, tanuláshoz való pozitív viszonyt; aktivizálja a tanulók előzetes ismereteit; értékre 

nevel; kommunikációs lehetőséget teremt.  

A feladatok sokszínűségével jól harmonizál a gazdag képi megjelenítés és a színes, 

mozgalmas tipográfia, amely remélhetőleg felkelti a gyerekek érdeklődését. A tankönyv és a 

munkafüzet szerkezete áttekinthető. Az oldalak szellősek, általában 3-4 feladatot 

tartalmaznak.  

A 3. évfolyamos tankönyv témaköreinek bemutatása 

Az egyes tankönyvi leckék a következő nagyobb egységekre (témakörökre) bonthatók:  

 Számolás 0-tól 20-ig (év eleji ismétlés). 

 Számolás 0-tól 20-ig tízesátlépéssel. 

 Számkörbővítés 0-tól 50-ig, 0-tól 100-ig. 

 Számolás 0-tól 100-ig tízesátlépés nélkül. 

 Geometria: vonalak, testek, síkidomok. 

 Mérések: hosszúság mérése, tömeg mérése, űrtartalom mérése, idő mérése. 

 Szorzás, osztás előkészítése; a 2-es, 5-ös, 10-es szorzó- és bennfoglaló tábla. 

 Év végi ismétlés. 

Számolás 0-tól 20-ig (év eleji ismétlés) 

Előzetes tudás: 

A második évfolyamon elsajátított matematikai ismeretek a következők. Biztos számfogalom 

10-es körben, jártasság 20-as körben. Halmaz elemeinek meg-, leszámlálása 20-as 

számkörben. A számok betűvel való írása, olvasása 20-as számkörben. A diákok képesek két 

adott számról eldönteni, hogy melyik mennyivel nagyobb, illetve kisebb a másiknál, 

alkalmazzák a <, >, = jeleket. A számokat nagyság szerint növekvő és csökkenő sorrendbe 

tudják rendezni. Felismerik a páros és a páratlan, illetve az egy- és a kétjegyű számokat. 

Megtalálják a számokat az egyesével beosztott számegyenesen, meg tudják határozni a 

számok szomszédait. Tevékenység, kép, szöveg alapján értelmezik az összeadást és a kivonást, 

ismerik és tudják alkalmazni az összeadás és a kivonás különböző értelmezéseit, az összeadás 
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tagjainak felcserélhetőségét, a két művelet kapcsolatát. Biztosan elvégzik az összeadást és a 

kivonást a 10-es számkörben. Összeadást és kivonást végeznek a 20-as számkörben 

tízesátlépés nélkül, eszközzel. Ismerik és alkalmazzák a sorszám fogalmát. Ismerik a 

mérőeszközöket, néhány mértékegységet, meg tudják határozni, mit mivel mérhetünk. 

Fejlődő matematikai szövegértő képességgel rendelkeznek. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

A második évfolyamon megszerzett ismeretek felidézése. Egyszerű matematikai 

szakkifejezések, jelölések, eszközök használata. Az összehasonlítás képességének fejlesztése. 

Tárgyak, személyek, dolgok jellemzése egy-két tulajdonsággal. Halmazszemlélet 

megalapozása. Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése. Számlálás, 

számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése. Számolási eljárások alkalmazása, 

az összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának alakítása, elmélyítése, műveletek 

tartalmának megértése és elvégzése a 20-as számkörben. Elnevezések, jelölések, a 

matematikai szaknyelv életkornak megfelelő használata. Közös munka (páros és 

csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra figyelés. A világ megismerésének igénye. 

Önismeret: pontosság, tervszerűség, monotonitás tűrése. 

Fejlesztési követelmények, tevékenységek a kerettantervben megfogalmazottak alapján: 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 

 Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás. 

 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése, 

megnevezése. 

 Több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának helyes használata. 

 Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása. 

Számelmélet, algebra 

 Számok írása, olvasása (20-as számkör).  

 Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes számok 

nagyság szerinti összehasonlítása. 

 Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 

 Páros és páratlan számok megkülönböztetése. 

 Matematikai jelek (+, –, =, <, >) ismerete, használata. 

 Összeadás, kivonás szóban. 

 Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal, 

válaszadás szóban. 
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Geometria – mérés 

 Alkotás térben, síkban.  

 Térbeli és síkbeli helyzetek, alakzatok felismerése, másolása, létrehozása, 

tulajdonságaik, létrehozott helyzetek megfogalmazása. 

 Tapasztalatok gyűjtése a hosszúság, tömeg, űrtartalom méréséről. 

Függvények, az analízis elemei 

 Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása 20-

as számkörben. 

 Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

A fejlesztés várt eredményei: 

A második évfolyamon elsajátított ismeretek felidézése, átismétlése, rendszerezése a további 

ismeretek elsajátításának megalapozása. 

Kulcsfogalmak: 

Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő, helyi érték, számegyenes, páros, 

páratlan, egy- és kétjegyű számok, darabszám, sorszám, művelet, összeadás, kivonás, 

felcserélhetőség, négyzet, téglalap, háromszög, méterrúd, mérőedény, mérleg. 

A fejezet feldolgozására ajánlott idő: 9 óra. 

Kapcsolódási pontok: 

Környezetismeret: tapasztalatszerzés a közvetlen és tágabb környezetben, tárgyak 

megfigyelése, számlálása. 

Magyar nyelv és irodalom: kép alapján történés megfogalmazása, szöveg értelmezése. 

Testnevelés és sport: lépések, mozgások számlálása. 

Ének-zene: ritmus, taps. 

Eszközök:  

Szám- és jelkártyák, számegyenes, korongok; logikai lapok, számolópálcák, színesrúd-készlet, 

dobókockák, játék pénz, mérőeszközök. 

Ajánlások a témakör feldolgozásához: 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulókat gyengébb kognitív képességek jellemzik. Nagyon 

gyakran a figyelem, emlékezet tartósságának hiányából adódóan a tanév elején alaposan át 

kell ismételni a szám- és műveletfogalomról tanultakat, és újra be kell gyakoroltatni a tanult 

számolási eljárásokat. Jellemezze a tanítási óráinkat a tevékenykedtetés, a gyerekeknek, amíg 

szükségük van rá, engedjük az eszközök használatát, a minél több tapasztalat megszerzését! 
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A munkafüzet feladatai lehetőséget biztosítanak a számköri ismeretek felidézése, a 

tanult műveletek gyakorlása mellett a téri tájékozódás, figyelem, logikus gondolkodás 

fejlesztéséhez, alak-háttér differenciáláshoz is. 

 
Én már tudok számolni 3. munkafüzet 7. o. 

A szöveges feladatok megoldásmenetének gyakorlására nagyon nagy szükség van, ám ehhez 

nincsenek külön feladatok a fejezetben, azonban több lehetőség is kínálkozik ennek 

gyakorlására, például a tankönyv nyitóképe vagy azok a feladatok, melyek során képről kell 

műveletet megfogalmazni. 

  
Én már tudok számolni 3. tankönyv 4. o. 7. o. 1. 

A témakör témazáró felméréssel végződik. Mivel a tanulók tudása között jelentős különbségek 

lehetnek, ezért a pedagógusok tapasztalata, felkészültsége, kreativitása szükséges ahhoz, 

hogy saját tanulócsoportjukhoz illeszkedő, differenciált feladatokból álló felmérést állítsanak 

össze. Ma már sok lehetőségünk van arra, hogy az internet használatával ötleteket gyűjtsünk. 

Érdemes csatlakozni a különböző tudásmegosztó portálokhoz, csoportokhoz, ahol sok, 

rendkívül kreatív pedagógus adja közre tudását, ötleteit, munkáját. 

Számolás 0-tól 20-ig tízesátlépéssel 

Előzetes tudás: 

A számok tulajdonságainak ismerete. Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. 

Számok írása, olvasása a 20-as számkörben. Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok 

értése. Páros és páratlan számok megkülönböztetése. Természetes számok nagyság szerinti 
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összehasonlítása. Matematikai jelek (+, –, =, <, >) ismerete, használata. Biztos számfogalom 

10-es számkörben, jártasság 20-as számkörben. Összeadás, kivonás 10-es számkörben 

készségszinten, 20-as számkörben eszközzel, tízesátlépés nélkül. Fejlődő matematikai 

szövegértő képesség. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

A társakkal való együttműködés segítése. A figyelem terjedelmének és tartósságának 

növelése. A finommotoros mozgáskoordináció fejlesztése. A vizuális érzékelés és észlelés 

pontosságának fejlesztése. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés gyakoroltatása; 

közös tulajdonságok felismerése, kiemelése (analizálás). Matematikai fogalmak (tízesátlépés) 

értelmezése. Matematikai eszközök célszerű használata. Valós helyzetek, összefüggések 

elképzelése, műveletek tartalmának megértése. Számolási készség fejlesztése 20-as körben 

változatos gyakorlással. Szenzomotoros, algoritmusos, analógiás gondolkodás fejlesztése. A 

matematikai nyelv egyre pontosabb használata. Összehasonlítás, összefüggés felfogása, 

megfogalmazása, jelölése, rendezés, kiegészítés. Induktív-deduktív következtetések 

gyakoroltatása. Relációk, sorozatok, függvények, táblázatok megértése. Logikus gondolkodás 

fejlesztése. Relációs szókincs használata. 

Fejlesztési követelmények, tevékenységek a kerettantervben megfogalmazottak alapján: 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 

 Mennyiségek, halmazok, számok összehasonlítása. Tulajdonságok megfigyelése, 

megfogalmazása. Közös tulajdonság kiemelése. 

 Halmazalkotás, halmazok tulajdonsága, számossága, darabszám. 

 Csoportosítások, rendezések, osztályozások adott vagy választott szempont szerint.  

 Kombinatorikus játékok, építések, színezések. 

 Igaz, nem igaz állítások megfogalmazása számok halmazáról. Állítások igazságának 

eldöntése. 

Számelmélet, algebra 

 Tárgyak, matematikai eszközök meg- és leszámlálása. 

 Számok modellezése matematikai eszközökkel. 

 Helyi értékek közötti összefüggések megfigyelése és megfogalmazása. Számok bontása 

tízesek és egyesek összegére matematikai eszközökkel. Bontások lejegyzése. 

 Tájékozódás a számegyenesen. 

 Fejben számolás. 

 Történetek megjelenítése tevékenységgel. 

 Mennyiségi változások megfigyelése, megfogalmazása, lejegyzése művelettel. 

 Műveletek modellezése matematikai eszközökkel. 
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 Összeadás, kivonás értelmezése, elvégzése eszközökkel, majd egyre elvontabb szinten 

20-as körben. 

 Tízesátlépés megfigyelése, lépések tudatosítása. 

 Matematikai jelek használata a műveletek lejegyzésekor. 

 Tapasztalatok gyűjtése a tagok és tényezők felcserélhetőségéről, a műveletek 

inverzitásáról. 

 Műveletek közötti összefüggések megjelenítése matematikai és IKT-eszközökkel. Az 

összefüggések megfigyelése, megfogalmazása, lejegyzése. 

 Valóságos helyzetek, történések elképzelése. 

 Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megjelenítésük lejátszással, kirakással, 

rajzban. Ismert és ismeretlen adatok, tényezők megállapítása, a köztük lévő 

összefüggések megfigyelése, megfogalmazása. Mennyiségi következtetések. 

 A megfelelő matematikai művelet kiválasztása, a várható eredmény becslése, a 

művelet kiszámítása. 

 Tapasztalatok gyűjtése matematikai elemek párosításával, a tapasztalatok 

megfogalmazása. 

Függvények, az analízis elemei 

 Kapcsolatok felfedezése a számok, műveletek, mennyiségek körében. 

 Összefüggések megértése, megfogalmazása, jelölése vonallal, nyíllal. 

 Szabály felismerése, megfogalmazása, lejegyzése. Szabályjátékok számokkal. 

A fejlesztés várt eredményei: 

Halmaz elemeinek adott, illetve választott szempont szerinti válogatása, csoportosítása. Kész 

halmazról igaz, nem igaz állítások megfogalmazása. Állítások igazságának eldöntése. Számok 

írása, olvasása, értelmezése 20-as számkörben. Számok összehasonlítása, helyük a 

számsorban, számszomszédok. Összeadás, kivonás 20-as számkörben készségszinten. 

Összeadás, kivonás 20-as számkörben készségszinten, eszközhasználattal tízesátlépéssel. 

Kulcsfogalmak: 

Alaki, helyi, valódi érték; egyes, tízes; egyjegyű, kétjegyű szám; kerek tízes, összeadás, tagok, 

összeg; kivonás, kisebbítendő, kivonandó, különbség vagy maradék; felcserélhetőség. 

Kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, szövegalkotás, állítások, tulajdonságok pontos 

megfogalmazása, írott és hallott egyszerű szövegek megértése, a válaszok szabatos 

megfogalmazása. 

Környezetismeret: közvetlen környezetünk tárgyainak számossága, tulajdonságai. 
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Vizuális kultúra: formaérzékelés, színek, tájékozódás síkban, ritmikus sorok, szerialitás, 

soralkotás. 

Technika, életvitel és gyakorlat: formaérzékelés, finommotoros mozgáskoordináció. 

Informatika: szimbólumok, jelek, kódolás, dekódolás, algoritmusok, matematikai és 

képességfejlesztő programok. 

Ének-zene: ritmizálás, ütemezés, finommotoros mozgáskoordináció, auditív figyelem.  

Testnevelés és sport: nagymozgások, mozgáskoordináció. 

A fejezet feldolgozására ajánlott idő: 11 óra. 

Eszközök:  

Korongok; szám- és jelkártyák, számolópálca, játékpénz, kukorica- vagy babszemek a 

számláláshoz, húszas számolólánc vagy számolótábla, számolókockák, tojástartók, korongos 

lap. 

Ajánlások a témakör feldolgozásához: 

A tízesátlépés nélküli feladatok nem okoznak gondot a tanulóknak, ha az előző tanévben, 

illetve az év eleji ismétlés során begyakorolták a számolási eljárásokat, analógiákat. Az enyhe 

értelmi fogyatékos gyerekek számára az átlépés értelmezése viszont az egyik legnehezebb 

feladat az összeadás és a kivonás tanítása során, mivel megoldásukhoz magasabb szintű, több 

lépésből álló, elvontabb gondolkodás szükséges. 

Csak akkor szabad elkezdeni ennek a tananyagrésznek a feldolgozását, ha a tanulóknak 

biztos a műveletvégzése a 10-es számkörben, illetve a 10 bontását és a 10-re történő pótlást 

is elsajátították már. Természetesen a továbbiakban is szükség van a 10 bontásának és a 10-

re történő pótlásnak a folyamatos gyakorlására.  

A tízesátlépés tanítását mindig a közvetlen, cselekvéses tapasztalatszerzésre kell 

építeni. A számolási eljárásokat rakjuk ki lépésenként, a tízdarabos tojástartók, 

bonbonosrekeszek, korongos lapok, számolótábla stb. felhasználásával. Ezen eszközök 

segítségével átláthatóbb a 10-re pótlás lépése. 

  
korongos lap               https://balazs-diak.hu/huszas-szamolotabla-5825 

(Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

https://balazs-diak.hu/huszas-szamolotabla-5825
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Mivel a gyerekek ezeket a műveleteket nem tudják ujjaik segítségével kiszámolni, a 

számegyenesen lépegetve nem eléggé figyelemfelkeltő a tízes átlépése, szükség van a 

szemléletesebb megjelenítésre. Fontos hangsúlyozni a kirakás értelmét, lényegét, 

megfogalmazni, mit miért csinálunk. 

Az átlépéses összeadás tanításakor a bontást a tankönyv, a munkafüzet is igen 

szemléletesen (korongokkal, képekkel) ábrázolja. 

       
Én már tudok számolni 3. munkafüzet 13. o. 4–5., tankönyv 11. o. 5. 

Az összeadás bontással történő felírásakor több tag összeadása úgy zajlik, hogy az első két tag 

összege 10 lesz, majd ehhez adjuk a harmadik tagot. A korongokkal vagy pálcikákkal való 

kirakást az eredmény ellenőrzéséhez is használhatják a gyerekek, mert így bizonyosodhatnak 

meg arról, hogy helyesen oldották meg a feladatot. Engedjük meg az eszközhasználatot a 

műveletvégzések során, amíg csak a tanulóknak szükségük van rá! 

Az átlépéses kivonás tanításakor a feladatok megoldását ugyancsak kirakással vagy 

rajzzal tudjuk segíteni. Minden lépést rakjanak ki koronggal a tanulók! Mivel az összeadást 

jobban meg tudjuk jeleníteni rajzon, mint a kivonást, ezért mindig el kell mondatni, meg kell 

fogalmaztatni a gyerekekkel, hogy a kép alapján mit számolunk ki. Az áthúzás nem mindegyik 

gyerek számára fejezi ki egyértelműen az elvételt.  

 
Én már tudok számolni 3. munkafüzet 18. o. 20. 

A munkafüzet több feladata is szemléletesen ábrázolja, segíti a bontás megértését, segíti az 

összefüggések felismerését. 
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Én már tudok számolni 3. munkafüzet 14. o. 

 

 
Én már tudok számolni 3. munkafüzet 20. o. 

Konkrét példákon keresztül meg kell figyeltetni a tanulókkal, mi történik, ha ugyanahhoz a 

számhoz többet, kevesebbet adunk, és ugyanabból a számból többet, kevesebbet veszünk el.  

                     
Én már tudok számolni 3. munkafüzet 17. o. 17., 23. o. 41. 

Ennek a témakörnek a tanítása csak differenciálással, a feladatok kis lépésekre bontott 

elvégzésével oldható meg, hiszen a tízesátlépés némelyik gyereknek nagyon nagy kihívást 

jelent. Aki tudja, csak fejben, füzetben lejegyzéssel gyakorolja, akinek szüksége van segítségre, 

az közvetlen tanítói irányítással, koronggal, műanyag kupakkal, számolópálcikával stb. 

gyakorolja. Mindig hangosan, szóban is el kell mondani a bontott alakokat. Mondjuk el, mit 

látunk, csak ezután fogalmazzuk meg a leolvasható műveletet, majd az összeadás és kivonás 

kapcsolatát is! 
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Az átlépéses tankönyvi feladatokat is csak az oldja meg önállóan, aki biztonsággal tudja 

a bontást! A gyorsabban haladók önállóan dolgozhatnak, a lassabban haladók differenciált 

rétegmunkában, a tanító közvetlen irányításával. Előfordul, hogy a lassabban haladókkal a 

tízre pótlás, a tízre csökkentés koronggal történő kirakását több héten át gyakoroltatni kell. Az 

analógiák alapján elvégzett műveletek sokat segíthetnek a tanultak megértésében. Az 

analógiák gyakorlása is csak közösen, tevékenykedtetéssel, közvetlen tanítói irányítás mellett 

lehetséges. 

