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BEVEZETŐ  

Ez a kézikönyv az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak készült, 6. évfolyamos Matematika 6. 

tankönyv és a Matematika 6. munkafüzet használatához kíván segítséget nyújtani.  

A 6. évfolyamos tankönyvcsalád tagjai:  

 NT-98765 Matematika 6. tankönyv  

 NT-98765/M Matematika 6. munkafüzet  

A gyerekeknek szóló kiadványok mellett a kollégáknak is összeállítottunk egy módszertani 

anyagot.  

Ennek az első részében azokat a fontosabb célokat fogalmazzuk meg, amelyek a 

Nemzeti alaptanterv, a Kerettanterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára és a Sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve fejlesztési területeihez kapcsolódnak, és 

amelyeket a tankönyvek és a munkafüzetek elkészítésekor mi is figyelembe vettünk.  

A második részben – a tankönyvek felépítésének ismertetése után – az egyes témák 

feldolgozásának módszertani leírását adjuk, példákat mutatunk a tevékenykedtetésre. 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, a tanórákon használható játékokat ismertetjük. Természetesen a 

matematikát tanítók szabadon válogathatnak az általuk megismert és jónak tartott tanítási 

módszerek közül, azokat legjobb meggyőződésük szerint szabadon alakíthatják és 

kombinálhatják, kialakítva belőlük saját tanítási módszerüket.  

A negyedik részben néhány segédanyagot ajánlunk, amelyeket a kezdő és gyakorló 

pedagógusok eredményesen használhatnak.  

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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PEDAGÓGIAI BEVEZETŐ  

Kiket nevezünk enyhe értelmi fogyatékos tanulónak?  

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 orvosi, 

gyógypedagógiai és pszichológiai feladat. Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal állapítható meg 

a kognitív funkciók lassúbb 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 egyéb hatások 

következményeként 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.  

A nevelésükhöz szükséges feltételek:  

a) a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai 

tanár/terapeuta, gyógypedagógus foglalkoztatása,  

b) speciális tanterv, tankönyv és más segédletek,  

c) a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakszolgáltatások 

biztosítása.  

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók fejlődése – 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 

a tanulók matematikai készségeit (számlálás, számolás, mennyiségi következtetés ek, becslés, 
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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 tevékenységek során 

alakul a matematikatanulás szokásrendjének gyakorlásával, a pontos, fegyelmezett 

munkavégzés és az önellenőrzés igényének kialakításával együtt. A matematika i kompetencia 

jellemzője a cselekvő, személyes tapasztalatszerzés. A fejlesztés feladata az elemi 

rendszerezőképesség és kombinatív képesség fejlesztése. Kialakul a tanuló fejlettségének 

megfelelő szintű, biztos számfogalma. Alapműveleteket végez, manipulál. Ismeri és használja 

a mértékegységeket. Képes mennyiségi következtetésre, becslésre, mérésre. 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, különböző 

kontextusokban (továbbtanulás, otthon, munkahely) való alkalmazásra, eszközként használják 

azokat más területeken. 

Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése mindegyik tantárgy feladata, így a 

matematikaórákon is fejleszteni kell az alábbi képességeket: 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; 

szövegalkotás 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 

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 szerkesztőeszközök 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 
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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. 

Habilitációs foglalkozások keretében fejlesztő programok segítségével hozzájárul a tanulók 

alapképességeinek fejlesztéséhez.  

A matematikai kompetencia fejlesztése közben különböző szervezeti keretekben 

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

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

megtanulják társaik elfogadását. 

A 6. évfolyamos matematikatanítás célja  

Az év kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése. Feladata a tantárgy iránti 

érdeklődés folyamatos fenntartása, 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 önellenőrzés ösztönzésére. 

Az önértékelés és az önismeret fejlesztése párhuzamosan valósul meg az önbizalom 

folyamatos megerősítésével, az együttműködési képesség, a segítőkészség fejlesztésével, 

mások segítségének, észrevételeinek elfogadásával.  