Az összeadásban és a kivonásban szereplő számok elnevezéseivel is ebben a 

számkörben ismerkednek meg a tanulók. Természetesen nem várjuk el a gyerekektől, hogy 

innentől kezdve csak ezeket használják, de ha a tanítási órán mi következetesen ezeket 

használjuk, akkor észrevétlenül beépülnek a szakszavak a gyerekek aktív szókincsébe. 

Az enyhe értelmi fogyatékos gyerekek a 2. osztályban ismerik meg az összes kis- és 

nagybetűt. A gyerekek zöme a 3. osztály kezdetén még nem tud folyékonyan olvasni, illetve a 

szövegértésük sem hibátlan. Ezért a szöveges feladatokat továbbra is érdemes közösen 

elolvasni. A szöveg értelmezését, a feladat megértését támogathatjuk közös rajzkészítéssel. 

Az adatok kigyűjtése vagy a lényeges információk aláhúzással történő kiemelése után a 

tanulók megfogalmazhatják a feladat megoldásának tervét. A közös értelmezés során 

beszéljük meg, mikor, milyen művelettel, mit számolunk ki. Minden tanulónak lehetőséget kell 

adni arra, hogy elmondja, hogyan gondolkodott. Végezetül újra el kell olvastatni a kérdést, és 

meg kell fogalmazni a választ. A szöveges feladatokat a kevésbé jól olvasó gyerekek továbbra 

is tanítói irányítással oldják meg. 

Számkörbővítés 0-tól 50-ig, 0-tól 100-ig 

Előzetes tudás: 

A nagyságbeli viszonyszavak és a számok tulajdonságainak ismerete, 0–20-ig számok 

összehasonlítása. Matematikai jelek (+, –, =, <, >) ismerete, használata. Biztos számfogalom 

10-es számkörben, jártasság 20-as számkörben. Fejlődő matematikai szövegértő képesség. 

Olyan érzékelés, figyelem és összehasonlítási képesség, amely lehetővé teszi az összefüggések 

meglátását, a szabályfelismerést. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

A társakkal való együttműködés segítése. A figyelem terjedelmének és tartósságának 

növelése. A finommotoros mozgáskoordináció fejlesztése. A vizuális érzékelés és észlelés 

pontosságának fejlesztése. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés gyakoroltatása; 

közös tulajdonságok felismerése, kiemelése (analizálás). Matematikai fogalmak értelmezése. 

Matematikai eszközök célszerű használata. Valós helyzetek, összefüggések elképzelése. 

Szenzomotoros, algoritmusos, analógiás gondolkodás fejlesztése. A matematikai nyelv egyre 

pontosabb használata. Összehasonlítás, összefüggés felfogása, megfogalmazása, jelölése, 

rendezés, kiegészítés. Induktív-deduktív következtetések gyakoroltatása. Relációk, sorozatok, 
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függvények, táblázatok megértése. Logikus gondolkodás fejlesztése. Relációs szókincs 

használata. 

Fejlesztési követelmények, tevékenységek a kerettantervben megfogalmazottak alapján: 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 

 Tárgyak, számok, összehasonlítása 100-as számkörben. 

 Számok tulajdonságainak megfigyelése, megfogalmazása. Közös tulajdonság 

kiemelése. 

 Csoportosítások, rendezések, osztályozások adott vagy választott szempont szerint.  

 Tulajdonságok jelölése jelkártyákkal. Jelkártyák értelmezése. Transzformációs játékok 

egy tulajdonság változásával, a változás megfigyelése, megfogalmazása. 

 Kombinatorikus játékok, színezések. 

 Igaz, nem igaz állítások megfogalmazása számok halmazáról. Állítások igazságának 

eldöntése. 

Számelmélet, algebra 

 Matematikai eszközök, mennyiségek meg- és leszámlálása. 

 A számlálás ritmusának (szem, kéz koordinációjának) kialakítása. 

 Tízes csoportok alkotása. 

 Számok írása, olvasása, értelmezése. 

 Számok modellezése matematikai eszközökkel. 

 Sorszám írása, olvasása, használata valós helyzetekben. 

 Különböző mennyiségek kifizetése játék pénzzel. 

 Helyi érték, alaki érték, valódi érték kapcsolatának megfigyelése, megfogalmazása. 

Helyi értékek közötti összefüggések megfigyelése és megfogalmazása. 

 Számok modellezése, összehasonlítása, a relációs jelek (<, >, =) értelmezése, 

használata. A több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának használata. 

 Tájékozódás a számegyenesen és a százas táblán. 

 Egyes és tízes számszomszédok leolvasása. 

 Számok tulajdonságainak megfigyelése, megfogalmazása. 

 Számok bontása tízesek és egyesek összegére matematikai eszközökkel. Bontások 

lejegyzése. 

 Valóságos helyzetek, történések elképzelése. Történetek megjelenítése 

tevékenységgel. 

 Mennyiségi változások, összefüggések megfigyelése, megfogalmazása. 
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 Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megjelenítésük lejátszással, kirakással, 

rajzban. 

 A páros, páratlan számok fogalmának kiterjesztése a 100-as számkör számaira. 

Geometria, mérés 

 Pénzérmék megismerése, használata. 

 A forint jele: Ft. 

 Mennyiségek be- és felváltása. 

Függvények, az analízis elemei 

 Kapcsolatok felfedezése a környezetben, tárgyhalmazok, számok, mennyiségek 

körében. 

 Összefüggések megértése, megfogalmazása, jelölése vonallal, nyíllal, relációs jelekkel, 

nyitott mondatokkal. 

 Számsorozatok folytatása. Hiányos számsorok kiegészítése. 

 Számok rendezése. 

 Növekvő és csökkenő számsorok alkotása megadott és felismert szabály alapján. 

 Állandó különbségű sorozatok folytatása mindkét irányban megadott és választott 

szabály alapján. 

A fejlesztés várt eredményei: 

Halmaz elemeinek adott, illetve választott szempont szerinti válogatása, csoportosítása. Kész 

halmazról igaz, nem igaz állítások megfogalmazása. Állítások igazságának eldöntése. Számok 

írása, olvasása, értelmezése 100-as számkörben. Számok összehasonlítása, helyük a 

számsorban, számszomszédok. Nem matematikai és matematikai relációk felismerése, 

jelölése. Szabály felismerése, megfogalmazása egyszerűbb esetekben. Állandó különbségű 

sorozatok folytatása mindkét irányban. 

Kulcsfogalmak: 

Nagyságbeli viszonyszavak, számok neve, jele; alaki, helyi, valódi érték; egyes, tízes, százas; 

egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű szám; kerek tízes, kerek százas; páros, páratlan szám; egyes, 

tízes számszomszéd; kapcsolat, különbség, azonosság, szabály, táblázat, sorozat, függvény, 

nyitott mondat. 

A fejezet feldolgozására ajánlott idő: 11 óra. 

Kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, szövegalkotás, állítások, tulajdonságok pontos 

megfogalmazása, írott és hallott egyszerű szövegek megértése, a válaszok szabatos 

megfogalmazása. 
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Vizuális kultúra: formaérzékelés, színek, tájékozódás síkban, ritmikus sorok, szerialitás, 

soralkotás. 

Technika, életvitel és gyakorlat: formaérzékelés, finommotoros mozgáskoordináció. 

Informatika: szimbólumok, jelek, kódolás, dekódolás, algoritmusok, matematikai és 

képességfejlesztő programok. 

Ének-zene: ritmizálás, ütemezés, finommotoros mozgáskoordináció, auditív figyelem.  

Testnevelés és sport: nagymozgások, mozgáskoordináció. 

Eszközök:  

Szám- és jelkártyák, papír mérőszalag, számegyenes, játék pénz, dobókockák, számolópálcikák 

10-esével összegumizva is (mivel a tankönyv a tízes helyi értéknek a kék színt használja, 

praktikus kék gumival összegumizni), százas tábla, számolókocka, számolólánc, helyi értékes 

lapozható tábla. (Készíthetjük egy lapozható tavalyi naptárból. Érdemes a tízeseket kékkel, az 

egyeseket sárgával jelölni, így összhangban lesz a tankönyvben használt színekkel.) 

 

 

 

 

Ajánlások a témakör feldolgozásához: 

A tankönyv a számkör bővítését két részletben tárgyalja, 0–50-ig, majd 100-ig ismerkednek 

meg a tanulók a számokkal. A fejezetek egységesen épülnek föl, lehetőséget biztosítva 

számlálásokra, a számfogalom alakítására. Bőségesen találunk a tankönyvben és a 

munkafüzetben feladatokat, melyeken keresztül elsajátítható, begyakorolható a számok 

képzése, bontása helyi érték szerint, számok helye a számegyenesen, számszomszédok, a 

számok tulajdonságai. 

Ahogyan a számnevek rendszerét felfedezik a gyerekek, ugyanúgy alkalmazzák az 

analógiákat a számok tulajdonságainak felfedezésére. A helyi értékes bontást is érdemes 

alaposan megismertetni, begyakoroltatni a tananyag feldolgozása során, ezzel mintegy 

előkészítve a kétjegyű számok összeadását, majd a következő évek során elsajátítandó írásbeli 

műveleteket. 

A számok egymáshoz való viszonyát jól mutatja a számegyenesek és számtáblák 

segítségével való szemléltetés. A papír mérőszalag (számegyenes) segítségével 

megkönnyíthetjük a számszomszédok (egyes, páros, páratlan, tízes) keresését. Először az 

egyes szomszédokat keressük meg, ennek technikáját, fogalmát már tudják a gyerekek. Ezt 

követően a tízes szomszédok keresését végezzük! Az egyesek és a kerek tízesek közötti 

analógiát alkalmazhatjuk a kerek tízesek számegyenesen történő 

ábrázolása során. 

Ezt követően érdemes a 100 cm-es papír mérőszalagot 

használni számegyenesként, ahol bekarikáztathatjuk a kerek 
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tízeseket, amelyek a későbbi számkörbővítések során a tízes szomszédokat szemléletesen 

mutatják majd. Mindezekkel elérhetjük, hogy a gyerekek biztonsággal mozogjanak az új 

számkörben. A százas számkörrel kapcsolatos feladatok megoldása során eredményesen 

használhatjuk a játékpénzt is.  

A nyitott mondatok tapasztalati előkészítése már az előző évfolyamokon elkezdődött. 

A felelevenítésre alkalmasak az olyan jellegű játékok, mondatok, amelyeket a gyerekeknek kell 

befejezniük (pl.: „A játékban részt vehet…”, „Minden gyerek…”), vagy azok a feladatok, melyek 

során a nyitóképről kell igaz vagy hamis állításokat megfogalmazniuk. 

A nyitott mondatok asszociatív gondolkodást igénylő feladatok, melyek az enyhe 

értelmi fogyatékos tanulók számára kifejezetten nehezek. Ezért nagyon fontos, hogy a 

gyermekek számára egyszerű módon közelítsük meg a feladatokat. Ilyen lehet például az előbb 

említett hiányos mondatok befejezése, amelyeket már számokkal, mennyiségekkel is 

végeztethetünk, kezdetben kisebb számokkal, majd ha meggyőződtünk a feladat lényegének 

megértéséről, már a nagyobb számok halmazára is kiterjeszthetjük (pl.: „Az ötnél nagyobb…”, 

„A nyolcnál kisebb…”, „Az ötnél nagyobb, de a nyolcnál kisebb…”). 

A hiányzó számokat a valamennyi szóval helyettesíthetjük. Amikor már a számok 

körében is elkezdjük a nyitott mondatok megoldását, mindenképpen ellenőrizni kell minden 

megoldási javaslatot. A gyerekek munkáját, a megértést jelentős mértékben segíti, ha például 

egy számegyenesen jelöljük a számokat és a lehetséges megoldásokat. Azzal is könnyíthetünk 

a feladaton, ha csak néhány elemet sorolunk fel, és azok közül kell kiválasztani azokat a 

számokat, amelyek igazzá teszik a nyitott mondatot. 

 
Én már tudok számolni 3. munkafüzet 39. o. 

A nyitott mondatoknak különböző típusaik vannak, amelyek között be kell tartani a 

fokozatosságot. Először a számok, majd a műveletek köréből kell példákat adni. A 

legegyszerűbb változat, ha a „valamennyi” magában áll (ezt már az előző évfolyamon 

elsajátították), vagyis egy állítás van a nyitott mondatban. Ennél nehezebb, ha két állítás 

szerepel benne (ennek tanítása, gyakorlása a jelen évfolyam feladata), vagy amikor a 

„valamennyi” egy művelet része (erre vonatkozóan már nem tartalmaz a tankönyv feladatokat 

az asszociatív gondolkodás nehezített volta miatt). 



NT-98701 Én  má r  t u dok  szá moln i  3 .  –  Ta n ító i  k éz i kön yv  
 

 
 29 

 
Én már tudok számolni 3. tankönyv 28. o. 

Számolás 0-tól 100-ig tízesátlépés nélkül 

Előzetes tudás:  

A nagyságbeli viszonyok, viszonyszavak, a számok tulajdonságainak ismerete. Jártasság 100-

as számkörben. Összeadás, kivonás 20-as számkörben készségszinten. Fejlődő matematikai 

szövegértő képesség. Olyan érzékelés, figyelem és összehasonlítási képesség, amely lehetővé 

teszi a tevékenység, kép, szöveg alapján az összeadás, kivonás értelmezését, alkalmazását, az 

összefüggések meglátását, a szabályfelismerést. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

A társakkal való együttműködés segítése. A figyelem terjedelmének és tartósságának 

növelése. A finommotoros mozgáskoordináció fejlesztése. A vizuális érzékelés és észlelés 

pontosságának fejlesztése. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés gyakoroltatása; 

közös tulajdonságok felismerése, kiemelése (analizálás). Matematikai fogalmak értelmezése. 

Matematikai eszközök célszerű használata. Valós helyzetek, összefüggések elképzelése, 

műveletek tartalmának megértése. Számolási készség fejlesztése változatos gyakorlással. 

Szenzomotoros, algoritmusos, analógiás gondolkodás fejlesztése. A matematikai nyelv egyre 

pontosabb használata. Összehasonlítás, összefüggés megértése, megfogalmazása, jelölése, 

rendezés, kiegészítés. Induktív-deduktív következtetések gyakoroltatása. Relációk, sorozatok, 

függvények, táblázatok megértése. Logikus gondolkodás fejlesztése. Relációs szókincs 

használata. 

Fejlesztési követelmények, tevékenységek a kerettantervben megfogalmazottak alapján: 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 

 Mennyiségek, számok összehasonlítása. Tulajdonságok megfigyelése, 

megfogalmazása. Tulajdonságok jelölése jelkártyákkal. Jelkártyák értelmezése. Közös 

tulajdonság kiemelése. 

 Csoportosítások, rendezések, osztályozások adott vagy választott szempont szerint.  

 Transzformációs játékok egy tulajdonság változásával, a változás megfigyelése, 

megfogalmazása. 

 Kombinatorikus játékok, építések, színezések. 
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 Igaz, nem igaz állítások megfogalmazása tárgyak, számok és geometriai alakzatok 

halmazáról. Állítások igazságának eldöntése. 

Számelmélet, algebra 

 Számfogalom megerősítése 20-as számkörben. 

 Tárgyak, matematikai eszközök meg- és leszámlálása. A számlálás ritmusának (szem, 

kéz koordinációjának) kialakítása. Tízes csoportok alkotása. 

 Számok írása, olvasása, értelmezése 100-as számkörben. 

 Tájékozódás a számegyenesen és a százas táblán. 

 Különböző mennyiségek kifizetése játék pénzzel. 

 Helyi értékek közötti összefüggések megfigyelése és megfogalmazása. 

 Helyi érték, alaki érték, valódi érték kapcsolatának megfigyelése, megfogalmazása. 

 A relációs jelek (<, >, =) értelmezése, használata. A több, kevesebb, ugyanannyi 

fogalmának használata. 

 Számok tulajdonságainak megfigyelése, megfogalmazása. 

 Számok bontása tízesek és egyesek összegére matematikai eszközökkel. Bontások 

lejegyzése. 

 Fejben számolás. 

 Összeadás, kivonás értelmezése. 

 Történetek megjelenítése tevékenységgel. 

 Mennyiségi változások megfigyelése, megfogalmazása, lejegyzése művelettel. 

 Műveletek modellezése matematikai eszközökkel. 

 Összeadás, kivonás eszközökkel, majd egyre elvontabb szinten. 

 Matematikai jelek használata a műveletek lejegyzésekor. 

 Tapasztalatok gyűjtése a tagok felcserélhetőségéről, a műveletek inverzitásáról. 

 Műveletek közötti összefüggések megjelenítése matematikai és IKT-eszközökkel. 

 Az összefüggések megfigyelése, megfogalmazása, lejegyzése.  

 Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megjelenítésük lejátszással, kirakással, 

rajzban. 

 Ismert és ismeretlen adatok megállapítása, az adatok közti összefüggések 

megfigyelése, megfogalmazása. 

 A megfelelő matematikai művelet kiválasztása, a várható eredmény becslése, a 

művelet kiszámítása, ellenőrzése. 

 A páros, páratlan számok fogalmának kiterjesztése a 100-as számkör számaira. 
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 Tapasztalatok gyűjtése matematikai elemek párosításával, a tapasztalatok 

megfogalmazása. 

Geometria, mérés 

 Pénzérmék megismerése, használata. 

 A forint jele: Ft. 

 Mennyiségek be- és felváltása. Ugyanannak a mennyiségnek a kifizetése 

többféleképpen. 

Függvények, az analízis elemei 

 Kapcsolatok felfedezése a számok, műveletek, mennyiségek körében. 

 Összefüggések megértése, megfogalmazása, jelölése vonallal, nyíllal, relációs jelekkel, 

nyitott mondatokkal. 

 Szabályjátékok számokkal, szabály felismerése, megfogalmazása, lejegyzése. 

 Táblázat kitöltése adott és felismert szabály alapján. 

 Számok rendezése. Növekvő és csökkenő számsorok alkotása megadott és felismert 

szabály alapján. 

 Állandó különbségű sorozatok folytatása mindkét irányban megadott és választott 

szabály alapján. 

 A mindennapi életből megfigyelt, gyűjtött, számlált adatok lejegyzése, táblázatba 

rendezésük. 

 Táblázat adatainak értelmezése, kitöltésük adott és felismert szabály alapján. 

A fejlesztés várt eredményei: 

Halmaz elemeinek adott, illetve választott szempont szerinti válogatása, csoportosítása. Kész 

halmazról igaz, nem igaz állítások megfogalmazása. Állítások igazságának eldöntése. Számok 

írása, olvasása, értelmezése 100-as számkörben. Számok összehasonlítása, helyük a 

számsorban, számszomszédok. Összeadás, kivonás 100-as számkörben tízesátlépés nélkül, 

analógia és eszközök segítségével. Szabály felismerése, megfogalmazása egyszerűbb 

esetekben. 

Kulcsfogalmak: 

Szám neve, jele; alaki, helyi, valódi érték; egyes, tízes, százas; egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű 

szám; kerek tízes, kerek százas; összeadás, összeadandó/tagok, összeg; kivonás, kisebbítendő, 

kivonandó, különbség, kapcsolat, felcserélhetőség, különbség, azonosság, szabály, táblázat, 

sorozat, növekvő, csökkenő, függvény. 