Az 6. évfolyamon továbbra is fontos a figyelem terjedelmének, tartósságának és a 

koncentráció időtartamának növelése, az auditív és vizuális észlelés és érzékelés 

pontosságának fejlesztése, a mozgásos, képi és  fogalmi emlékezet fejlesztése. Kiemelt 

figyelmet kell fordítani a finommotoros mozgáskoordináció további fejlesztésére a 

matematikai és a szerkesztőeszközök használata 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 és a Statisztika, valószínűség témaköröknél javasolt 

óraszámok az új ismeretek feldolgozására vonatkoznak, ezeknek a témaköröknek az 

ismereteit eszközként használjuk a többi témakör tanulásakor. 
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Pedagógiai-módszertani elméleti háttér  

A matematikatanulás hatékonyságának egyik fontos feltétele a módszerek megválasztása. 

Még 6. osztályban is fontosabb tevékenység a játék. Ezért kezdetben játékos tevékenységek 

megszervezésével biztosítunk lehetőséget a gyerekeknek a közvetlen tapasztalatszerzésre.  

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

kell teremteni a matematikai problémák cselekvéses tapasztalatra alapozó megoldására. A 

motiváló hatású tanulási környezet, a játékok, a különböző matematikai eszközök, 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, mindez biztosítéka a sikeres együtt-tanulásnak.  

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

személyiségük nagyon különböző. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók képességprofilja 

jelentősebb eltérést mutat, ezért nagyon fontos minden tanuló egyéni fejlődési folyamatának 

a 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, a feladatok 

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 segítségnyújtással 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.  

 A 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.  
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 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.  

 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. Érzelmi, akarati életük fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek megismertetése, elfogadtatása.  

 Mindennapos probléma 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 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 a 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.  
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 A finommotorika, a térlátás, a szem-kéz koordináció fejlesztése.  

 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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A TANKÖNYV, A TANKÖNYVI LECKÉK SZERKEZETÉNEK BEMUTATÁSA  

A tankönyv tanulásfelfogása  

A tankönyv koncepciója követi a kerettantervi célokat, feladatokat. Mivel az évfolyam kiemelt 

célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése, ezért legfontosabb feladata a tantárgy iránti 

érdeklődés folyamatos fenntartása, a tanulók aktív tevékenykedtetése, helyes tanulási 

szokások kialakítása, az önálló tanulás kialakulásának segítése, a matematikai ismeretek 

bővítése, készségek, képességek fejlesztése. A tankönyv a saját élményen és tapasztalaton 

alapuló változatos tevékenységeket, feladatokat kínál fel. A gondolkodási módok gyakorlása 

valós élethelyzetekből kiindulva történik a szövegértés, szövegalkotás fejlesztésével, a tanult 

matematikai fogalmak egyre pontosabb használatával.  

A kreativitás és az alkotókedv matematikai tevékenységek során fejlődik. A tankönyv 

ösztönzi a gyerekeket a pontos és kitartó munkavégzésre, az önellenőrzésre. A figyelem 

terjedelmének, tartósságának növelése az auditív és vizuális észlelés és érzékelés 

pontosságának fejlesztésével, valamint a mozgásos, képi és fogalmi emlékezet fejlesztésével 

valósul meg. A finommotoros mozgáskoordináció további fejlesztése a matematikai és a 

szerkesztőeszközök használatával folytatódik. A tanulási nehézségek leküzdése 

differenciálással és egyénre szabott tanulási eljárásokkal, terápiás, fejlesztő programokkal 

kiegészítve valósul meg.  

A tankönyv 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 történetalkotás képek segítségével, a rajzos, 

színezős feladatok és a számlálást, kirakást igénylő feladatok is. 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 minél több 

lehetséges kapcsolódási pontot teremtsen 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 építünk. Az előzetes ismeretek 

feltárására alkalmasak az év eleji ismétlés feladatai (megszámlálás, összehasonlítás, 

összeadás, kivonás, szorzás, osztás, mérési, geometriai ismeretek). A tanulók élményeire építő 

nyitóképek segítséget adnak az előzetes ismeretek aktiválásához. A képekről mesélés, a 

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

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

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

manipulatív tevékenységre épülnek. Az ismeretek közvetítéséhez a gyerekek mindennapi 
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életéből vett példákat használunk, illetve a korosztály életkori sajátosságaihoz kapcsolódó 

témákat jelenítünk meg. 