A fejezet feldolgozására ajánlott idő: 25 óra. 
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Kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, szövegalkotás, állítások, tulajdonságok pontos 

megfogalmazása, írott és hallott egyszerű szövegek megértése, a válaszok szabatos 

megfogalmazása. 

Vizuális kultúra: formaérzékelés, színek, tájékozódás síkban, ritmikus sorok, soralkotás, 

szerialitás. 

Informatika: szimbólumok, jelek, kódolás, dekódolás, algoritmusok, matematikai és 

képességfejlesztő programok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: formaérzékelés, finommotoros mozgáskoordináció, 

szerialitás. 

Ének-zene: ritmizálás, ütemezés, finommotoros mozgáskoordináció, auditív figyelem, 

hangsorok. 

Testnevelés és sport: nagymozgások, mozgáskoordináció, soralkotás. 

Eszközök:  

Kupakok, korongok, szám- és jelkártyák, számolópálcák, termések, dobókockák, játék pénz, 

helyi értékes lapozható tábla, számegyenes, százas korongos tábla, számolólánc, 

számolókocka. 

Ajánlások a témakör feldolgozásához: 

Azoknak a gyerekeknek, akik nehezen ismerik fel az egyjegyű számokkal és a kerek tízesekkel 

végzett műveletek közötti analógiát, mindenképpen előzze meg a műveletvégzést játék 

pénzzel, tízes csoportokban összegumizott pálcikákkal történő kirakás, számlálás. A 

tevékenykedtetés a megértést, rögzülést egyaránt segíti. 

Ebben a témakörben lehetőségünk van pénzbeváltások és átváltások gyakorlására, a 

pénznemek közti relációk megfigyeltetésére, kifizetések gyakorlására, felhasználva a 

mindennapi életben előforduló érmék másolatait. A tanulók így gyakorlati ismereteket, 

tapasztalatokat szerezhetnek, melyeket a hétköznapok során kamatoztathatnak. 

Az összeadás, kivonás tanítása felváltva követi egymást. A műveletek tanítása az alábbi 

sorrend szerint történjen:  

 kerek tízesek összeadása (Én már tudok számolni 3. tk. 31. o., mf. 40. o.), 

 kerek tízesek kivonása (Én már tudok számolni 3. tk. 33. o., mf. 44. o.), 

 kétjegyű számhoz egyjegyű szám hozzáadása tízesátlépés nélkül (Én már tudok 

számolni 3. tk. 35. o., mf. 47. o.), 

 kétjegyű számból egyjegyű szám elvétele tízesátlépés nélkül (Én már tudok számolni 3. 

tk. 36. o., mf. 49. o.), 

 kétjegyű számhoz kerek tízes hozzáadása (Én már tudok számolni 3. tk. 37. o., mf. 51. 

o.), 

 kétjegyű számból kerek tízes elvétele (Én már tudok számolni 3. tk. 38. o., mf. 53. o.), 
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 kétjegyű számhoz kétjegyű szám hozzáadása tízesátlépés nélkül (Én már tudok 

számolni 3. tk. 39. o., mf. 55. o.), 

 kétjegyű számból kétjegyű szám elvétele tízesátlépés nélkül (Én már tudok számolni 3. 

tk. 40. o., mf. 57. o.). 

A tanulóknak az alacsonyabb számkörben elsajátított ismeretük alkalmazására szükségük van 

a magasabb számkörben. Azonnal szembesülnek aktuális tudásukkal, esetleges 

hiányosságaikkal, de tudásuk gyarapodásával is, amikor például képessé válnak nagyobb 

számkörben is műveletek végzésére. 

A témakör minden részében találhatók képekkel ábrázolt szöveges feladatok. A 

tankönyvi feladatok megoldásához szükség van a füzet használatára. Ezzel is segítjük az 

anyanyelvi kompetenciák fejlesztését, a helyes füzetvezetés igényének kialakítását. A 

feladatok lehetőséget biztosítanak az összeadás, kivonás, a szöveg művelettel történő 

lejegyzése mellett a pótlás gyakorlására is. Elképzelhető, hogy a lassabban haladóknak 

némelyik feladat nehéz lesz. Bátran differenciáljunk, igyekezzünk elősegíteni, hogy minden 

tanuló a tudásának, gondolkodási szintjének megfelelően oldhassa meg a feladatot. 

Geometria: vonalak, testek, síkidomok 

Előzetes tudás:  

Különbség felismerése a formák, alakzatok között. Az azonos formák közül az eltérők 

kiválogatásának képessége. Adott formák összekapcsolása tárgyakkal. Térbeli tájékozódás a 

testsémáknak megfelelően. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése. Érzékelés pontosságának fejlesztése. 

Képi emlékezet fejlesztése geometriai alakzatokra vonatkozóan. Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés, azonosságok megállapítása (vonalak, síkidomok, testek). Tájékozódás 

síkban, térben. Térszemlélet kialakításának alapozása. Finommotorikus mozgás fejlesztése. 

Pontosság, tervszerűség, kitartás a munkában. Kreativitás fejlesztése, konstruálási kedv 

felkeltése. A környezet, a világ megismerésének igénye. Közös munka (páros és 

csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra figyelés. 

Fejlesztési követelmények, tevékenységek a kerettantervben megfogalmazottak alapján: 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Halmazok összehasonlítása, halmazalkotás. 

 Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása. 

 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése, 

megnevezése. 
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Geometria, mérés 

 Egyenes és görbe vonalak előállítása pálcikákkal, zsinórral. 

 Vonalak rajzolása szabad kézzel, vonalzóval. 

 Vonalak tulajdonságainak megfigyelése, megfogalmazása (egyenes, görbe, nyitott, zárt 

vonal). 

 Különböző helyzetű egyenesek modellezése pálcikákkal, IKT-eszközökkel. 

 Egyenesek helyzetének megfigyelése, megfogalmazása. 

 Pont és vonal helyzetének megfigyelése, egymáshoz való viszonyuk megfogalmazása 

(rajta, kívül, belül). Adott helyzet létrehozása. 

 Síkidomok felismerése a környezetben, előállítása tépéssel, vágással; rajzolásuk szabad 

kézzel és szerkesztőeszközökkel, megnevezésük. 

 Síkidomok jellemzőinek megfigyelése, megfogalmazása (határoló vonalak, vonalak 

száma, oldalak nagysága). 

 Síkidomok összehasonlítása, analizálása, a közös tulajdonságok kiemelése, 

csoportosításuk. 

 Testek felismerése a környezetben, megnevezésük, előállításuk gyurmából. 

 Építés kockákból minta alapján és szabadon. 

 Testek tulajdonságainak megfigyelése, megfogalmazása (határoló lapok, lapok száma, 

 határoló lapok alakja). 

 Testek összehasonlítása, analizálása, a közös tulajdonságok kiemelése, 

csoportosításuk. 

A fejlesztés várt eredményei: 

Halmaz elemeinek adott, illetve választott szempont szerinti válogatása, csoportosítása. Kész 

halmazról igaz, nem igaz állítások megfogalmazása. Állítások igazságának eldöntése. A 

négyzet, téglalap, háromszög felismerése, megnevezése. A négyzet és a téglalap 

tulajdonságainak ismerete. A kocka, téglatest felismerése, megnevezése. 

Kulcsfogalmak:  

Térbeli elem, síkbeli alakzat, térbeli alakzat, transzformáció. Test, síkidom, egyenes és görbe, 

nyitott, zárt vonal, pont és vonal helyzete (rajta, kívül, belül), határoló vonal, határoló lap, 

négyzet, téglalap, háromszög, kocka, téglatest. 

A fejezet feldolgozására ajánlott idő: 7 óra. 

Kapcsolódási pontok:  

Környezetismeret: közvetlen környezetünk tárgyai, tulajdonságai.  

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, szövegalkotás. 
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Vizuális kultúra: tájékozódás térben, síkban; formaérzékelés, konstruálás, kreativitás. 

Technika, életvitel és gyakorlat: formaérzékelés, kreativitás. 

Informatika: tájékozódási képesség, sík- és térlátás, rajzolóprogramok. 

Ének-zene: ütemezés. 

Eszközök:  

Írólapok; fonalak, síkidomok; testek; építőelemek; színesrúd-készlet; kockacukor az 

építésekhez; különböző alakú tárgyak: hurkapálcika, cérnaszál, számolópálca, korongok, 

makarónitészta, madzag, drót, befőttes gumi, különböző síkidomok kivágva színes lapokból, 

logikai lapok vagy épp papírdobozok teteje (sajtos-, cipős-, tejesdoboz oldala) és egyéb 

tárgyak, labdák, üveggolyók, dobókocka, könyv, ecsetestál, gyufásskatulya, vonalzó, logikai 

lapok, olló, Babilon térépítő készlet, Transform műanyag lapocskák, Cubo térbeli építőjáték 

feladatlapokkal, formafelismerő zsák, építődoboz elemei. 

Ajánlások a témakör feldolgozásához: 

A tankönyv két részletre bontja a témakört. Az első félévben a vonalakkal, a másodikban a 

síkidomokkal, testekkel ismerkedünk a tanév során. 

Az alsó tagozatos geometriaoktatás fő feladata a gyerekek geometriai látásmódjának 

alakítása. A témakörrel való ismerkedés elsődleges célja a tanulók tevékenykedtetése révén a 

minél szélesebb körű tapasztalatszerzés. 

Év elejétől fogva már sok tájékozódással kapcsolatos feladatot megoldottak a 

gyerekek. A folyamatos fejlesztéshez a tankönyv szinte valamennyi fejezete lehetőséget 

biztosít. A geometria: vonalak, testek, síkidomok témakörben is találunk többféle, síkbeli és 

térbeli tájékozódást fejlesztő feladatot. 

A fejlesztés során lényeges az összehasonlítás műveletének alkalmazása, mert ennek 

segítségével tudják felfedezni a tanulók két geometriai alakzat azonosságát és 

különbözőségét. Az analízis során egyértelművé válnak a tárgyak tulajdonságai, az 

absztrahálás pedig kiemeli a tulajdonságok közül a geometriai jellemzőket. 

A gyerekek rajzolhatnak különböző vonalakat (hullámvonal, csigavonal, zárt vonalak, 

háromszög, négyszög, betű, szám stb.) a táblára, rajzlapra. Ha az osztályterem padlójára, 

földbe, homokba rajzolnak, akkor mint utat végig is járhatják őket. A zárt és a nyitott 

elnevezések tapasztalatszerzéshez kapcsolódjanak. Megfigyelhetik a gyerekek, hogy melyik 

„vonalnál” értek vissza ahhoz a ponthoz, amelytől elindultak, melyiknél nem. Különböző 

vonalak fonalakból is kialakíthatók. Ha összekötjük a fonalat, zárt vonalat kapunk, ha nem 

kötjük össze, akkor nyitott vonalat. 

A gyerekek formaképzetének alakulására már az eddigiek során is számos alkalom 

adódott. Jól ismerik a logikai lapokat, és megkülönböztették őket (többek között) az alakjuk 

szerint, használják a négyzet, a háromszög fogalmát. A logikai lapokat síkidomoknak nevezzük, 

vagyis eltekintünk a vastagságuktól. Ugyancsak síkidomoknak nevezzük a papírlapból ollóval 
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kinyírt alakzatokat is. A papíron kívül számolópálcikából, hurkapálcából is készítsünk 

különböző alakzatokat (háromszögek, négyszögek). 

Tapasztalatunk szerint a testek nevét kevésbé használják, nehezebben tanulják meg a 

gyerekek. A fogalmak helyes alkalmazását segítik a tevékenykedtetésre épülő feladatok. A 

tankönyv és a munkafüzet is felsorol, bemutat több térbeli alakzatot, de a testeket a 3. 

évfolyamon csak a tanítónak kell megneveznie (a kocka és a téglatest kivételével), a 

gyerekeknek nem. 

Tapasztalatszerzés céljából a gyerekeknek adni kell az alaptestekre hasonlító formákat 

(teásdoboz, henger formájú konzervdoboz, gyufásskatulya, csoki, tolltartó, könyv stb.), és meg 

kell engedni, hogy megforgassák, majd csoportosítsák őket aszerint, hogy melyik testhez, 

építőelemhez hasonlítanak (gömb, kocka, téglatest, henger, kúp, gúla stb.). 

Az építéseket kötetlen tevékenységgel érdemes kezdeni. Építhetnek a gyerekek 

különböző testekből, dobozokból (pl. gyógyszeres doboz, gyufásskatulya), de építőelemekből 

vagy dobókockákból, kockacukrokból is. Ezt követően az építésekhez feltételeket is adhatunk. 

Például megadhatjuk, hogy az építmény hány építőelemből álljon. A modellről való építés 

lehet a következő lépés, ezután következhetnek a tankönyvi rajzokról, ábrákról való építések. 

 
Én már tudok számolni 3. tankönyv 43. o. 4. b) 

Ezek már nehezebb feladatok, sokkal nagyobb kihívást jelentenek a gyerekeknek. Folyamatos 

gyakorlás során tanulják csak meg, hogyan lehet belelátni az ilyen kétdimenziós rajzokba a 

testet.  

 
Én már tudok számolni 3. tankönyv 44. o. 
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Fontos, hogy a tanulóink minél több tapasztalatot szerezzenek, sokat építsenek 

másolással vagy szabadon. 

Mérések: hosszúság mérése, tömeg mérése, űrtartalom mérése, idő mérése 

Előzetes tudás:  

Mérési tapasztalatok a hosszúság, tömeg, űrtartalom és idő méréséről. 

Szabványmértékegységek ismerete: m, l, kg, év, hónap, hét, nap, óra. Évszak, napszak 

kifejezések ismerete. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése. Feladattudat és feladattartás 

fejlesztése. A finommotorikus mozgás fejlesztése. Az érzékelés pontosságának fejlesztése, 

tervszerűség, kitartás a munkában. Képi emlékezet fejlesztése (mérőeszközök, 

mértékegységek nagysága). Tájékozódás időben és mennyiségi viszonyban. Mérő- és 

szerkesztőeszközök célszerű használata, becslés, mérés gyakoroltatása. Összefüggés 

megértése, következtetések. Szenzomotoros és fogalomalkotó gondolkodás fejlesztése. A 

környezet, a világ megismerésének igénye. Közös munka (páros és csoportmunka) vállalása. 

Együttműködés, egymásra figyelés. 

Fejlesztési követelmények, tevékenységek a kerettantervben megfogalmazottak alapján: 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása. 

 Személyek, tárgyak, matematikai eszközök összehasonlítása, azonosítás, 

megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése, megnevezése. 

 Csoportosítás, osztályozás, rendezés adott vagy választott szempont szerint. 

Számtan, algebra 

 Számfogalom megerősítése 20-as számkörben. 

 Összeadás, kivonás végzése eszközzel és eszköz nélkül. 

 Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal. 

Geometria 

 Mérés választott és szabványmértékegységekkel. 

 Becslés, megmérés, kimérés. 

 Összefüggések felfedezése a mértékegység nagysága és a mérőszám között. 

 Hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő mérése. 

 Szabványmértékegységek értelmezése, nevük, jelük (m, dm; kg; l, dl; óra, nap, hét, 

hónap). 
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 Mérendő anyagok, mérőeszközök, mértékegységek egymáshoz rendelése. 

 Ugyanannak a mennyiségnek a megmérése különböző mértékegységekkel. 

 Mértékváltás következtetéssel, mennyiségek közötti összefüggések felismerése. 

 Előtte, utána, korábban, később viszonyfogalmak érzékeltetése, használatuk. 

 Időpont leolvasása. Óra beállítása adott időpontra. 

A fejlesztés várt eredményei: 

Halmaz elemeinek adott, illetve választott szempont szerinti válogatása, csoportosítása. Kész 

halmazról igaz, nem igaz állítások megfogalmazása. Állítások igazságának eldöntése. A tanult 

mértékegységek ismerete, használata. Nem matematikai és matematikai relációk felismerése, 

jelölése. 

Kulcsfogalmak: 

Mértékegység, mérőszám, hosszúság (m, dm), űrtartalom (l, dl), tömeg (kg), idő (évszak, 

hónap, nap, napszak, óra), mérőeszköz, becslés, átváltás. 

A fejezet feldolgozására ajánlott idő: 15 óra. 

Kapcsolódási pontok: 

Környezetismeret: közvetlen környezetünk mérhető tulajdonságai. Hosszúság, tömeg, 

űrtartalom, idő és mértékegységeik. 

Technika, életvitel és gyakorlat: becslés, mérések a mindennapokban. 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés. 

Testnevelés és sport; ének-zene: időtartam mérése egységes tempójú mozgással, hanggal, 

szabványegységekkel. 

Eszközök: 

Színes rudak, vonalzó, méterrúd, mérőszalag, különböző hosszúságú ceruzák, ugrókötél, fonal, 

mérlegek (kétkarú mérleg, digitális mérleg stb.), 1 kg súly; ruhafogas, két azonos méretű 

zacskó; különböző űrtartalmú poharak, edények, l-es és dl-es szabványmérőedények; játék 

óra, óranyomda, naptárak. 

Ajánlások a témakör feldolgozásához: 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő méréséhez sokféle alkalmi egység választható, 

amelyekkel a gyerekek mérni tudnak. Ezeket a mérési feladatokat párban vagy csoportban 

érdemes elvégeztetni.  

A tankönyv nyitóképei (Én már tudok számolni 3. tankönyv 46., 49., 51., 70. o.) 

testközelbe hozzák a témát. Érdeklődést keltenek, megfoghatóbbá, érzékletessé, érthetőbbé 

teszik az enyhe értelmi fogyatékos tanuló számára is az elsajátítandó fogalmakat, a 

mérőeszközöket. A tankönyv egymás után tárgyalja a hosszúság, tömeg, űrtartalom mérését, 

majd a szorzás, osztás témaköre után kerül elő az idő mérése. 
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Sok játékos tevékenység, érdekes problémahelyzet megteremtésével tudunk alkalmat 

teremteni arra, hogy a tanulók elsajátítsák a mérések technikai megoldásait, és fölfedezzék az 

összefüggéseket. Nem várhatjuk el, hogy az összefüggéseket megfogalmazzák, csak azt, hogy 

ezeket sokszor, sokféleképpen megtapasztalják, fölfedezzék, megértsék. 

A mérések eredményei, vagyis a mennyiségek összehasonlítása során a tanulók megsejthetik, 

milyen kapcsolat van a méréshez használt alkalmi egységek és a kapott eredmények 

(mérőszámok) között. Például: Én már tudok számolni 3. tankönyv 48. o. 6–7., 9. 

 Ha több különböző egységgel mérik meg ugyanazt a mennyiséget, akkor észreveszik, 

hogy a nagyobb egységből kevesebb kell ugyanannak a mennyiségnek a 

megméréséhez. 

 Ha több különböző mennyiséget mérnek meg ugyanazzal az egységgel, akkor 

észreveszik, hogy ugyanabból az egységből több kell a nagyobb mennyiségek 

kirakásához. 