A tankönyvi feladatok utasításai, illetve a szöveges feladatok rövid terjedelmű szövegei 

alkalmasak a szövegértési technikák tanítására.  

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

le- és megszámlálásra (nyitóképek), összehasonlításra, 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, szorzás, osztás). 

A tankönyv felépítése  

A 6. évfolyamos matematika-tananyag feldolgozására évi 144 óra a kerettantervi javaslat. A 

tanévre 96 oldalnyi tankönyvi, valamint az elmélyítést és gyakorlást seg ítő 96 oldalnyi 

munkafüzeti feladatot talál a kiadványok használója. Az ismeretelemek mennyisége az 

óraszámhoz és tanulóink képességeihez szabott.  

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló 

időkeret kilencven százalékát fedik le. Egy heti négy (évi 144) órás időkerettel rendelkező 

tantárgy kerettanterve tehát évi 14 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 tananyag fejezetekre bontva található. A tananyag jelentős része, 

mint ahogy azt a következő táblázat is mutatja, a Számelmélet, algebra és a Geometria, mérés 

köré épül. A Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika és a 

Függvények, az analízis elemei tematikai egységhez tartozó tananyagtartalmakat, fejlesztési 

célokat az egyes leckék komplex módon tartalmazzák, nem önálló leckében, hanem az egyes 

tananyagtartalmakhoz kapcsolva. Az ezekhez a témákhoz tartozó feladatok a tankönyv és a 

munkafüzet valamennyi fejezetében megtalálhatók. 

Tematikai egység 
Javasolt óraszám 

a 6. évfolyamon 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, 

kombinatorika 
12 

2. Számelmélet, algebra 62 

3. Geometria, mérés 35 

4. Függvények, az analízis elemei 22 

5. Statisztika, valószínűség 5 

Számonkérés 8 

 144 
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A következőkben arra mutatunk példát, hogy a tankönyvi leckék milyen módon tartalmaznak 

feladatokat mind az 5 kerettantervi tematikai egységhez, összefűzve a különböző témakörök 

tananyagtartalmát. 

Tematikai egységek 
Ismeretek/Fejlesztési 

követelmények 
Feladat 

1. Gondolkodási módszerek, 
halmazok, matematikai logika, 
kombinatorika 

Tárgyak, számok 
összehasonlítása, válogatása, 
rendezése.  
 
Csoportosítás, rendezés 
választott szempont szerint.  
 
Kombinatorikus játékok, 
színezések.  
 
Állítások igazságának 
eldöntése.  

Tk. 27/4. 
Mf. 26/1. 
 
 
Mf. 82/2. 
Tk. 26/3. 

2. Számelmélet, algebra 

Számok írása, olvasása.  
 
Helyi értékek közötti 
összefüggések megfigyelése, 
megfogalmazása.  

Mf. 5/5. 
 
Tk. 5/3. 

3. Geometria, mérés 
Síkidomok tulajdonságainak 
megfigyelése, összehasonlítás, 
analizálás.  

Mf. 10/7. 

4. Függvények, az analízis 
elemei 

Számok rendezése, hiányos 
számsorok kiegészítése.  
 
Táblázat kitöltése felismert 
szabály alapján.  

Tk. 87/3. 
Mf. 89/6. 

5. Statisztika, valószínűség 
A lehetetlen, lehetséges, biztos 
fogalmak értelmezése, 
használata a matematikában. 

Tk. 90/4. 

A tankönyvi leckék szerkezetének bemutatása  

A tankönyvek feladatai a kerettantervben megfogalmazott fejlesztési feladatokat változatos 

példákkal, önálló cselekvésre ösztönözve, illetve a szocializációt is segítve, sokszínűen közelítik 

meg. A tankönyv az önálló feladatmegoldást és a képességfejlesztést támogatja. A 

matematikai ismeretek sokoldalú alkalmazásához, gyakorlásához nyújt segítséget változó 

nehézségi fokú feladataival.  

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

manipulatív tevékenységre épülnek. Az eszközök használata színesíti a matematikaórákat, és 

egyben jó lehetőséget ad a differenciált segítségnyújtásra. Az ismeretek közvetítéséhez a 

gyerekek mindennapi életéből vett példákat használunk, illetve a korosztály életkori 
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sajátosságaihoz kapcsolódó témákat jelenítünk meg az érthetőség érdekében. Fontos  

szempont a fogalmak sokoldalú előkészítése, a konkrét tevékenységen alapuló 

tapasztalatszerzés. A könyvekben 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 

alkalmasak az egyénre szabott fejlesztéshez. A könyvek felépítése, feladatrendszere lehetővé 

teszi a korszerű tanítási-tanulási stratégiák alkalmazását, a változatosabb munkaformák 

(páros, ill. csoportmunka) használatát.  

A tankönyvek rögzítést, elmélyítést, alkalmazást, problémamegoldást elősegítő 

munkáltató feladatai módszertanilag változatosak, így kiválóan beilleszthetők a tanórák 

menetébe. Megfelelő arányban lettek beépítve 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. 

A feladatok szövegezése, nyelvhasználata könnyen érthető. A tankönyvi szövegek, instrukciók 

hozzájárulnak a nyelvi neveléshez, mivel az utasítások, feladatok, kérdések stb. mindig két 

szempont – a művelt köznyelv és a szaknyelv – alkalmazásával, együttes érvényesítésével 

lettek megfogalmazva. Nagyon kevés az egyszavas (Számolj! Kösd össze! stb.) típusú, redukált 

nyelvű utasítás.  

A képek, illusztrációk jó motivációs bázist kínálnak. Segítik a tanulókat – a tanórákon 

és otthon egyaránt – az elsajátítandó ismeretek megértésében, begyakorlásában és az 

önellenőrzésben. Ezek közül egyik sem öncélú, mindegyik egy feladathoz kapcsolódik, annak 

szerves részét képezi. Segítik az összefüggések, problémák megértését; erősítik a tantárgyhoz, 

tanuláshoz való pozitív viszonyt; aktivizálják a tanulók előzetes ismereteit; értékre nevelnek; 

kommunikációs lehetőséget teremtenek.  

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

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

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

tartalmaznak.  

A tankönyv az új ismereteket, a szakszavakat a tanulók életkori sajátosságainak 

figyelembevételével szemlélteti, magyarázza. 

Az azonos témakörbe tartozó leckéket együtt tárgyalja a kézikönyv. 
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A tankönyv témaköreinek bemutatása 

A tankönyv témáinak 
áttekintése 

Új tananyag 
feldolgozására 
szánt időkeret 

Képességfejlesztés, 
összefoglalás, gyakorlás, 

ellenőrzés időkerete 

Teljes 
óraszám 

Számok 1000-ig – Év eleji 
ismétlés 

 9 9 

Testek, síkidomok 3 6 9 

Számolás 10 000-ig 6 6 12 

Válogatás, csoportosítás  1 1 2 

Szóbeli műveletek 6 4 10 

Mérés, mértékegységek 4 5 9 

Negatív számok 1 2 3 

Írásbeli összeadás és kivonás  11 15 26 

Szerkesztések 5 7 12 

Írásbeli szorzás, osztás  11 18 29 

Szöveges feladatok 1 1 2 

Törtek 3 4 7 

Összefüggések, 
következtetések 

3 2 5 

Év végi ismétlés  9 9 

Összesen   144 
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Számolás 1000-ig  

Év eleji ismétlés  

Előzetes tudás: a tanuló ötödik évfolyamon elsajátított matematikai ismeretei:  

Személyek, tárgyak, matematikai eszközök, számok, geometriai alakzatok összehasonlítása, 

csoportosítása adott vagy választott szempont szerint. Tulajdonságok jelölése, változásainak 

megfogalmazása. Igaz-hamis állítások megfogalmazása, állítások igazságtartalmának 

eldöntése. A sorszám és mérőszám fogalmának ismerete. A tízes számrendszer szerkezeti 

sajátosságainak és a helyiérték-táblázatnak az ismerete. Tájékozódás 1000-es számkörben, 

páros, páratlan számok felismerése. A tízesátlépés menetének ismerete. Az összeadás, 

kivonás lépéseinek ismerete ezres számkörben tízesátlépéssel. A szorzás, bennfoglalás, 

részekre osztás fogalmának és a szorzó- és bennfoglaló táblák ismerete. A matematikai jelek 