Bevezetjük a becslést, amelynek alapja az összehasonlítás, a méretbeli azonosságok, 

különbözőségek kifejezése. Minél több tapasztalatot szereznek a gyerekek a mérések során, 

annál pontosabb lesz a becslésük. 

A gyerekek az alkalmi mértékegységekkel való mérések után ismerkednek meg és mérnek a 

szabványmértékekkel. A 3. évfolyamon a következőket használjuk: 

 Hosszúság: méter, deciméter. 

 Űrtartalom: liter, deciliter. 

 Tömeg: kilogramm. 

 Idő: év, hónap, hét, nap, óra. 

A hangsúly a mérési tevékenységen, a mértékegységek megismerésén van, és nem a 

mértékegység-átváltásokon. A tankönyvben nem is található mértékegység-átváltással 

kapcsolatos feladat. A munkafüzet ilyen jellegű feladatait is csak a műveletvégzés gyakorlására 

ajánljuk. 

A feladatok a tanulók konkrét méréseit, tapasztalatszerzését segítik, irányítják. Ne 

sajnáljuk az időt a mérésekre, a mérés eredményeinek és a becsült értékeknek az 

összehasonlítására. A matematikai gondolkodás fejlesztése és alkalmazása a gyerekek 

képességeinek fejlesztését, a mindennapok problémáinak megoldását szolgálja. 

Hosszúságmérés 

Hosszúságméréshez alkalmi mértékegységként fölhasználhatunk játék építőelemeket, egyéb 

eszközöket (ceruza, számolópálca), de lehet mérőeszköz a gyermek lépésének, lábfejének, 

kézfejének hossza is. Használhatjuk a színesrúd-készletet, amelyben a narancssárga rúd hossza 

pontosan 1 dm. 
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A tanulók összehasonlításokat végezhetnek, például az osztály tanulóinak 

magasságáról, majd állításokat fogalmazhatnak meg ezzel kapcsolatban. (X magasabb, mint Z. 

K alacsonyabb, mint L.) Megmérhetik a közvetlen környezetükben lévő tárgyak (füzet, pad 

stb.) magasságát, szélességét, hosszúságát alkalmi mérőeszközökkel (pl. ceruza, radír). 

Tökéletes ez a feladat annak szemléltetésére, hogy azért kaptunk más eredményeket, mivel 

nem ugyanazzal a mérőeszközzel mértünk. Így a diákok könnyen belátják, hogy 

szabványmérőeszközökre van szükség. 

Összehasonlításokat végeztethetünk úgy is, hogy például ugyanannak a tárgynak a 

hosszúságát mérjük meg különböző alkalmi egységekkel, például színes rúddal, lépéssel, 

méterrúddal. Gyakorlati feladatokon keresztül kell bizonyosságot nyerniük a tanulóknak a m 

és dm (méterrúd és narancssárga rúd) közötti összefüggésekre. Folyamatosan 

figyelmeztetnünk kell őket a pontosságra, illetve megtapasztaltatni a tévedések, tévesztések 

következményeit, megbeszélni, hogy ez a hétköznapi életben milyen eredményhez vezethet. 

Tömegmérés 

Tömegméréshez a viszonylag ugyanakkora tömegű tárgyak alkalmasak. Használhatunk alkalmi 

mértékegységként vadgesztenyét, kockacukrot, a színesrúd-készlet azonos színű darabjait. Itt 

is nagyon fontos a tapasztalaton alapuló összehasonlítás. 

Lehetőség szerint a méréskor különböző típusú mérlegeken mérjenek a gyerekek. 

Minden általunk beszerezhető mérlegtípust be kell mutatni a tanulóknak, amennyiben 

lehetőségünk van rá. Ha nem áll módunkban, rengeteg képi anyag, interaktív játék áll 

rendelkezésre, mely a bemutatást, méregetést, a mérés megértését segíti. Beszéljük meg, mit 

melyik mérleggel mérnénk meg, illetve azt is, hogy az egyes mérlegekkel hol szokás méréseket 

végezni (pl. patikamérleg – gyógyszertárban, testsúly – szobamérleggel, kétkarú mérleg – 

piacon, digitális mérleg – áruházakban.) A gyerekek támaszkodhatnak a saját tapasztalataikra 

is (megemelés során melyik könnyebb, melyik nehezebb), illetve készíthetnek alkalmi 

mérőeszközöket, például kétkarú mérleget ruhafogasból és 2 zacskóból. 

 
Én már tudok számolni 3. tankönyv 50. o. 4. 

A tárgyakat növekvő sorba rendezhetjük a becsült tömegük alapján. 
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Űrtartalom mérése 

Az űrtartalmak tanítása során is sokat kell mérnünk. Az űrtartalom mérésekor a mérendő 

mennyiségek különböző formájú és nagyságú üvegek, dobozok, konyhai edények, vödrök 

lehetnek, míg alkalmi mértékegységnek választhatunk kisebb poharakat, bögréket, esetleg 

gyűszűt. Meg kell tapasztaltani, hogy az edény térbeli kiterjedésének megfigyelésekor a látszat 

sokszor csal. 

Megbeszélhetjük – építve a tanulók tapasztalataira –, mit mivel érdemes, célszerű 

mérni (pl. orvosság  kanál, leves  fazék); adott űrtartalmú edénybe különböző alkalmi 

mérőeszközök segítségével mennyiszer kell beleönteni a folyadékot (pl. a kancsóba hány 

pohár, kis pohár, gyűszű, kanál, bögre, víz fér), hogy tele legyen. A kapott eredmények kiválóan 

alkalmasak összehasonlításra, például melyikkel kellett többször, illetve kevesebbszer 

meríteni. 

A feladatok, konkrét mérések elvégzése előtt végezhetünk jóslásokat, becsléseket. 

Megtippelhetjük, melyik eszközzel kell majd többször meríteni, hogy megteljen a kancsó. 

Átlátszó literes mérőedénybe szörpös vizet önthetünk, és először meg kell jósolni, majd ki kell 

egészíteni a mérőedényben lévő szörpöt annyi folyadékkal, hogy tele legyen az üveg. Ezzel is 

támogatjuk a liter és a deciliter fogalma közti kapcsolat megerősítését, a pótlás mint 

matematikai művelet gyakorlását. 

A liter fogalmának szemléleti kialakítása viszonylag könnyebb, mert a gyerekek sokféle 

formában találkoznak vele a mindennapi életben, míg deciliterrel sokkal ritkábban. Ezért az 1 

deciliter mennyiséget érdemes hozzákötni egy jól ismert edény űrtartalmához, hogy 

határozott kép alakuljon ki a gyerekekben az űrtartalom ezen szabványmértékegységéről. 

Érdemes bemutatni, megmagyarázni a literes mérőedényen lévő jelölést, felfedeztetni a 

megjelenő összefüggést: 1 l = 10 dl. Különböző méretű poharakat rendeztethetünk 

növekvő/csökkenő sorba űrtartalmuk alapján. 

Az idő mérése 

A tananyag feldolgozása szorosan kapcsolódik a környezetismeret tantárgyhoz (évszakok, 

hónapok, napok stb.). 

Bemutathatunk különböző naptártípusokat: falinaptár, asztali naptár, kártyanaptár…, 

majd megbeszélhetjük, melyiket mikor érdemes használni. Megfigyeltethetjük, hogy a 

vasárnapokat és az ünnepnapokat a naptár mindig pirossal jelzi.  

A következő feladatokkal változatosabbá tehető a tananyag feldolgozása: 

 Valós tárgyak szétválogatása évszakok szerint. 

 A Hónapsoroló vers elmondása váltakozó hangerővel. 

 Minden csapat kap egy képeslapot/képet. A gyerekeknek meg kell beszélniük, melyik 

évszakban küldhették, majd meg kell indokolniuk a döntésüket. 

 A Hétfőn heverünk, kedden keverünk… mondóka elmondása. 

 Ténagy Sándor: Bolondos mondóka című versének megtanulása. 

https://www.operencia.com/versek/az-id-mulasa-evszakok-honapok/1432-tenagy-sandor-bolondos-mondoka
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Az időméréssel kapcsolatban gyűjtőmunkát is végezhetnek a gyerekek (pl. milyen időmérő 

eszközöket használtak régen, és milyeneket használunk manapság). 

A 3. évfolyamon csak az egész órák leolvasását, illetve ezek beállítását várjuk el a 

gyerekektől. A tankönyvi feladatok megoldásához, a gyakorláshoz nagy segítség lehet a 

számlapos óra. Sok tanuló most használ először mutatós órát, ezért a leolvasások és 

beállítások előtt tisztázni kell a kismutató és nagymutató szerepét. Technikaórán vagy 

kézműves foglalkozás keretében is készíthetnek a tanulók maguknak papírból órát. A 

mutatókat miltonkapoccsal rögzíthetjük a karórákra. 

A gyerekek meséljenek a saját napirendjükről, időbeosztásukról! Beszélgessünk arról, 

hogy milyen különbségek vannak a hétköznapi és a hétvégi napirend között. Mondják el a 

helyes napirend jellemzőit, kitérhetünk az egészséges életmód jellemzőire is (pl. megfelelő 

mennyiségű alvás, a szabadidő helyes eltöltése stb.). Érdekességként megmutathatjuk, hogy 

az ökölbe szorított kezünkről hogyan lehet leolvasni, melyik hónap hány napos (bütyök: 31 

nap). 

Szorzás, osztás előkészítése; a 2-es, az 5-ös, a 10-es szorzó- és bennfoglaló tábla 

Előzetes tudás:  

A számok tulajdonságainak ismerete. Biztos számfogalom 20-as számkörben, jártasság 100-as 

számkörben. Összeadás értelmezése tevékenység, kép, szöveg alapján. Fejlődő matematikai 

szövegértő képesség. Olyan érzékelés, figyelem és összehasonlítási képesség, amely lehetővé 

teszi az összefüggések meglátását, a szabályfelismerést. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

A társakkal való együttműködés segítése. A figyelem terjedelmének és tartósságának 

növelése. A finommotoros mozgáskoordináció fejlesztése. A vizuális érzékelés és észlelés 

pontosságának fejlesztése. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés gyakoroltatása; 

összefüggés felfogása, megfogalmazása, jelölése, rendezés, kiegészítés. Közös tulajdonságok 

felismerése, kiemelése (analizálás). Matematikai fogalmak értelmezése. Matematikai 

eszközök célszerű használata. Valós helyzetek, összefüggések elképzelése, műveletek 

tartalmának megértése. Számolási készség fejlesztése változatos gyakorlással. 

Szenzomotoros, algoritmusos, analógiás gondolkodás fejlesztése. A matematikai nyelv egyre 

pontosabb használata. Induktív-deduktív következtetések gyakoroltatása. Relációk, 

sorozatok, függvények, táblázatok megértése. Logikus gondolkodás fejlesztése. Relációs 

szókincs használata. 

Fejlesztési követelmények, tevékenységek a kerettantervben megfogalmazottak alapján: 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 

 Mennyiségek, számok összehasonlítása. Halmazalkotás. 

 Tulajdonságok megfigyelése, megfogalmazása. Közös tulajdonság kiemelése. 
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 Csoportosítások, rendezések, osztályozások adott szempont szerint. 

 Kombinatorikus játékok, építések, színezések. 

 Igaz, nem igaz állítások megfogalmazása tárgyak, számok és geometriai alakzatok 

halmazáról. Állítások igazságának eldöntése. 

Számelmélet, algebra 

 Számok írása, olvasása 100-as számkörben. 

 Számok helye a számegyenesen, százas táblán. 

 Különböző mennyiségek kifizetése öt- és tízforintosokkal. 

 Összeadás, szorzás, bennfoglalás és részekre osztás értelmezése. 

 Történetek megjelenítése tevékenységgel. 

 A szorzó- és bennfoglaló táblák memorizálása. 

 Matematikai jelek (+, ·, :, =, <, >) használata a műveletek lejegyzésekor. 

 Tapasztalatok gyűjtése a tagok és tényezők felcserélhetőségéről, a műveletek 

inverzitásáról. 

 Műveletek közötti összefüggések megjelenítése matematikai és IKT-eszközökkel. 

 Az összefüggések megfigyelése, megfogalmazása, lejegyzése.  

 Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megjelenítésük lejátszással, kirakással, 

rajzban. A megfelelő matematikai művelet kiválasztása, a várható eredmény becslése, 

a művelet kiszámítása. 

 Tapasztalatok gyűjtése matematikai elemek párosításával, a tapasztalatok 

megfogalmazása. 

Geometria – mérés 

 Pénzérmék használata. 

 A forint jele: Ft. 

 Mennyiségek be- és felváltása. Ugyanannak a mennyiségnek a kifizetése 

többféleképpen. 

Függvények, az analízis elemei 

 Összefüggések megértése, megfogalmazása, jelölése. 

 Táblázat kitöltése adott és felismert szabály alapján. 

 Hiányos számsorok kiegészítése. 

 Állandó különbségű sorozatok folytatása mindkét irányban megadott és választott 

szabály alapján. 

 Táblázat adatainak értelmezése, kitöltésük adott és felismert szabály alapján. 
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A fejlesztés várt eredményei: 

Halmaz elemeinek adott, illetve választott szempont szerinti válogatása, csoportosítása. Kész 

halmazról igaz, nem igaz állítások megfogalmazása. Állítások igazságának eldöntése. 

Gyakorlottság a 2-es, 5-ös, 10-es szorzó- és bennfoglaló táblákban. Szabály felismerése, 

megfogalmazása egyszerűbb esetekben. Állandó különbségű sorozatok folytatása mindkét 

irányban. Matematikai és nem matematikai relációk felismerése, jelölése. 

Kulcsfogalmak: 

Szám neve, jele; összeadás, összeadandó, összeg; szorzás, szorzat, tényező, bennfoglalás, 

részekre osztás, osztandó, osztó, hányados, felcserélhetőség, szorzó- és bennfoglaló tábla, 

kapcsolat, különbség, azonosság, szabály, táblázat, sorozat, számsorozat. 

A fejezet feldolgozására ajánlott idő: 20 óra. 

Kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, szövegalkotás, állítások, tulajdonságok pontos 

megfogalmazása, írott és hallott egyszerű szövegek megértése, a válaszok szabatos 

megfogalmazása. 

Vizuális kultúra: ritmikus sorok, szerialitás.  

Technika, életvitel és gyakorlat: formaérzékelés, finommotoros mozgáskoordináció, 

szerialitás. 

Informatika: szimbólumok, jelek, kódolás, dekódolás, algoritmusok, matematikai és 

képességfejlesztő programok. 

Ének-zene: ritmizálás, ütemezés, finommotoros mozgáskoordináció, auditív figyelem, 

hangsorok. 

Testnevelés és sport: soralkotás, nagymozgások, mozgáskoordináció. 

Eszközök:  

Szám- és műveletkártyák, korongok, tojástartó, termések, szögestábla, gumigyűrű, 

számolókocka, játékpénz. 

Ajánlások a témakör feldolgozásához: 

A témakör nyitóképe lehetőséget kínál a háziállatok megnevezésére, csoportosítására. A 

képet követő kérdések segítenek a tanulók figyelmét célirányosan a témára irányítani. 

A szorzótáblák tanítása előtt kiemelt figyelmet fordítunk a soralkotásokra. 

Természetesen az ilyen típusú feladatok nem elegendők a szorzótáblák megtanításához, de 

nagyon jó alapot biztosítanak. A szorzó- és bennfoglaló táblák felépítése, tanítása egyszerre 

történik, felhasználva a két művelet közötti szoros kapcsolatot. Sok-sok játékos gyakorlásra 

van szükségünk, hogy ezek a táblák bevésődjenek.  
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A szorzás értelmezése 

A szorzást kétféleképpen értelmezhetjük: több egyenlő tag összeadásaként, illetve két halmaz 

elemeiből képezhető rendezett párok számaként. A tankönyvben mindegyik módszerre 

található példa, de a sokszorozást az egyenlő tagok összeadásaként szemléltetjük.  

 
Én már tudok számolni 3. tankönyv 55. o. 

 
Én már tudok számolni 3. tankönyv 55. o. 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek már a szorzás értelmezésekor találkozzanak a tényezők 

felcserélésével, és megtapasztalják, hogy az így kapott szorzatok egyenlők.  

Én már tudok számolni 3. tankönyv 56. o. 
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Én már tudok számolni 3. tankönyv 57. o. 

A tankönyv és a munkafüzet több feladata is törekszik az összeadás, szorzás kapcsolatának 

felfedeztetésére, tanítására, rögzítésére. Ha a tanulók sokszor hallják, illetve alkalmazzák ezt 

a fajta megfogalmazást, könnyebben rögzül, megszokottá, ismertté válik, és már nem okoz 

gondot számukra a műveletek közötti kapcsolat felfedezése. 

 
Én már tudok számolni 3. munkafüzet 74. o. 

A 2-es szorzó- és bennfoglaló táblával kezdünk, amelynek értelmezése, megtanulása nem okoz 

nehézséget a diákoknak, hiszen a kettesével való számlálásban már jártasságot szereztek a 2. 

évfolyamon. Ezt követi a 10-es szorzó- és bennfoglaló tábla elsajátítása, amit szintén 

megkönnyít, hogy a tanév első részében a kerek tízesek tárgyalásával foglalkozó témakörben 
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már gyakorlatot szereztek a tízesével történő számlálásban. A 3. évfolyamon az említetteken 

kívül még az 5-ös szorzó- és bennfoglaló tábla elsajátítása történik. Mostanra már a 

kirakásban, szétosztásban, a szorzás, osztás műveletének értelmezésében szerzett 

tapasztalatok is segíteni fogják az új ismeretek elsajátítását. Mindegyik szorzótábla 

felépítésekor értelmezzük a számok 0-szorosát is. 

Az osztás értelmezése 

Az osztásnak két esetét különböztetjük meg: a bennfoglalást és a részekre osztást. 

Mindegyikkel szemléletes módon ismerkednek meg a gyerekek. Az új fogalmak 

értelmezésekor a bennfoglalást egyenlő nagyságú csoportok kialakításával, a csoportok 

számának megállapításával; az egyenlő részekre osztást adott számú egyenlő nagyságú 

csoport kialakításával és a csoportok elemszámának megállapításával szemléltetjük. 

 
Én már tudok számolni 3. tankönyv 59. o. 

Én már tudok számolni 3. tankönyv 60. o. 
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A tankönyvben a bennfoglalást és az egyenlő részekre osztást is osztásnak nevezzük, és : jellel 

jelöljük. Mivel itt vezetjük be a szorzásban, osztásban szereplő számok elnevezését, tudatosan 

törekednünk kell arra, hogy a tanórák során mi is következetesen használjuk ezeket a 

matematikai kifejezéseket (szorzat, tényező, osztandó, osztó, hányados), ezzel is segítve a 

tanulókat abban, hogy ezek a tanulási folyamat során szinte észrevétlenül az aktív szókincsük 

részévé váljanak. A két új fogalom, a szorzás és az osztás megismerése után a diákok is 

megtapasztalják, hogy a szorzás inverze az osztás. A szorzó- és bennfoglaló táblák 

felépítésekor az ismételt összeadásra, a szorzás és az osztás kapcsolatára építünk.  