(+ - ‧ : < > =) használata. A műveleti tulajdonságok és a műveletek közötti összefüggések 

ismerete. Egyszerű szöveges feladatok értelmezése. Görbe és egyenes vonalak, a pont és a 

vonal helyzetének, az egyenesek helyzetének felismerése: függőleges, vízszintes, ferde, 

párhuzamos, merőleges, metsző. Síkidomok: háromszög, négyzet, kör felismerése, 

megnevezése, összehasonlítása. Testek: kocka, téglatest, gömb felismerése, megnevezése, 

összehasonlítása. A téglalap és a négyzet kerületének, területének mérése. Tükrözés és 

szimmetria. Mérés választott és szabványmértékegységekkel: hosszúság, űrtartalom, tömeg, 

szabványmértékegységek (m, dm, cm, hl, l, dl, kg, dkg) ismerete. Az idő mértékegységeinek 

ismerete: év, évszak, hónap, hét, nap, óra, perc. A pénz és a forint fogalmának ismerete. 

Összefüggések felismerése, sorozatok szabályának felismerése, követése. Növekvő és 

csökkenő számsorok alkotása. Táblázat olvasása. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A tanult matematikai ismeretek felidézése, ismétlése, elmélyítése, rendszerezése, gyakorlása, 

megszilárdítása. A társakkal való együttműködés segítése. A figyelem terjedelmének és 

tartósságának növelése. Finommotoros mozgáskoordináció fejlesztése. 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 
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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  

 Csoportosítás, rendezés adott vagy választott szempont szerint. Összehasonlítás, 

azonosítás, megkülönböztetés.  

 Tulajdonságok változásainak megfigyelése, megfogalmazása.  

 Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.  

Számelmélet, algebra  

 Összeadás, kivonás 1000-es számkörben tízesátlépés nélkül.  

 Számok írása, olvasása 1000-es számkörben, használata valós helyzetekben.  

 Számok helye a számegyenesen, 1000-es táblán. Számszomszédok értése. 

Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása.  

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

 Számok képzése, bontása helyi érték szerint.  

 Páros és páratlan számok megkülönböztetése.  

 Matematikai jelek: +, –, ‧, :, =, <, > ismerete, használata.  

 Műveletek modellezése.  

 Tapasztalat gyűjtése a tagok és tényezők felcserélhetőségéről, a műveletek 

inverzitásáról.  

 Műveletek közötti összefüggések megjelenítése, megfogalmazása, lejegyzése 

matematikai és IKT-eszközökkel.  

 Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban.  

 Szorzótábla és bennfoglaló tábla ismerete.  

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

leírása számokkal, a művelet kiszámítása, ellenőrzése. Szöveges válasz 

megfogalmazása.  

Geometria, mérés  

 Síkidomok felismerése, megnevezése. 

 Testek felismerése, megnevezése. 

 Mérés szabványmértékegységekkel.  

 Szabványmértékegységek értelmezése.  

 Idő mértékegységei, időpont leolvasása.  

 Pénzhasználat, mennyiségek kifizetése többféleképpen.  
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Függvények, az analízis elemei  

 Összefüggések megértése, megfogalmazása.  

 Szabály felismerése, megfogalmazása, táblázat kitöltése.  

 Növekvő és csökkenő számsorozatok alkotása, állandó különbségű sorozat folytatása.  

A fejlesztés várt eredményei  

Igaz, nem igaz állítások megfogalmazása. Állítások igazságának eldöntése. Számok írá sa, 

olvasása, értelmezése 1000-es számkörben. Számok összehasonlítása, helyük a számsorban, 

számszomszédok. Összeadás, kivonás 1000-es számkörben készségszinten. Összeadás, 

kivonás 1000-es számkörben tízesátlépéssel analógia és eszközök segítségével. Gyakorlottság 

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

megnevezése. A tanult mértékegységek ismerete, használata. Nem matematikai és 

matematikai relációk felismerése, jelölése. Szabály felismerése, megfogalmazása egyszerűbb 

esetekben. Állandó különbségű sorozatok folytatása.  