 
Én már tudok számolni 3. tankönyv 63. o. 

Az enyhe értelmi fogyatékos gyerekek számára nagyon fontos, hogy ennek a témakörnek az 

elsajátítása során is törekedjünk a tevékenykedtetésre, ehhez kiváló segítség lehet a 

tojástartó. Bármelyik szorzó- és bennfoglaló tábla tanítása során használható, termésekkel, 

gyöngyökkel, kaviccsal, bármilyen apró eszközzel, amit a tanító kincsesládája rejt. Fontos, hogy 

a kirakás, szétosztás után fogalmazzuk meg a történteket, mit csináltunk, ezt milyen 

művelettel írhatjuk le. Erre azért van szükség, mert előfordulhat, hogy a gyerekek már ügyesen 

kirakják a kért mennyiséget, de ezt megfogalmazni, matematikai kifejezéseket használva 

elmondani nem tudják. Segítséget jelent a tanulás folyamán a rajzos megjelenítés is. A 

tankönyvcsalád több feladatában is lehetőség adódik a műveletek képről történő leolvasására, 
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de jó, ha a gyerekekkel rajzoltatunk képet az adott szorzáshoz, osztáshoz, ezzel is segítve a 

megértést, rögzülést. 

Év végi ismétlés 

Előzetes tudás: 

Az előző évfolyamokon elsajátított matematikai ismeretek. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai:  

A tanult matematikai ismeretek felelevenítése, elmélyítése, rendszerezése, megszilárdítása. A 

társakkal való együttműködés segítése. A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése. 

A finommotoros mozgáskoordináció fejlesztése. A vizuális érzékelés és észlelés pontosságának 

fejlesztése. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés gyakoroltatása; közös 

tulajdonságok felismerése, kiemelése (analizálás). Matematikai fogalmak értelmezése. 

Matematikai eszközök célszerű használata. Valós helyzetek, összefüggések elképzelése, 

műveletek tartalmának megértése. Számolási készség fejlesztése változatos gyakorlással. 

Szenzomotoros, algoritmusos, analógiás gondolkodás fejlesztése. A matematikai nyelv egyre 

pontosabb használata. A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése. Érzékelés 

pontosságának fejlesztése. Tájékozódás síkban, térben, időben és a mennyiségi viszonyokban. 

Kreativitás fejlesztése, konstruálási kedv felkeltése. Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés, azonosságok megállapítása (vonalak, síkidomok, testek). Képi emlékezet 

fejlesztése (geometriai alakzatok, mérőeszközök, mértékegységek nagysága). Mérő- és 

szerkesztőeszközök célszerű használata, becslés, mérés gyakoroltatása. Összefüggés 

megértése, mennyiségi következtetések. Szenzomotoros és fogalomalkotó gondolkodás 

fejlesztése. Összehasonlítás, összefüggés felfogása, megfogalmazása, jelölése, rendezés, 

kiegészítés. Induktív-deduktív következtetések gyakoroltatása. Relációk, sorozatok, 

függvények, táblázatok megértése. Logikus gondolkodás fejlesztése. Relációs szókincs 

használata. 

Fejlesztési követelmények, tevékenységek a kerettantervben megfogalmazottak alapján: 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika  

 Halmazok elemeinek összehasonlítása, megfigyelése, megfogalmazása, halmazalkotás. 

Közös tulajdonság kiemelése.  

 Csoportosítás, rendezés, osztályozás adott vagy választott szempont szerint. 

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés.  

 Tulajdonság változásainak megfigyelése, megfogalmazása.  

 Kombinatorikus feladat. 

 Állítások megfogalmazása. Állítások igazságtartalmának eldöntése. 
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Számelmélet, algebra 

 Összeadás, kivonás 20-as körben tízesátlépés nélkül. 

 Számok írása, olvasása, értelmezése 100-as számkörben.  

 Sorszám írása, olvasása, használata valós helyzetekben.  

 Helyi érték, alaki érték, valódi érték kapcsolatának megfigyelése, megfogalmazása.  

 Számok modellezése, összehasonlítása (<, >, =). 

 Számok helye a számegyenesen és százas táblán. Számszomszédok, számok 

tulajdonságai.  

 Páros és páratlan számok megkülönböztetése. 

 Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 

 Összeadás, kivonás, szorzás, bennfoglalás, részekre osztás értelmezése szóban.  

 Történetek megjelenítése tevékenységgel. Mennyiségi változások megfigyelése, 

megfogalmazása, lejegyzése művelettel.  

 Műveletek modellezése.  

 Összeadás, kivonás eszközzel, majd egyre elvontabb szinten.  

 Szorzó- és bennfoglaló táblák (2, 5, 10) memorizálása. 

 Matematikai jelek (+, –, ·, :, =, <, >) ismerete, használata. 

 Tapasztalat gyűjtése a tagok és tényezők felcserélhetőségéről, a műveletek 

inverzitásáról.  

 Műveletek közötti összefüggések megjelenítése matematikai és IKT-eszközökkel, 

összefüggések megfogalmazása, lejegyzése.  

 Szöveges feladat értelmezése, adatok megállapítása, a megfelelő művelet kiválasztása, 

leírása számokkal, a művelet kiszámítása, ellenőrzése, szöveges válasz 

megfogalmazása. 

Geometria, mérés 

 Síkidomok felismerése, megnevezése, tulajdonságaik megfigyelése, összehasonlítása, 

analizálása, csoportosítása.  

 Testek felismerése, megnevezése, tulajdonságaik megfigyelése, összehasonlítása, 

analizálása, csoportosítása.  

 Mérés választott és szabványmértékegységekkel.  

 Mérendő anyagok, mérőeszközök, mértékegységek egymáshoz rendelése. 

 Összefüggések felfedezése a mértékegység nagysága és a mérőszám között. 

 Szabványmértékegységek értelmezése.  

 Mérendő anyagok, mérőeszközök és mértékegységek egymáshoz rendelése.  
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 Az idő mértékegységei, időpont leolvasása. 

 Pénzhasználat: mennyiségek be- és felváltása. Különböző mennyiségek kifizetése 

többféleképpen. 

Függvények, az analízis elemei 

 Összefüggések, szabály megértése, megfogalmazása, lejegyzése. 

 Növekvő és csökkenő számsorozatok alkotása, állandó különbségű sorozat folytatása 

mindkét irányban.  

A fejlesztés várt eredményei: 

Halmaz elemeinek adott, illetve választott szempont szerinti válogatása, csoportosítása. Kész 

halmazról igaz, nem igaz állítások megfogalmazása. Állítások igazságának eldöntése. Számok 

írása, olvasása, értelmezése 100-as számkörben. Számok összehasonlítása, helyük a 

számsorban, számszomszédok. Összeadás, kivonás 20-as számkörben készségszinten. 

Összeadás, kivonás 100-as számkörben tízesátlépés nélkül, analógia és eszközök segítségével. 

Gyakorlottság a tanult szorzó- és bennfoglaló táblákban. A négyzet, téglalap, háromszög, kör 

felismerése, megnevezése. A négyzet és a téglalap tulajdonságainak ismerete. A kocka és a 

téglatest felismerése, megnevezése. A tanult mértékegységek ismerete, használata. Nem 

matematikai és matematikai relációk felismerése, jelölése. Szabály felismerése, 

megfogalmazása egyszerűbb esetekben. Állandó különbségű sorozatok folytatása mindkét 

irányban. 

Kulcsfogalmak: 

Nagyságbeli viszonyszó, tulajdonság, szín, forma. Szám neve, jele; alaki, helyi, valódi érték; 

egyes, tízes, százas; egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű szám; kerek tízes, kerek százas; páros, 

páratlan, összeadás, tagok, összeg; kivonás, kisebbítendő, kivonandó, különbség; szorzás, 

tényezők, szorzat, bennfoglalás, osztás, osztandó, osztó, hányados, avagy maradék. Vízszintes, 

függőleges, ferde, egyenes, síkbeli alakzat (négyzet, téglalap, háromszög), térbeli alakzat 

(kocka, téglatest), mértékegység, mérőszám, pénz, sorszám, darabszám, kapcsolat, különbség, 

azonosság, szabály, táblázat, sorozat, függvény. 

A fejezet feldolgozására ajánlott idő: 10 óra. 

Kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, szövegalkotás, állítások, tulajdonságok pontos 

megfogalmazása, írott és hallott egyszerű szövegek megértése, a válaszok szabatos 

megfogalmazása. 

Környezetismeret: közvetlen környezetünk mérhető tulajdonságai: hosszúság, tömeg, 

űrtartalom, idő és mértékegységeik. 

Vizuális kultúra: tájékozódás térben, síkban; formaérzékelés, színek, tájékozódás síkban, 

ritmikus sorok, szerialitás, konstruálás, kreativitás. 
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Technika, életvitel és gyakorlat: formaérzékelés, finommotoros mozgáskoordináció, 

szerialitás, kreativitás; becslés, mérés, számítás. 

Testnevelés és sport: nagymozgások, mozgáskoordináció, soralkotás. 

Informatika: szimbólumok, jelek, kódolás, dekódolás, algoritmusok, tájékozódási képesség, 

sík- és térlátás, rajzolóprogramok, matematikai és képességfejlesztő programok. 

Ének-zene: ritmizálás, ütemezés, finommotoros mozgáskoordináció, auditív figyelem, 

hangsorok. 

Eszközök: 

A tanév során használt eszközök. 

Ajánlások a témakör feldolgozásához: 

Mivel az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak hosszabb ideig tartó gyakorlási folyamatra, 

többszöri ismétlésre van szükségük ahhoz, hogy bármely ismeretet elsajátítsanak, ezért az év 

végi ismétlésre is nagy hangsúlyt fektetünk. Ennek feladata a tanév folyamán elsajátított 

ismeretek felidézése, ismétlése, rendszerezése. Sorra vesszük a tanév során megjelenő 

témákat: 

 Tájékozódás 100-as számkörben, számszomszédok, számok tulajdonságai, helyi érték.  

 Összeadás, kivonás 100-as számkörben, tízesátlépéssel 20-as számkörben, szöveges 

feladatok, pénzhasználat.  

 2-es, 10-es, 5-ös szorzó- és bennfoglaló tábla.  

 Síkidomok, testek.  

 Tanult mértékegységek. 

A játszóteret ábrázoló nyitókép (Én már tudok számolni 3. tankönyv 74. o.) a beszélgetésen, a 

kifejezőképesség fejlesztésén túl lehetőséget nyújt a számlálásra, állítások megfogalmazására, 

halmazalkotásra, csoportosításra, osztályozásra. Megjelennek az egész tanévet végigkísérő, 

tájékozódást fejlesztő feladatok (oszlop, sor fogalma). A 100-as számkörben a számegyenesen 

való tájékozódáshoz, bontáshoz, a számok sorba rendezéséhez, csoportosításához a 

tankönyvben és a munkafüzetben is változatos feladatok állnak rendelkezésre. Átismételjük a 

számok alaki, helyi és valódi értékét, és a helyiérték-táblázat fogalmát, használatát is.  

A tankönyvben és a munkafüzetben található feladat összeadás és kivonás végzésére 

a 100-as számkörben. Az ismétlés követi a műveletvégzés tanításának tematikáját, a 

műveletek fokozatosan nehezednek. Gyakoroljuk a szöveges feladatok megoldásának 

menetét is: adatok kigyűjtése, a számolási terv felírása és a szöveges válasz megfogalmazása. 

A feladatvégzés során építünk az analógiás gondolkodásra, a feladatértést tevékenykedtetés 

és rajz segíti.  

Néhány feladat lehetőséget kínál a szorzásról tanultak ismétlésére is. Alkalmazzuk a 

témakör feldolgozása során tanult matematikai kifejezéseket a biztosabb rögzülés érdekében. 
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A geometria, mérések témakörben a tanult mértékegységek felidézése, gyakorlati 

tapasztalatok alkalmazása, a síkidomok és a testek felismerése, megkülönböztetése a feladat. 

Fontos, hogy a gyerekek egymásra épülő kis lépésekben, alapos gyakorlás útján érjenek el az 

ismétlés végéig. Jellemezze a tanítási óráinkat a tevékenykedtetés, a gyerekeknek engedjük az 

eszközök használatát, a minél több tapasztalat megszerzését. 

A témakör év végi, a pedagógus által összeállított szintfelméréssel zárul.  
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III. A TANKÖNYV EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS LEHETŐSÉGEI  

A tanítási óra tervezése 

A matematikatanításban általában a következő óratípusokat használjuk:  

 bevezetőórák, 

 az új ismereteket feldolgozó órák, 

 képességfejlesztő gyakorlóórák, 

 az ismereteket rendszerező órák, 

 az ismereteket és a képességeket ellenőrző órák. 

Természetesen minden óra különbözhet a másiktól, az azonos típusú órák, például a 

gyakorlóórák felépítése is eltérő, alkalmazkodik a tanulók képességstruktúrájához.  

A matematikatanítás folyamata kisebb témakörökre van bontva. Amikor egy-egy új 

szakasz kezdődik, célszerű bevezetőórát szervezni, amelynek feladata, hogy ráhangolja a 

tanulókat a tanévre vagy a témára, felkeltse érdeklődésüket. Bevezetőórát tarthatunk év 

elején vagy új témakörök kezdetén. A matematikaórák egy részén új ismeretek közvetítése 

történik, vagyis a tanulók új ismereteket szereznek a számokról, mennyiségekről; a számok 

tulajdonságairól; a műveletekről, a műveletek közötti kapcsolatokról; halmazokról; 

sorozatokról; geometriai alakzatokról stb.  

A tanulásban akadályozott gyermekek esetében az ismeretfeldolgozási modellek közül 

a cselekvésből kiinduló ismeretfeldolgozás a hangsúlyos, amely meghatározza az óra jellegét. 

Segítenünk kell a tanulást eszközök biztosításával, az eszközök használatának segítésével, a 

feladat megismétlésével, a feladatok algoritmizálásával, a megoldáshoz vezető többféle 

lehetőség megismertetésével, mintaadással, analógia alkalmazásával és célirányos 

kérdésekkel. 

Én már tudok számolni 3. tankönyv 31. o. 
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Az új ismeretet közvetítő órán szükség van a tanulók korábbi ismereteinek 

felelevenítésére, megszilárdítására, elmélyítésére, esetleg az ellenőrzésére is. Ha hiányosak a 

diákok ismeretei, akkor a kiegészítésükre is. Az ismeret feldolgozásakor nemcsak befogadás, 

hanem megerősítés, rögzítés is történik. Az új ismeretek feldolgozása apró lépésenként 

történik. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében sokkal hosszabb időt kell biztosítani a 

megszilárdításra, mint a tipikusan fejlődő diákok körében, mivel a gondolkodási funkciók 

sérültek, így nagyobb szerep jut az analógia alkalmazásának is. 

Ezeken az órákon érdemes egy-egy motiváló játékos feladattal ráhangolni a gyerekeket 

a tantárggyal, témával kapcsolatos gondolkodásra, célszerű az eddigi ismereteiket 

feleleveníteni. Ezt követheti az új anyag feldolgozása változatos módszerekkel és 

munkaformákban. A tanultak gyakorlása, rögzítése a kapcsolódó munkafüzeti feladatok 

megoldásával lehetséges. Óra végén a tanulók otthon vagy napköziben elvégzendő 

munkájának a kijelölése, előkészítése történik. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók estében 

fontos szerepe van a házi feladatok előkészítésének, a feladatok megbeszélésének. Az óra 

legutolsó részében a diákok és az osztály munkájának értékelése történik. 

A gyakorlóórák száma az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek esetében magas. Még 

hangsúlyosabb szerepet kap a folyamatos ismétlés, amely biztosítja például a számolási 

képesség készségszintre emelését, automatizálódását, ami lehetővé teszi az új helyzetekben 

való alkalmazást. Ezen alkalmak során előtérbe kerül a képességfejlesztés. Az órák egy része 

egy-egy jártasság vagy készség kialakítását, elmélyítését szolgálja (pl. számolási készség), 

másik része valamely tevékenység elvégzésére irányul (pl. gyakorlati mérések). Mivel 

tanulóink gondolkodása általában rigid, előfordul, hogy a begyakorolt feladattípus esetén meg 

tudnak oldani egy feladatot, másképp megfogalmazott kérdés esetén nem tudják alkalmazni 

a megtanult ismereteket. Ezért még több, változatos formában történő gyakorlásra van 

szükségük, amire lehetőséget biztosít a tananyag mennyisége, a tankönyv, a munkafüzet és a 

tanmenet is.  

A tanulásban akadályozott tanulóknál gyakran előfordul olyan súlyos képességzavar, 

amit nem lehet kizárólag a tanítási órák keretei között orvosolni. Ilyen esetekben szükség van 

külön habilitációs foglalkozásokra, ahol célirányos fejlesztési terv alapján egyéni fejlesztéssel 

lehet korrigálni és/vagy kompenzálni a képességzavarokat és hiányokat.  

Az ismereteket rendszerező, ismétlő órák a témakörök végén kapnak helyet. A 

tanmenetekben a tanév elején és végén is szerepelnek ilyen óratípusok. Az ismeretek 

rendszerezésére is több óra, hosszabb idő áll rendelkezésre, a tanulók képességeinek 

megfelelően. Ezekre azért van szükség, hogy a tanulók felelevenítsék és rendszerezzék az 

egész évi tananyagot, hogy abból minél több tudáselem és képesség maradjon meg a 

következő tanévre. 

Az ismereteket és képességeket ellenőrző órákra bizonyos témakörök feldolgozását 

követően kerül sor. Ezen óráknak az a céljuk, hogy minél pontosabb képet kapjunk a diákok 

tudásáról, képességeik szintjéről, a tantervi követelmények teljesítéséről. Ezeken az órákon 

írásbeli ellenőrzés, témazáró dolgozat írása történik. Mivel e tanulók a figyelmüket rövidebb 
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ideig képesek koncentrálni, mint ép értelmű társaik, ezért az év eleji és év végi dolgozat 

íratására akár két órát is szánhat a pedagógus, ha a tanulócsoport fejlettsége ezt megkívánj 

Az óra témája:  

Kerek tízesek összeadása, összeadás megjelenítése cselekvéssel, rajzzal. Műveletek 

lejegyzése. 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

Beszélgetés a nyitóképről. Kombinatorika: lehetséges megoldások keresése. Összeadás helyes 

értelmezése. Számok közötti kapcsolatok művelettel történő megjelenítése. Művelet írása 

képről, lépegetés számegyenesen, összeadás elvégzése analógia alapján. Összeadás a 100-as 

számkörben. A számolást megkönnyítő eljárás megválasztása, alkalmazása.  

Készségszintű műveletvégzés. Számolási készség, rutin fejlesztése. Szóbeli kifejezőképesség 

fejlesztése. Logikus gondolkodás. 