Kulcsfogalmak: tulajdonság, szám, neve, jele, egyes, tízes, százas, egyjegyű, kétjegyű, 

háromjegyű, sorszám, darabszám, mérőszám, helyi érték, alaki érték, valódi érték, páros, 

páratlan, összeadás, kivonás, bontás, pótlás, osztás, tagok, összeg, kisebbítendő, kivonandó, 

különbség, tényezők, szorzat, osztandó, osztó, hányados, bennfoglalás, síkidom, test, 

háromszög, négyzet, kör, téglalap, kocka, méter, deciméter, centiméter, liter, deciliter, 

kilogramm, dekagramm, óra, pénz, forint, sorozat, szabály. 

Kapcsolódási pontok  

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

megfogalmazása. Írott és hallott egyszerű szövegek megértése, a válaszok szabatos 

megfogalmazása.  

Környezetismeret: Térbeli és időbeli tájékozódás.  

Vizuális kultúra: Tájékozódás térben, síkban; formaérzékelés, színek, konstruálás, kreativitás. 

Soralkotás. Ritmikus sorok, szerialitás.  

Technika, életvitel és gyakorlat: Formaérzékelés, finommotoros mozgáskoordináció. 

Szerialitás, kreativitás; becslés, mérés, számítás.  

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

hangsorok.  

Testnevelés és sport: Nagymozgások, mozgáskoordináció, soralkotás. Alaki és 

rendgyakorlatok.  

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

képességfejlesztő programok. Tájékozódási képesség, sík- és térlátás, rajzolóprogramok. 

A fejezet feldolgozására ajánlott idő: 9 óra.  
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Eszközök: szám- és jelkártyák, számegyenes, 1000-es tábla, korongok, számolópálcika, 

dobókocka, logikai lapok, színesrúd-készlet, játék pénz, mérőeszközök.  

Ajánlások a témakör feldolgozásához  

Tanulóinkra fokozottan jellemző, hogy amit nem gyakorlunk folyamatosan, az kiesik, 

elfelejtődik. A nyári vakáció két és fél hónapja után szeptemberben fokozatosan vissza kell 

rázódniuk az iskolai életbe. Ezért az ismétlő időszak hosszabb, apróbb lépésekben halad, több 

időt biztosít a gyakorlásra. A tankönyv és a munkafüzet feladatai lehetőséget biztosítanak – a 

számköri ismeretek felidézése, tanult műveletek gyakorlása mellett – a figyelem, logikus 

gondolkodás fejlesztéséhez, alak-háttér differenciáláshoz is. 

A tanév elején alaposan át kell ismételni a szám- és műveletfogalomról tanultakat, és újra be 

kell gyakoroltatni a tanult számolási eljárásokat.  

 

 

 

 

 

Matematika 6. munkafüzet 6. oldal 

A következő tematika szerint építettük fel a tankönyvünk ezen fejezetét:  

 Tájékozódás 1000-es számkörben, számszomszédok, számok tulajdonságai, sorba 

rendezés. 

 Számok alaki, helyi és valódi éréke. Számok bontása. Számképzés. 

 Szóbeli műveletek: összeadás, kivonás. 

 Szóbeli műveletek: szorzás, osztás.  

A Kárpát-medence térképvázlat, mint bevezető kép (Matematika 6. tankönyv 4/1.) a 

beszélgetésen, a kifejezőképesség fejlesztésén túl lehetőséget nyújt a térbeli tájékozódási 

képesség fejlesztésére is. Feladatként számokat kell a képről leolvasni és leírni.  

A 1000-es számkörben való tájékozódáshoz, a számok sorba rendezéséhez, a számok 

egyes és tízes számszomszédainak megnevezéséhez a tankönyvben és a munkafüzetben is 

változatos feladatok állnak rendelkezésre. Átismételjük a számok alaki, helyi és valódi értékét, 

és a helyiérték-táblázat fogalmát is. Mivel az elvont fogalmakat nehezen értelmezik tanulóink, 

ezért hangsúlyt kell fektetni a megértés biztosítására. Több feladat található a tankönyvben 

és a munkafüzetben az 1000-es számkörben végzendő összeadásra és kivonásra. Felidézzük a 

szorzó- és bennfoglaló tábla tudásunkat és alkalmazzuk a szorzás, osztás során tanult 

matematikai kifejezéseket is. 