Az óra didaktikai feladatai:  

Beszélgetés, megbeszélés, problémafelvetés, bemutatás, szemléltetés, feladatok 

értelmezése, megoldása, tevékenykedtetés, motiválás, játék, munkáltatás, ismétlés, 

ellenőrzés, tanulói közlés, értékelés, nevelői közlés, értékelés. 

Tantárgyi kapcsolatok:  

Magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, testnevelés és sport. 

Felhasznált források:  

Én már tudok számolni 3. tankönyv és munkafüzet. 

 

 

Idő 

keret 
Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek 

Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

0–6’ Bevezetés, ráhangolódás 

Beszélgetés a témakör 

nyitóképéről irányított 

kérdések segítségével 

(számlálás). 

Körbe állunk, közösen 

elmondjuk a tízes számsort, 

közben tapsolunk és páros 

lábbal ugrunk. Minden 

tanuló babzsákot vesz a 

kezébe, egyre növekvő 

hangerővel mondjuk a kerek 

beszélgetés, 

motiválás, 

mozgásos közös 

játék 

FOM Tk. 30. 

 

 

babzsákok 

 

 

 

A babzsákot 

az ügyesebb 

tanulók egy 

kézzel is 

dobhatják. 
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tízeseket növekvő 

sorrendben, minden számnál 

feldobjuk a babzsákot, majd 

egyre halkabban csökkenő 

sorrendben. 

6–15’ I. Korábbi ismeretek 

felelevenítése 

a) Kerek tízes számkártyákat 

húznak a tanulók, majd néma 

játékkal sorba állnak a 

kártyájukon lévő számoknak 

megfelelően. 

 

b) Keresem a szomszédom! 

A tanítónál és a gyerekeknél 

is kerek tízes számkártya van, 

a tanító jobb oldalára a 

kisebb, balra a nagyobb 

számszomszéddal rendelkező 

tanulóknak kell állniuk. 

 

c) Kerek tízesek képzése 

(alaki érték, helyi érték 

jelentésének felidézése). 

A jobb képességű tanulók 

növekvő sorba írják le a 

képzett számokat! 

játék, 

munkáltatás, 

ismétlés 

ellenőrzés, 

értékelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megbeszélés, 

ismétlés, 

munkáltatás, 

ellenőrzés 

FOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOM, önálló 

munka 

kerek tízes 

számkártyák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mf. 40/1. 

 

Variáció: ha az 

osztályban 

tíznél 

kevesebb 

tanuló van, 

egy gyerek 

felsorolhatja a 

számsorból 

hiányzó 

számokat. 

 

 

 

 

A gyengébb 

tanulókat 

szóbeli 

irányítással 

segíthetjük. 

 

16’ II. Célkitűzés 

A mai órán 100-as 

számkörben a kerek 

tízesekkel fogunk 

összeadásokat végezni. 

    

17–

29’ 

 

 

 

 

 

III. Új ismeret tanítása 

1. A lehetséges megoldási 

módok bemutatása 

 rajzzal, 

 számegyenesen, 

 koronggal. 

Összeadás értelmezése. 

problémafelveté

s 

bemutatás, 

szemléltetés, 

feladatok 

értelmezése 

 

FOM 

 

 

 

 

 

 

Tk. 31. o. 1. 

számegyenes, 

korongok 

 

 

 

 

29–

37’ 

 

 

 

 

2. Számolás analógia alapján. 

Szemléletesebbé tehetjük 

számegyenes és/vagy játék 

pénz használatával. 

Számolás során tanulóink 

használhatják az ujjaikat is, 

szemléltetés, 

tevékenykedteté

s, 

megbeszélés 

 

 

FOM 

 

 

 

 

 

Tk. 31. o. 2. 

számegyenes, 

játék pénz 
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37–

39’ 

miután megbeszéltük, 

figyelni kell arra, hogy 

egyesekkel vagy tízesekkel 

számolunk, az ujj egyet vagy 

tízet ér. 

 

3. Képről szöveges feladat, 

művelet megfogalmazása, 

leírása. 

A felcserélhetőségre fel kell 

hívni tanulóink figyelmét. 

 

 

 

 

 

 

ismétlés, 

tevékenykedteté

s, ellenőrzés 

 

 

 

 

FOM, EM 

 

 

 

 

 

Tk. 31. o. 3. 

füzet 

39–

44’ 

4. Minden tanuló 

(amennyiben lehetséges) 

eltérő számú 10 forintost 

kap. 

„Keress magadnak egy párt, 

számoljátok meg, együtt 

hány forintotok van! 

Írjatok róla a füzetbe 

műveletet!” 

Folyamatosan figyeljük a 

gyerekeket, segítsük a 

nehezebben számolókat! 

 

feladat 

értelmezése, 

megoldása, 

tevékenykedteté

s, 

ellenőrzés, 

értékelés 

 

 

páros munka 

 

 

 

 

játék pénz, 

füzet 

 

 

 

44–

45’ 

IV. Az órai munka értékelése 

a) Tanulói önértékelés 

„Hogyan érzed, mennyire 

dolgoztál aktívan az órán? 

Sikerült-e megértened a 

feladatokat?” 

 

b) Nevelői értékelés 

A tanulók órai munkájának 

értékelése. 

 

c) Házi feladat: Mf. 40/3. 

 

 

tanulói közlés, 

értékelés 

 

nevelői közlés, 

értékelés 

 

FOM   

 

A fejlesztő értékelés alkalmazása a matematikaórákon 

Három értékelési funkciót különböztetünk meg:  

 a helyzetfeltáró (diagnosztikus), 

 a tanulási folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), 
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 valamint a lezáró-minősítő (szummatív) értékelést. 

A fejlesztő értékelés alkalmazásával az a célunk, hogy a diákok eredményesebb tanulását 

segítsük, mutassunk rá azokra a lehetőségekre, amelyekkel a tanulási folyamat 

eredményesebbé válhat. Fontos, hogy egy-egy tanítási órán a gyerekek munkájának 

jellegzetességeit emeljük ki, a javíthatóságára adjunk javaslatokat. Nem a minősítés, hanem a 

tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása, a tanulási folyamat, a tanuló segítése, 

fejlesztése, a javítási lehetőségek számbavétele az elsődleges célunk.  

A fejlesztő értékelés folyamata során állandóan gyűjtenünk kell az információt a 

tanulói teljesítmények alakulásáról. A tanulói teljesítmények nyilvántartása többféleképpen 

történhet. Például lehet egy olyan füzetünk, amelybe az óra végén személyre szabottan 

feljegyezzük a fontosabb észrevételeinket. Esetleg készíthetünk táblázatot, amelyben 

rövidítések, jelek segítségével tudjuk jelölni az egyes tanulók teljesítményét. Fontos, hogy 

ezeket a nyilvántartásokat rendszeresen vezessük, mert csak így kaphatunk átfogó képet a 

gyerekek teljesítményének alakulásáról. A fejlesztő értékelés tehát arra szolgál, hogy 

megállapítsuk a tanuló fejlődését és tanulási szükségleteit, majd ehhez igazítsuk a tanítást. 

Kudarc esetén a gyengébb tanulók hajlamosak meglévő motivációjukat és önbizalmukat is 

elveszíteni. A személyre szabott és egyértelmű tanulási célok, a fejlesztő értékelés és a 

visszajelzés azonban jelentősen fokozza a motivációt.  

Enyhe értelmi fogyatékos gyermekek esetében még hangsúlyosabb a személyre 

szabott értékelés. A folyamatos, differenciált, személyre szóló értékelés alkalmazása a tanulók 

különböző fejlődési lehetőségeit is (az ismeretek megszerzését, feldolgozását, alkalmazását 

hátráltató sérülések) figyelembe veszi. Az értékelés alapja a tanuló önmagához mért fejlődése. 

Fontos az elért teljesítmény tudatosítása a tanuló számára, amelyben a hangsúly a tanuló 

erőfeszítésén, akaratán, szorgalmán, feladattudatán, személyiségfejlődésén, a pontosságra 

törekvésen van. A szempontok között szerepet kap a tanuló tantárgyhoz való viszonya, 

érdeklődése, feladattudata, szorgalma, együttműködése, önállósága a feladatmegoldásban. 

Célja a fejlesztés, az egyéni segítségnyújtás. Kijelöli a fejlődéshez, továbbhaladáshoz szükséges 

feladatokat; hozzájárul a tanuló önismeretének fejlődéséhez, az önelfogadáshoz. 

A témakörök és a tanév végén szintmérés és szummatív értékelés ajánlott. Ehhez az 

alábbiakban mutatunk egy példát. A felmérés összeállításánál ajánlott az Arial betűtípus 

használata, mert ez hasonlít legjobban a Meixner-módszer betűihöz; tanulóink számára a  

14-es betűméret könnyebben olvasható.  
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Szorzás, osztás (3. évfolyam) 

 

Név: _________________________ 

 

 

1. Írj a képekről egy-egy összeadást, szorzást és osztást!  

 
 

2. Folytasd a sorozatot a felismert szabály alapján 4-4 taggal!  

 

0  2  4  6                    

 

 

0  1 0  2 0  3 0              

 

3. Számolj!  

10  2 = ____   20 :   5 = ____ 

  8  5 = ____   12 :   2 = ____ 

10  4 = ____   10 : 10 = ____ 

  7  2 = ____   25 :   5 = ____ 

  0  5 = ____   90 : 10 = ____ 

  

 6 

 12 

0  5  1 0  1 5               

 10 
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4. Oldd meg a szöveges feladatokat!  

a) Egy asztalnál 6 kisgyerek ült. Mindegyik 2 pogácsát kapott a tányérjára. 

Hány pogácsát osztottak szét összesen ennél az asztalnál? 

 
Megoldás:  

Válasz: pogácsát osztottak szét összesen ennél az asztalnál. 

 

b) Délután 15 gyerek kidobózott. Egy csapatba 5 játékos került. Hány 

csapatot tudtak alkotni? 

 
Megoldás:  

Válasz: csapatot tudtak alkotni. 

 

5. Számolj! Írd az eredményeket a műveletek fölé! Tedd ki a 

négyzetekbe a megfelelő jelet! (<, >, =) 

      5  2          5  2                          6 : 2          20 : 5  

    3  10          9  5                        40 : 10         8  2  

    20 : 2        10 : 10                       0  5           4  10 

 

Elérhető pontszám: 52 pont 

Elért pontszám: _____ pont 

Érdemjegy: ____________ 

 6 

                     

  

                   

 

 18 
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Javítókulcs a 3. évfolyamos felméréshez 

1. feladat 

Minden leírt művelet 1 pontot ér, így ábránként 3-3 pont adható. A pontot csak abban az 

esetben adjuk meg, ha a művelet és az eredmény is helyes. 

2. feladat 

A számsorok folytatásáért számonként 1 pont adható. Ha a tanuló a sor valamelyik tagját 

elrontotta, de a következőt jól írta, a szabályt jól alkalmazta, a helyes tagért jár a pont. Pl.: 0, 

2, 4, 6, 7 (ez hibás, nincs pont), 9, 11, 13 (3 pont jár, mert a szabályt jól alkalmazta). 

3. feladat 

Minden helyesen megoldott műveletért 1 pont adható. 

4. feladat 

A szöveges feladat megoldásánál helyesen kell leírni a műveletet (1 pont), kiszámolni az 

eredményt (1 pont), és a megfelelő számmal kiegészíteni a választ (1 pont). 

A feladat b) részénél nem kötelező a rajzos megjelenítés (a karikázás), de megengedett. Ezt 

külön nem pontozzuk. 

5. feladat 

Minden helyesen leírt eredmény és megfelelően beírt relációs jel 1-1 pontot ér. 

Szempontsor a felmérések készítéséhez: 

 A felmérés feladatainak összeállítása előtt alaposan gondoljuk át, hogy mit szeretnénk 

a felméréssel vizsgálni. A feladatok fokozatosan nehezedjenek. Amennyiben 

szükséges, képpel, rajzzal segítsük a feladatok könnyebb megértését, megoldását. 

 A felmérés megírása előtt nem elég az ismeretek átadása, a gyakorlásra is kellő időt 

kell fordítani. A típusfeladatok előzetes begyakorlása is nagy segítség lehet az SNI-s 

tanulók számára a felmérés megírásakor. 

 A feladatok szövege tükrözze a tanító által használt nyelvezetet. A megfogalmazás 

legyen jól érthető, egyszerű szövegezésű, és ami nagyon fontos, egyértelmű. A 

megfogalmazásból egyértelműen derüljön ki minden tanuló számára, hogy mit vár el 

tőle a pedagógus, mit kell kiszámolnia, hogyan, hová, mit kell leírnia. 

 A feladatok mennyiségét, nehézségi fokát igyekezzünk optimálisan, az osztály 

tanulóinak képességeihez igazítani. A cél, hogy a leggyengébb képességű tanuló is meg 

tudja oldani a feladatokat adott idő alatt. Természetesen ez nem zárja ki annak a 

lehetőségét, hogy a gyorsabb, ügyesebb gyerekek több vagy nehezebb feladatot is 

kapjanak. 

 A feladatok pontozása legyen egyértélmű. Döntsük el, mit fogadunk el helyes 

megoldásnak, mire, mennyi pontot adunk. Ezt a döntésünket valamennyi tanuló 

esetében egyformán érvényesítsük. A felmérés értékelését ne befolyásolja az adott 

gyerek viselkedése, órai magatartása vagy személyes érzelmeink. 
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 Mielőtt az enyhe értelmi fogyatékos tanulók elkezdik a felmérés megírását, beszéljük 

meg a feladatokat. Nézzük át, értelmezzük közösen, hogy melyik feladatnál, mi lesz a 

teendő. Természetesen nem a megoldásokat mondjuk el, adjuk a gyerekek szájába, 

csak a feladatmegértést segítjük ezzel elő. 

Hatékony tanítási módszerek és tanulási technikák 

A matematikai tudás birtokában a tanulók hatékonyan tudják használni a megszerzett 

kompetenciákat az élet különböző területein. A matematika segítséget ad a mindennapi 

problémák értelmezéséhez és kezeléséhez. Változatos példákkal, feladatokkal rá lehet 

mutatni arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jártas a 

problémamegoldásban.  

A kisiskolások életkori sajátosságait és az enyhe értelmi fogyatékos tanulók 

képességeit figyelembe kell venni a tanítási módszerek kiválasztásakor. A megfelelően játékos 

tevékenységekkel, a fokozatosság elvének betartásával és a tapasztalatokon alapuló 

megismerési módszerek alkalmazásával jutnak közelebb a diákok a matematika 

tudományának megismeréséhez. Ezért a manuális, tárgyi tevékenységek szükségesek a 

fogalmak kellően változatos, gazdag, konkrét tartalmának megismeréséhez. 

A matematikaórákon a visszatérő, ismétlődő feladattípusok az önállóságra szoktatást, 

az önálló feladatmegoldás rutinjának fejlesztését, a biztonságérzet növelését szolgálják, és ez 

különösen a gyengébb képességű tanulók esetében fontos. Természetesen a gyerekek 

szívesen foglalkoznak játékos feladatokkal. Ilyenkor az oldottabb hangvétel, a derűsebb légkör 

motiváló hatása miatt a munkával töltött idő – szinte észrevétlenül – lényegesen 

meghosszabbodhat. A másik előnye, hogy a játékok megoldásakor a kisiskoláskorú gyermekek 

élményeket szerezve ismerik meg a matematikát. 

Én már tudok számolni 3. munkafüzet 4. o. 
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Ugyancsak motiváló lehet, ha a feladat világosan felépített, mindenki számára érthető. 

A jól követhető módszerek lehetőséget adnak a diákoknak, hogy a tananyag kiemelten fontos 

részeit kellő mértékben elsajátítsák, begyakorolják. 

Végül, de nem utolsósorban motiváló lehet a feladat interaktív jellege is. Magától 

értetődő, hogy együttműködve nagyobb a segítőkészség a gyerekekben, így megnő a 

tanulásra, gyakorlásra szánt idő a tanórákon. A diákok közötti interakció közelebb viszi őket a 

feladat megoldásához, a céljaik eléréséhez.  

Minden pedagógusnak joga van eldönteni, milyen munkamódszerrel dolgozik a 

tanórákon. Rákényszeríteni senkit sem szabad egyikre vagy másikra. Az viszont 

megfontolandó, hogy a mindennapi pedagógiai munkánk során mennyire eredményesen 

segítjük tanítványaink hatékony tanulását. 

A kompetenciaalapú oktatás alkalmazásakor fontos, hogy a tanórán a gyerekek minél 

többet tevékenykedjenek önállóan az ismeretszerzés során. Ezért elengedhetetlen, hogy a 

hagyományos, szemléltető-magyarázó oktatási módszereket korszerűbb, a tanulók önálló 

ismeretszerzésén alapuló tanítási-tanulási formák váltsák fel. 

A tanulásban akadályozott gyermekek gondolkodása, képességei a 3–4. évfolyamra 

elérnek arra a fejlettségi szintre, hogy a kooperatív tanulási technikák elemeit elkezdjük 

bevezetni. A hagyományos módszerekkel szemben a kooperatív tanulás lehet az egyik olyan 

tanulási-tanításszervezési módszer, amellyel elősegíthetjük a hatékony és tartós 

ismeretszerzést. A kooperatív tanulás egyik legfontosabb feltétele, hogy az együttműködésre 

való hajlandóság és képesség meglegyen a tanulóban. Amennyiben ezt már sikerült 

kialakítanunk a tanítványainkban, bátran használjuk ezeket a módszereket. 

Engedjük meg a diákoknak, hogy megtalálják a saját számolási módszerüket, és azt 

használják a feladatok megoldásakor. Természetesen meg kell figyelnünk a gyerekek által 

használt módszereket, mivel előfordulhat, hogy néhány tanuló kissé nehézkes stratégiát 

használ. Őket bátorítsuk, hogy próbáljanak ki valami mást. 

Egy-egy feladat megoldásakor alkalmat kell adni a rugalmasságra, vagyis egy feladatot 

nemcsak egyféleképpen lehet megoldani. Fontos az algoritmikus gondolkodás kialakításakor, 

hogy ne csak az általunk kigondolt megoldás legyen előtérben, hanem figyeljünk a tanulók 

különböző megoldásaira. 

Én már tudok számolni 3. tankönyv 39. o. 
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Ugyancsak fontos szerepet kapott a tankönyvben a megfigyelőképesség, az 

emlékezőképesség, a kreativitás, a képzelet fejlesztése és a gondolkodási alapműveletek 

végrehajtásában való gyakorlottság kialakítása (összehasonlítás, elvonatkoztatás, 

általánosítás, konkretizálás, kiegészítés, osztályozás stb.). A matematikaórákon nem csupán az 

információátadás a feladatunk, a gyerekek gondolkodási képességét is fejleszteni kell.  

 
Én már tudok számolni 3. tankönyv 55. o. 

Az algoritmikus gondolkodás kialakulása egyértelműen a kisgyermekkorra tehető, éppen 

ezért célszerű az alsó tagozaton ennek a képességnek a fejlesztése. Ennek fontosságát a 

Nemzeti alaptanterv és a Kerettanterv is hangsúlyozza. A gondolkodás fejlesztése az oktatás 

alapvető feladata, és természetesen nem csak a matematikaóráké. De a matematikában 

különösen fontos az algoritmus, mert fegyelmezett gondolkodásra késztet, illetve az 

algoritmikus gondolkodás különböző szintjeit kapcsolni lehet más gondolkodási módokhoz 

(deduktív gondolkodás, induktív gondolkodás, analogikus gondolkodás, kreatív gondolkodás) 

is. 

Az algoritmikus gondolkodás 4 szintre bontható: 

 Az 1. szintje az alkalmazás, amikor az emlékezetből csupán elő kell hívni a megadott 

eljárást, amelynek segítségével a tanuló úrrá lesz az adott problémán, például a 

szöveges feladatok megoldási lépéseinek a követése. 

 A 2. szint az algoritmus megalkotása, vagyis az a folyamat, amelynek során a lépéseket 

igyekszünk felismertetni, szabályokat, általánosításokat kezdünk kialakítani; alapjaiban 

induktív gondolkodást igényel. Ilyen például az összeg vagy a különbség változásainak 

megfigyeltetése.  

 A 3. szint az algoritmusok felkutatására, kiválasztására irányuló tudatos törekvés, 

amikor a tanuló újabb hasonló esetben, kissé módosított formában – adott probléma 

megoldásakor – használja azt.  

 A 4. szint az algoritmus módosítása: az algoritmusok hatékony, rugalmas átalakítása, 

egybefűzése. Ez a kreativitás! 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók többnyire az algoritmikus gondolkodás 3., 4. szintjét nem 

érik el az alsó tagozaton. Az első két szint alapos fejlesztéséhez a tankönyv, valamint a 
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munkafüzet is sokféle lehetőséget biztosít, megteremtve ezzel a felsőbb évfolyamokon 

megvalósuló, továbblépéshez szükséges feltételeket. 

A tananyag feldolgozásához ajánlott játékok 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók képességeik sajátosságai miatt nem tudnak végig 

koncentrálni egy 45 perces tanórán. Gondolkodásuk nehézkesebb, gyorsabban elfáradnak, 

kilépnek a feladathelyzetből, figyelmük könnyen elterelődik, rövidebb ideig képesek adott 

feladatra koncentrálni. A figyelmi problémák oka általában a működést megalapozó pszichikus 

funkciók gyengesége, zavara. A gyenge figyelem miatt a gyermek a tanítási órán lemarad, 

elveszíti a gondolkodás menetét, unatkozik, akár másodlagos magatartási tünetek is 

kialakulhatnak. Éppen ezért a tanítási órákat úgy kell felépíteni, hogy a tevékenység sokszínű 

legyen. Ennek egyik módja a változatos munkaformák és módszerek használata, a 

tevékenykedtetés, az eszközhasználat; a másik formája pedig a didaktikai játékok beiktatása. 

A didaktikai játékok nevelő hatása akkor érvényesül, ha óráinkon rendszeresen alkalmazzuk 

azokat. A játék lehetőséget kínál a differenciálásra is. 

Az óra elején játékkal hangolódunk a tevékenységre, motiválunk, így szinte 

észrevétlenül gyakoroljuk a matematikát. Az óra végi ismétlés, összegzés szintén történhet 

játékos tevékenységbe ágyazottan. Ha a gyermekek fáradnak, figyelmük lankad, az óra közben 

is jól használhatók például olyan játékok, amelyek meg is mozgatják a tanulókat. Ezekből 

szedtünk csokorba néhányat, amelyeket mindenki kiegészíthet saját ízlésének és 

tanulócsoportja fejlettségének megfelelően. 

Rengeteg játékot kínál az internet és az interaktív tábla használata. Mi most olyan 

játékokat gyűjtöttünk össze, amelyek többnyire nem igényelnek eszközt, vagy ha mégis kell 

hozzá eszközt készítenünk, azt számtalanszor fel tudjuk használni, bármikor alkalmazható, ha 

a tanítási óra menete úgy kívánja. 

Gondolkodás 

 Igaz-téves állítások felismerése, alkotása: Kihívunk három gyereket, először jól meg 

kell figyelniük egymást. Azután igaz, majd hamis állításokat mondatunk róluk. A többi 

gyerek dönti el, hogy az állítások helytállók voltak-e. 

 Válogatós barkochba: Gondolunk egy gyerekre az osztályból. A gyerekeknek 

kérdezniük kell, majd a válasz után kétfelé rendeződniük aszerint, hogy a kérdezett 

tulajdonság igaz-e rájuk, vagy sem. Ha ellenőriztük a rendeződést, a helyére mehet az, 

akire biztosan nem gondolhattunk. A végén csak egy tanuló marad. 

 Hány ujjat fogok? A tanulók párban játszanak. Egyikük hátat fordít a másiknak, és 

hátrateszi a két kezét. Társa megfogja valahány ujját, és megkérdezi: „Hány ujjat 

fogok?” A gyermek megszámlálja, majd válaszol. Társa második kérdése: „Hány ujjat 
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nem fogok?” A gyermek elvégzi fejben a műveletet, vagy megszámlálja. Helyes válasz 

után szerepet cserélnek. 

 Kockajáték: Minden gyerek kap egy dobókockát, majd egyszerre dobnak. (Például 

Hanna 4-et, Bence 5-öt, Csenge 2-t, Maja 4-et dob.) A dobásokat összehasonlítva 

egymás után minden gyerek mond egy igaz állítást. (Például Hanna: „Ugyanannyit 

dobtam, mint Maja.”) 

Számfogalom bővítése, megerősítése 

 Több vagy kevesebb: Egy babbal teli tálat teszünk az asztal közepére. Mindenki 

egyszerre nyúl a tálba, belemarkolnak a babba, majd kezüket maguk elé teszik az 

asztalra. Ki kaparintotta meg a legtöbb babot. Először megbecsülik, majd 

utánaszámolnak.  

 Barkochba: Egy (vagy több) játékosnak eldöntendő kérdéseket feltéve kell kitalálnia 

egy számot, amit egy (vagy több) másik játékos gondolt. 

 Hátamon (homlokomon) a nevem: Egy tanuló kap a hátára (homlokára) egy számot. 

A feladat az, hogy barkochbázva ki kell találnia, ki ő. Mindenkitől csak egyet kérdezhet. 

 Számactivity: Minden tanuló kap egy számot. A számokat úgy kell kitaláltatni a csoport 

többi tagjával, hogy nem írhatják le számjegyekkel, hanem a szám tulajdonságait kell 

elmondaniuk a többieknek. 

 Számoljuk 20-ig! A gyerekeknek 20-ig kell egyesével elszámolniuk úgy, hogy egy 

számot csak egy ember mondhat. Bárki bármikor megszólalhat. De vigyázniuk kell, 

hogy nehogy egyszerre mondják. Ha ketten vagy többen szólalnak meg egyszerre, 

akkor újból kell kezdeni a számolást. 

 Keresd a párod! Kiosztunk az osztály felének tárgyképes kártyákat a 20-as számkörben. 

Az osztály másik fele kapja a megfelelő számkártyákat. Rajt szóra néma játékkal a párok 

megkeresik egymást. Ezután a játékban szereplő számkártyákat fölhelyezhetjük a 

táblára rajzolt számegyenes megfelelő pontjához. 

 Kapd el, dobd tovább! Labdát (babzsákot) dob a tanító, elkezd egy sorozatot, akinek 

dobja, megmondja a sorozat következő tagját, majd továbbdobja a labdát.  

 Varázsdoboz: Mindenki sorban mond egy számot, a játékvezető megmondja, hogy 

belefér-e ez a szám a varázsdobozba. Ki kell találni a szabályt. Bármilyen tulajdonság 

szerint lehet játszani a számokkal. Például csak a 4 többszörösei férnek bele a 

varázsdobozba, vagy éppen csak a páros számok.  

 Bumm! A tanulók körben állnak. 0-tól indulva egyesével sorban mondják a számokat. 

Ha a szám páros, a szám neve helyett „bumm”-ot kell mondani. A számok sorrendjét 

és a feltételt naponta változtathatjuk. Például a következő napon 20-tól indulva 

mondják a számokat, és a páratlan kétjegyű számok helyett kell „bumm”-ot mondani. 
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Lehet „bumm”-ot mondani kerek tízesek helyett, vagy ha a szám egyes helyi értékén a 

megbeszélt szám áll. 

 Keveredj, állj meg, csoportosulj! A gyerekek a teremben sétálnak. A tanító egy 

csoportalakítási módot mond, például: „Rendeződjetek annyi fős csoportokba, ahány 

lába van a verébnek; ahány lába van kutyának; amennyi a 32 számjegyeinek az összege; 

amennyi 53-ban az egyesek helyén álló szám” stb. Miután a gyerekek csoportot 

alkottak, megfigyelik, ki maradt ki a csoportból. A következő csoportosulásnál az előző 

körből kimaradtakat nem szabad kihagyni. (Jó közösségformáló játék is egyben.) 

Amennyiben az utolsó megoldásnak 4-et választunk, a 4 fős csoportok tovább 

dolgozhatnak együtt az óra hátralévő részében. 

 Számok létrehozása tízesekkel, egyesekkel: Az osztály tanulóit 2 egyenlő csoportra 

osztjuk. Kétjegyű számokat mondunk. Az első csoport feladata, hogy az adott szám 

szerint rendeződjön. Annyi gyereknek kell állni, ahány tízes van a számban, annyinak 

guggolni, ahány egyes. Ha „elkészült a szám”, a másik csoport egy tagja ellenőrzi, 

szükség esetén javít. (A számjegyek összege a csoport létszámával egyenlő.) A szám 

létrehozása után a két csoport szerepet cserél. 

 Dobókockás játék: Két dobókockával dobunk egyszerre, a dobott számból kétjegyű 

számokat képezünk. Versenyszerűen vagy páros munkában is játszható: ki tudott több 

páros vagy páratlan számot dobni? 

 Kukás játék: A gyerekek maguknak készítenek szelvényt a füzetükbe, mellé egy 

„kukát”. A húzás előtt megállapodunk, hogy csökkenő vagy növekvő sorrendbe 

kerüljenek be a szelvény helyeire a számok. Ezt jelöljük a szelvény alatt. A tanult 

számkörnek megfelelő számkártyákból húzunk. Az egyes húzások után azonnal be kell 

írniuk a gyerekeknek a szelvény valamelyik helyére a számot. Amit beírtak, azon nem 

szabad változtatni. Ha már nincs helye a kihúzott számnak, akkor a kukába kerül. Nyer, 

akinek leghamarabb betelik minden kerete. 

 
 

 „Kukás” játék tízesekből és egyesekből alkotott számokkal: A tanító két csomag 

számkártyából húzat. A fehér hátú lapokon 0-tól 9-ig sorakozik egy-egy szám, a zöld 

hátú lapok közül kettőt választunk ki. Ezekkel a számjegyekkel alkotnak a gyerekek egy 

kétjegyű számot. A zöld a szám első jegye, a fehér a második. A kétjegyű számot be kell 

írni az öt előre kijelölt hely egyikébe. Ezután következik a második húzás. A most 

megalkotott kétjegyű számot ismét el kell helyezni, de úgy, hogy a leírt számok nagyság 

szerint növekvő sorrendet alkossanak. Ha az öt húzás során valamelyik szám nem 

írható be úgy, hogy a számok növekvő sorrendet alkossanak, akkor az „megy a kukába”.  
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 Kupakos játékok: A számokat fóliafilccel ráírjuk a kupakokra, a tanult számkörnek 

megfelelő számú kupakkal játszunk. Alkalmazhatjuk a számok sorba rendezésére, 

válogatására, számsorok alkotásához. Ha levágjuk a PET-doboz vagy -flakon tetejét, 

felragaszthatjuk egy kartonlapra, mellé írhatjuk a tanult műveleteket, a gyerekek pedig 

a megfelelő kupakot csavarják fel rá. Ezzel egyben fejlesztjük a tanulók 

finommotorikáját is. 

 Nálam van a... Kinél van a…? Minden tanuló kap egy vagy több kártyát, ahol a Kinél 

van a… felirat után mennyiség, szám, művelet áll, illetve a Nálam van a… kifejezés után 

egy szám vagy eredmény áll. A kérdés elhangzása után kell megszólalnia annak a 

tanulónak, akinél az eredmény van.  

 

Műveletek gyakorlása 

 Gurul a labda: A gyerekekkel körben ülünk. Labdát gurítunk, a tanító kezdi. Összeadást 

vagy kivonást mondunk, az eredményt kell megmondaniuk a tanulóknak. Az mondhat 

új műveletet, aki helyes eredményt mondott, és ő guríthatja tovább a labdát, 

műveletet alkotva. Ha nehezen alkotnak új műveleteket a gyerekek, akkor mindig a 

tanítónak kell visszagurítania a labdát. A helyes eredményt mondják a tanulók, a 

feladatot nem. 

 Keljfeljancsi (20-as számkörben játszható játék): A gyerekek a terem végében állnak 

egymás mellett, vagy önmagukat átkarolva, szemüket eltakarva ülnek körben a 

szőnyegen. A tanító valakit a nevén szólít: „Kelj fel, XY!” A gyerek visszakérdez: „Hány 

órára?” A tanító egy műveletet mond. A gyerek megmondja a választ. Ha helyes az 

eredmény, az aznapra választott „lépéstípussal” kilépi a megoldást, majd a helyére 

megy. Az aznapi lépéstípusban a játék elején kell megegyezni (pl. tyúklépés). 

 Számkirály: A tanulók párokban versenyeznek, a pedagógus műveleteket mond, aki 

gyorsabb, az jut tovább. A végén megtaláljuk a számkirályt. 

 Számkirály párokban: A gyerekek párokban versenyeznek. A páros mindkét tagja kap 

egy-egy műveletet. Ha mindketten jó megoldást mondanak, a játékban maradnak, ha 

nem, kiesnek. A végére maradt páros nyer. 

 „Okostojás”: A gyerekek kört alkotnak. Egyikük belép a körbe, és szembefordul 

valakivel. A tanító feltesz egy tananyaghoz tartozó kérdést (szóbeli művelet), és a két, 
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egymással szemben álló gyerek közül az léphet tovább egy hellyel, amelyik előbb 

válaszol. Ha nem a körben álló az ügyesebb, akkor helyet cserélnek. 

 Puff!/cowboy: A gyerekek körben állnak. A pedagógus a kör közepén áll. Hirtelen 

feltesz egy kérdést (például egy szorzást), és ezzel egy időben rámutat valakire, akinek 

gyorsan le kell guggolnia, és nem szabad válaszolnia. Gyorsan válaszolnia kell viszont a 

mellette álló két tanulónak, akik egymásra nézve, egy pisztolyt formálva a kezükkel 

egymásra mutatnak. Aki előbb válaszol, az benn marad a játékban, a másik kiesik vagy 

zálogot ad.  

 Csoportverseny a műveletek gyakorlására: Egyenlő létszámú csoportokban 

versenyeznek a gyerekek. A tanító műveletet mond a tanult számkörben. Aki tudja az 

eredményt, jelentkezik, s ha jót mond, leülhet. Az a csoport nyer, amelyikből 

leggyorsabban „elfogynak” a tanulók. Az osztály képességeinek megfelelően 

nehezíthetjük a játékot összetett, többműveletes feladatokkal.  

 Sarkos játék: A terem négy sarkába áll egy-egy gyerek. Mondunk egy összeadást, 

például 30 + 5, és aki a leghamarabb kiáltja be a 35-öt, ő mehet át a tőle jobbra lévő 

sarokba. Ezzel „kiüti” az ott álló társát, aki a helyére megy, és választ maga helyett 

valakit az üres helyre. A játékban az nyer, aki a kezdő pozíciójához képest három helyet 

halad előre. Ez a játék alkalmas más műveletek gyakorlására is. 

 Számlavina: A gyerekek oszlopokban állnak. Minden oszlop utolsó embere kap egy 

számot, ez lesz a kiinduló szám, amivel elkezdődik a lavina. A tanító valamilyen 

műveletet mond, amit majd hátulról indulva minden gyereknek el kell végeznie azzal a 

számmal, amit a mögötte lévő társa súgott a fülébe. Például a kiinduló szám az 50. A 

tanító utasítása: „Vegyél el belőle kettőt!” A hátulsó gyerek indítja a lavinát, 50 – 2 = 

48, ezt a számot megsúgja az előtte állónak, aki ebből ismét elvesz kettőt, majd 

továbbsúgja az ő eredményét az előtte állónak.  

 Láncszámolás: Kiindulunk egy számból, és az egyik tanuló elvégzi vele a tanító által 

mutatott műveletet. A soron következő tanuló mindig az előző művelet eredményével 

végzi el a következő új műveletet, amit szintén a tanító mutat. Az eredményül kapott 

számokat sorba rendezhetjük, csoportosíthatjuk különböző szempontok szerint. 

 Húzz egy lapot! Rakjuk ki a táblára egy állatkertben élő állat képét! (Mivel a 

tankönyvben zsiráf, zebra, flamingó szerepel, célszerű közülük választani.) Takarjuk le 

műveleti kártyákkal és azok eredményével a képet! Ha a gyerekek megneveznek egy 

műveletet és annak eredményét, levehetik ezeket a kártyákat a képről. Így lassan 

előtűnik a letakart állat képe. Ezt a feladatot digitális táblán is elkészíthetjük. Ekkor a 

tanulók csoportmunkában igaz állításokat fogalmaznak meg egy-egy állatról. 

Alkothatnak egy szabadon választott műveleti kártyához szöveges feladatot. A szóvivő 

elmondja a feladatot, az osztály tanulói pedig kitalálják, melyik művelethez készült a 

feladat. 
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 Totó: A tanulóknak 13 + 1 szorzást, osztást mondunk, nekik csak az eredményt kell 

leírniuk. Ellenőrzéskor kiderül, ki mennyire ismeri a tanult szorzótáblát, kinek hány 

találata lett. Gyorsan és egyszerűen ki tudjuk vele szűrni, melyik tanuló szorul 

felzárkóztatásra. 

 Hatos lottó: A tanító műveleteket mond, a gyerekek csak az eredményeket jelölik a 

szelvényen. Az nyer, aki minden számot helyesen bekarikázott, vagyis 6 jó megoldása 

van. Beszerezhetünk minden tanulónak egy-egy szelvényt a lottózóból, ezen 6 

alkalommal játszhatunk velük. Ezt a játékot az 50-es számkörben játszhatjuk, mivel 

egy-egy szelvényen 1-től 45-ig találhatók a számok.  

 Fordított lottó: A gyerekeknek kivetítünk egy szelvényt, ahol az öt nyertes szám van 

bejelölve. A feladat az, hogy minden nyertes számhoz írjanak szorzásokat. Ezt a játékot 

a szorzótáblák gyakorlásán kívül más műveletekkel is lehet játszani, az adott 

számkörnek megfelelően. 

 Bingó: Minden tanuló kap egy előre elkészített, kilenc vagy tizenhat mezőből álló 

szelvényt. A tanító műveleteket (számot) mond, a gyerekek csak az eredményeket (a 

számokat) jelölik a szelvényen. Ha egy tanulónak három vagy négy egymást követő 

eredménye helyezkedik el egy sorban vagy egy oszlopban, felkiált: ,,bingó”. 

 Dobókockás játékok: Két dobókockával dobunk egyszerre, a dobott számokat 

összeadjuk. Felhasználhatjuk páros munkában, a kapott összegeket lejegyezve 

versenyezhetnek a gyerekek. 

 Dobj, míg el nem éred a célt! A gyerekek megállapodnak egy adott pontszámban, amit 

el kell érni, például 20 pont. Most a gyerekek elkezdenek felváltva dobni, és minden 

menetben az elért pontszámokat az előző körök pontszámaihoz hozzáadják. Ki éri el 

először a célt? Megállapodhatnak abban is, hogy a célt pontosan kell elérni, akinek 

tehát már 18 pontja van, annak mindenképpen kétszer egyest, vagy egy kettest kell 

dobnia a cél eléréséhez. Három pont már túl sok, és így nem számít. A követelményt 

természetesen magasabbra is állíthatjuk. A nehézségi fokot a gyerekek matematikai 

tudása határozza meg. Két kockával is dobhatnak egyszerre, ebben az esetben még 

összeadni is kell. A pontokat célszerű feljegyezni. A gyerekek „lefelé” is dobhatnak, azaz 

egy előre meghatározott pontszámot leépíthetnek azáltal, hogy a dobások pontjait 

mindig levonják. 

 Számolás dominókkal: A dominókat lefordítva helyezzük az asztalra. A gyerekek 

sorban felfordítanak egy-egy dominót úgy, hogy azt minden játékos jól láthassa. Aki 

először összeadja a rajta lévő pontokat, és megmondja a helyes eredményt, az kapja a 

dominókat. Lehet szabály az is, hogy a nagyobb számú pontból ki kell vonni a 

kevesebbet. 

 Kukás játék műveletekkel: A gyerekek maguknak készítenek szelvényt a füzetükbe, 

mellé egy „kukát” a korábban bemutatott módon. Két dobókockával dobunk, a 
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gyereknek a dobott számok összegét vagy szorzatát (az egyik kockán csak a tanult 

szorzótábla szorzói szerepelnek) kell az általuk választott helyre írni úgy, hogy igaz 

legyen minden jel. Amit beírt, azon nem szabad változtatni. Az egyes dobások után 

azonnal be kell írniuk a gyerekeknek a szelvény valamelyik helyére a számot. Ha már 

nincs helye a kihúzott számnak, akkor a kukába kerül. Nyer, akinek leghamarabb 

betelik minden kerete. 

 Nyúlvadászat: A tanító néhány nyúlfigurát helyez a táblára, és mindegyik nyuszi kap 

egy ,,egyszeregy” számot (pl. 12, 18, 15, 35, 40, 90). A tanulók a számoknak megfelelő 

szorzatokat mondanak (pl. 3 ‧  5 stb.). Aki egy számot eltalál, azt mondja: ,,puff”, és 

leveszi a nyulat a tábláról a megfelelő számmal együtt. 

 Műveletes memóriajáték: Ezeket a kártyákat érdemes a tanított műveleti lépéseknek 

megfelelően folyamatosan elkészíteni, hiszen a gyakorlások során ismételten, 

vegyesen használhatjuk őket a célunknak megfelelően. Páros, esetleg csoportos 

munka formájában dolgozhatnak velük a tanulók. Lefordítva vannak a kártyák a 

gyerekek előtt, egyik felükön művelet, a másikon szám szerepel. Egy gyerek egyszerre 

két kártyát fordíthat meg, ha azok párt alkotnak, elveheti őket, ha nem, visszafordítja. 

Az nyer, akinek a legtöbb párja lesz. 

 Memóriajáték másként: Készítünk 8 pár kártyát a tanult számkörben. A 8 db 

eredménykártyát a gyerekek szeme láttára helyezzük el valahová úgy, hogy jól 

láthassák, mit hová teszünk. Ha mindet „elrejtettük”, egyesével mutatjuk a 

műveletkártyákat. Aki emlékszik, hol van a párja, annak jár pont. Az nyer, aki a legtöbb 

pontot gyűjti. 

 Amőba: 5 × 5-ös négyzethálóra felírjuk a számokat 0-tól 20-ig (egy szám többször is 

szerepelhet). A gyerekek két csapatot alkotnak. Az első csapat választ egy számot, 

amelyről a tanító által meghatározott műveletet (összeadást vagy kivonást) kell 

alkotniuk. Ha helyes műveletet mondtak, az általuk választott színű koronggal 

letakarhatják a számot. A másik csapat is választ egy számot, és szintén mond egy 

műveletet. Ő a másik korongszínnel takarja le a választott számot. Az a csapat győz, 

akinek előbb gyűlik össze bármilyen irányban három egymás melletti korongja.  

 Puzzle (csoportalkotó és versenyjáték): Egy-egy képet annyi felé darabolunk, ahányan 

alkotják majd a csoportot. A képdarabok hátuljára rákerül a csoport jele és egy 

elvégzendő művelet. A tanulók kapnak egy-egy puzzle-darabot. A terem különböző 

pontjaira kihelyezzük a csoportok jeleit, a tanulók először megkeresik a csoportjukat. 

Ezután mindenki elvégzi a képdarabján lévő műveletet. Ha jó a megoldás, 

megfordíthatja a nála lévő darabot. Ha minden feladatot megoldottak, kirakhatják a 

képet. Amelyik csoport legelőször elkészül, az nyer. 

 Futkosós matek: A játékot használhatjuk a pénzhasználat vagy a műveletek 

gyakorlására. A terem különböző pontjain elhelyezzük a feladatot, esetleg tálkába, 
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borítékba tesszük más-más színnel/jellel ellátva. A gyerekek a kiválasztott helyre 

mennek, megoldják a feladatot, az eredményt a színnel/jellel együtt leírják. Aki adott 

idő alatt a legtöbb feladatot helyesen megoldotta, az a győztes. Páros munkában is 

játszható, ilyenkor a párok felváltva olvashatják le a műveleteket. 

 Melyik számra gondoltam? (Fordított logikájú játék.) Olyan feladatkártyákat 

készítünk, amelyeken felülre több műveletet írunk, alulra pedig a műveletek 

eredményeit és még egy tetszőleges számot. A tanulóknak el kell végezniük a 

műveleteket, ki kell húzniuk a számok közül az eredményeket, végül megmarad a 

„titkos szám”. A tanulók megkaphatják az általuk megoldott kártyát, jutalomként 

kiszínezhetik a rajta található képet. 

Nem a 12 – 3 

Nem a 40 + 13 

Nem a 7 ∙ 5 

Nem a 60 – 4 

Nem az 50 + 7 

      
9, 56, 13, 35, 57, 53 

 Nem a 82 – 62 

Nem a 32 + 4 

Nem a 8 ∙ 5 

Nem a 18 : 2 

Nem a 12 – 4 

      
8, 36, 20, 10, 9, 40  

 

Ezeket a kártyákat használhatjuk egyéni gyakorláshoz is, ahol minden tanuló kap egy 

vagy több, a képességének megfelelő feladatsort. Csoportmunkában is végezhető ez 

a játék, ilyenkor minden csoport több feladatkártyát kap, a csoport minden tagja 

egyenként húz a kártyák közül, önállóan megoldja, azután húzza a következőt. 

Amelyik csoportnál elfogyott a kártya, tehát elkészült, jelzi. Ekkor a többi csoport is 

abbahagyja a munkát. Minden jól megtalált titkos szám vagy jól megoldott művelet 

egy-egy pontot érhet. Az ellenőrzésben segít, ha más-más kép kerül egy-egy kártyára, 

így könnyebb az azonosítás.  

 Képalkotás: Bármelyik tanult számkörben használható játék. 7 × 5-ös négyzetrácsot 

rajzolunk, majd számokat helyezünk el bennük. A tanító mondja a műveletet a 

gyerekeknek, ők az eredményeknek megfelelő számokat színezik. (Például: a 3 

ötszöröse; 2-vel több a tíznél; a 27 nagyobb tízes szomszédja; ennyivel több a 20, mint 

a 9; a 30-nál 5-tel kevesebb; a 2-nek a 7-szerese; 16 és 12 összege; 30 – 9 eredménye; 

2 tízesre és 7 egyesre bontható szám; 25 nagyobb egyes szomszédja.) Ha jól 

számoltak, kialakul egy kép, egy alakzat. A példa jó megoldásakor kialakult kép a 

következő: 
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– 

Geometria 

 Formatánc: A gyerekek megfogják egymás kezét, és zenére körbe táncolnak. A 

játékvezető hirtelen megállítja a zenét, és mond egy formát, amit a gyermekeknek 

közösen meg kell alkotniuk anélkül, hogy egymás kezét elengednék. Alakíthatnak kört, 

háromszöget, négyzetet, téglalapot stb. Amikor kész a forma, újraindul a zene, és a 

gyermekek tovább táncolnak a következő zeneleállásig. 

 Keresem a csoportom: Minden tanuló kap egy kártyát, amelyen test, síkidom vagy 

vonal rajza látható. Jelre (zenére) mozgást végeznek a gyerekek, közben a kezükben 

lévő lefordított kártyákat véletlenszerűen cserélgetik. A következő jelre (elhallgat a 

zene) megnézik az éppen náluk lévő kártyát, és az előre kihelyezett csoportkártyához 

(test, síkidom, vonal) besorolják a képen látható ábrát. Az így kialakult csoportokban 

lévő tanulók egymást ellenőrzik. Ezt többször megismételhetjük, hiszen a tanulóknak 

nagy valószínűséggel mindig más-más kártya lesz a kezükben egy-egy játék során. Ezt 

a játékot alkalmazhatjuk csoportok véletlenszerű kialakításához is.  

 Tedd/keresd, amit mondok! A párok egymásnak háttal ülnek, nem látják egymást, 

mindketten ugyanazt a készletet kapják (pl. építőelemek vagy síkidomok). A pár egyik 

tagja jellemzi vagy elrendezi a kapott testeket vagy síkidomokat, és pontos utasításokat 

fogalmaz meg a társának úgy, hogy mindkettőjük előtt ugyanaz az alakzat legyen, vagy 

azonos elrendezés alakuljon ki. 

 Tükrös nagymozgásos játékok: Ezek lehetnek tükrös mozgások jobb és bal oldali kézzel 

egyszerre, illetve tükrös utánzó játékok párokban. 

 Robotos játék: Akadálypályát építünk különböző tárgyak elhelyezésével. Az egyik 

tanulónak bekötjük a szemét. A társa irányítja őt, a lépések számát és a fordulást 

megadva. (Például: „Előre 2! Balra fordul. Előre 3!”) 

 Térbeli tájékozódási játék: Ennek lényege a tárgyak, személyek saját testhez 

viszonyított elhelyezkedése. (Például: „Ki ül tőled balra? Jobbra? Mi van a táskád 

felett? Mi van a pad alatt? Vidd a táskád az ablak elé! Tedd a tolltartód XY padjának 

jobb oldalára!”) 

 Melyik évszakra gondoltam? Egy tanuló igaz állítást fogalmaz meg az egyik évszakról, 

a többieknek ki kell találniuk, hogy melyikre gondolt. 

 Melyik hónapra gondoltam? Most a hónapok jellemzőit kell egy-egy állításban 

megfogalmazni. (Például: „Ebben a hónapban van az év első napja.”) 
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További segédanyagok 

Szakmódszertani könyvek 

A matematikaórákon felhasználható szakirodalom tárháza óriási, melyet lehetetlen bemutatni 

egy kézikönyv keretein belül. A teljesség igénye nélkül kiemelünk néhány könyvet, 

munkafüzetet, feladatgyűjteményt, tanítási segédletet, amelyet kezdő pedagógusok 

eredményesen alkalmazhatnak a gyakorlatban.  

Ardai Éva – Tényi Katalin (2009a): Számolós színező – Szorzás.  

Ardai Éva – Tényi Katalin (2009b): Számolós színező – Osztás.  

Ágostonné Sujtó Edit – Szűcs-Takács Tünde (2018): Számtól számig 1–2. (Módszertani 

segédanyag diszkalkuliás gyermekek iskolai megsegítéséhez.) Letölthető: www.csmpsz.hu 

(Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

Bencze Mariann (szerk.) (2017): Számolóka 3. – Gondolkodtató feladatok. (Matematikai 

gyakorló 100-as számkörben.) 

Bird, Ronit (2012): Hogyan győzzük le a számolási nehézségeket? (A könyvben részletesen 

kidolgozott és felépített módszereket, számos gyakorlati feladatot és vizualizációs technikát 

találunk a számolási képességek tanításához.) 

Borbély Borbála (szerk.) (2010): Intenzív matek – Újabb feladatok a 100-as számkörben.  

Mesterházi Zsuzsa (szerk.) (1999): Diszkalkuliáról pedagógusoknak. (Elméleti és gyakorlati 

tudást foglal össze, megelőzést szolgáló játékos fejlesztő gyakorlatokat tartalmaz.)  

Szabó Ottilia (2008): Számtól számig 1–2. (A Meixner-módszert veszi alapul, szemléletes, apró 

lépésekben haladó matematikai munkafüzet összeadás, kivonás; szorzás, bennfoglalás, 

részekre osztás témakörben.) 

Tálas Józsefné (2015): Számolás 4. (Matematika-gyakorlófüzet 100-as számkörben.) 

Váradiné Máthé Gabriella (2002): Tanuljunk együtt! Matematika 4. osztály. (Munkafüzet 

eltérő tanterv alapján tanulók számára.)  

Víghné Nagy Eleonóra – Albrechtné Jancsó Erika (2010): A sajátos nevelési igényű tanulók 

fejlesztésének lehetőségei a tanórákon. Letölthető: http://mas-kep.hu/_doc/3_fejlesztes.pdf 

(Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

Internetes források, fórumok 

Vitathatatlan tény, hogy az internethasználat megkönnyíti, színesíti a matematikaórákra való 

felkészülést, a tervezést és a kivitelezést, az információkhoz, adatokhoz való hozzájutást is. A 

világhálón a napi munkához újszerű és hatékony ötleteket lehet ellesni, tanulni, 

http://www.csmpsz.hu/
http://mas-kep.hu/_doc/3_fejlesztes.pdf
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továbbfejleszteni, adaptálni adott tanulócsoportra. Vannak a felkészüléshez, illetve a tanítási 

órákon jól használható weboldalak. Ismert közösségi oldalakon létrejöttek olyan tematikus 

csoportok, szakami közösségek, amelyekben tippeket kapunk a matematikaórák 

tervezéséhez. Ezek közül is ajánlunk néhányat:  

http://spec-edu.qwqw.eu (Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

http://sucika67.blogspot.hu/ (Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

http://tanitoikincseim.lapunk.hu (Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

http://skillo.hu (Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

http://kovacsneagi.qwqw.hu (Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

www.krokotak.com (Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

www.pinterest.com/ (Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

www.gyakorolj.hu (Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

http://gyite.barczi.elte.hu (Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

http://varazsbetu.hu (Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

www.okoskaland.com/szamolas (Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

www.atliga.eoldal.hu (Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

http://ujalma.hu/wp-content/uploads/2012/01/jatekgyujtemeny_tanaroknak.pdf (Letöltés 

ideje: 2019. 06. 08.) 

www.fejlesztoklapja.hu (Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

www.okosdoboz.hu/gyakorlas/1-4-osztaly/matematika/osszes-temakor (Letöltés ideje: 2019. 

06. 08.) 

www.tanitonline.hu (Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

www.logikaijatekok.jatekod.hu (Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

www.fejlesztelek.hu (Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

www.okosdoboz.hu (Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

www.matematika-terapia.hu/letoltes/a100-as-szamkor (Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

https://learningapps.org (Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

www.facebook.com/groups/1483118888630078/ – Matematikatanítás alsó tagozaton. 

(Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

www.facebook.com/groups/1530927063836868/ – Ötletbörze az OFI újgenerációs 

tankönyveihez. (Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

http://spec-edu.qwqw.eu/
http://sucika67.blogspot.hu/
http://tanitoikincseim.lapunk.hu/
http://skillo.hu/
http://kovacsneagi.qwqw.hu/
http://www.krokotak.com/
https://www.pinterest.com/
http://www.gyakorolj.hu/
http://gyite.barczi.elte.hu/
http://varazsbetu.hu/
https://www.okoskaland.com/szamolas
http://www.atliga.eoldal.hu/
http://ujalma.hu/wp-content/uploads/2012/01/jatekgyujtemeny_tanaroknak.pdf
http://www.fejlesztoklapja.hu/
https://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/1-4-osztaly/matematika/osszes-temakor
https://www.tanitonline.hu/
http://www.logikaijatekok.jatekod.hu/
http://www.fejlesztelek.hu/
https://www.okosdoboz.hu/
https://www.matematika-terapia.hu/letoltes/a100-as-szamkor
https://learningapps.org/
https://www.facebook.com/groups/1483118888630078/
https://www.facebook.com/groups/1530927063836868/
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www.facebook.com/groups/850417845085787/ – Matematika, környezet, testnevelés 

tanítása csak tanítóknak. (Letöltés ideje: 2019. 06. 08.) 

www.facebook.com/groups/1454895078167440/ – Nevelés-oktatás alsó tagozaton. (Letöltés 

ideje: 2019. 06. 08.) 

www.facebook.com/FejlesztEmke/?eid=ARAVRKVVPM48hpB3pCElyWzadKzvCsb-

BN70BDGhcZXLS5yITOhq_hlVy89aLpwIW0ppJWScJgyeo2r4 – FejlesztEmke. (Letöltés ideje: 

2019. 06. 08.) 

A tankönyvre és munkafüzetre épülő tanmenet 

Tanmenetjavaslat készült a 3. évfolyamos, enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak szánt Én már 

tudok számolni 3. tankönyvhöz és munkafüzethez, amelyeknek tananyagtartalma igazodik a 

Nemzeti alaptanterv, a Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára és a 

Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei által meghatározott 

ismeretekhez, nevelési-fejlesztési célokhoz, valamint a kisiskolások életkori sajátosságait 

figyelembe vevő fejlesztési követelményekhez. (Letölthető a Nemzeti Köznevelési Portálról.) 

A tanmenetjavaslat a tankönyv felépítését követi, és azoknak a kollégáknak nyújt segítséget, 

akik heti 3 órában tanítják a matematikát. Ahogy a neve is utal rá, ez csupán javaslat az órák 

elosztásához, a tananyag feldolgozásához. 

https://www.facebook.com/groups/850417845085787/
https://www.facebook.com/groups/1454895078167440/
https://www.facebook.com/FejlesztEmke/?eid=ARAVRKVVPM48hpB3pCElyWzadKzvCsb-BN70BDGhcZXLS5yITOhq_hlVy89aLpwIW0ppJWScJgyeo2r4
https://www.facebook.com/FejlesztEmke/?eid=ARAVRKVVPM48hpB3pCElyWzadKzvCsb-BN70BDGhcZXLS5yITOhq_hlVy89aLpwIW0ppJWScJgyeo2r4