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

különbségek lehetnek, a meglévő taneszközök bizonyosan nem tudnak teljes mértékben 

minden gyerekhez alkalmazkodni. A pedagógusok tapasztalata, felkészültsége, kreativitása 

szükséges ahhoz, hogy saját tanulócsoportjához illeszkedő felmérést állítson 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. 

A tananyagrész a pedagógus által összeállított év eleji felméréssel zárul.  

Testek, síkidomok  

Előzetes tudás : Biztos számfogalom az 1000-es számkörben. Összeadás, kivonás 1000-es 

számkörben. Tízesátlépés értelmezése, lépések menetének ismerete 1000-es számkörben. 

Egyszerű szöveges feladat értelmezése és megoldása. Matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, 

használata. Fejlődő matematikai szövegértő képesség. Egyszerű szöveges feladatok 

értelmezése. Formaérzékelés, alakzatok megkülönböztetése. Síkidom, háromszög, négyzet, 

téglalap, sokszög, kör felismerése, megnevezése, tulajdonságaik megfogalmazása. Oldal 

fogalmának ismerete. Vonalak tulajdonságai: egyenes, görbe, nyitott, zárt. Egyenesek 

helyzete: függőleges, vízszintes, ferde, merőleges, párhuzamos, metsző. Pont és vonal 

helyzete: rajta, kívül, belül. Síkbeli alakzatok: háromszög, négyzet, téglalap, kör felismerése, 

megnevezése, előállítása. Síkidomok jellemzőinek megfigyelése, megfogalmazása. Síkidomok 

összehasonlítása, analizálása, közös tulajdonság kiemelése, csoportosításuk. Térbeli 

alakzatok: kocka, téglatest, gömb felismerése, megnevezése, előállítás a. Építés minta alapján 

és szabadon. Testek tulajdonságainak megfigyelése, megfogalmazása. Testek 

összehasonlítása, analizálása, közös tulajdonság kiemelése, csoportosításuk.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése. Érzékelés pontosságának fejlesztése. 

Tájékozódás síkban, térben. Kreativitás fejlesztése, konstruálási kedv felkeltése. 

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, azonosságok megállapítása (vonalak, 

síkidomok, testek). Képi emlékezet fejlesztése (geometriai alakzatok). Mérő- és 

szerkesztőeszközök célszerű használata, becslés, mérés gyakoroltatása. Összefüggés 

megértése, mennyiségi következtetések. Szenzomotoros és fogalomalkotó gondolkodás  

fejlesztése.  

Fejlesztési követelmények, tevékenységek a kerettantervben megfogalmazottak alapján  

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika  

 Geometriai alakzatok összehasonlítása, csoportosítása, közös tulajdonság 

megfogalmazása. Halmazok összehasonlítása, halmazalkotás.  
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 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése, 

megnevezése. Transzformációs játék egy tulajdonság megváltoztatásával.  

 Állítások megfogalmazása geometriai alakzatok halmazáról. Állítások 

igazságtartalmának eldöntése.  

Számelmélet, algebra  

 Számfogalom megerősítése 1000-es számkörben.  

 A számok írása, olvasása 1000-es számkörben.  

 Műveletek modellezése matematikai eszközökkel.  

 Összeadás, kivonás végzése eszközzel és eszköz nélkül.  

 Matematikai jelek: +, –, = jelölések használata.  

 Tapasztalatok gyűjtése a tagok felcserélhetőségéről, műveletek inverzitásáról.  

 Egyszerű szöveges feladat értelmezése, megjelenítése eszköz vagy rajz segítségével.  

 A megfelelő matematikai művelet kiválasztása és leírása számokkal, a művelet 

kiszámítása.  

Geometria, mérés  

 Vonalak (egyenes, görbe) tulajdonságainak megfigyelése, megfogalmazása.  

 Egyenesek helyzetének megfigyelése, megfogalmazása.  

 Két vagy több egyenes egymáshoz viszonyított helyzetének megfigyelése, 

megfogalmazása.  

 Síkidomok (háromszög, négyzet, téglalap, sokszög, kör) felismerése, megnevezése, 

előállítása.  

 Síkidomok jellemzőinek megfigyelése, megfogalmazása.  

 Síkidomok összehasonlítása, analizálása, csoportosításuk.  

 Párhuzamos, merőleges, metsző egyenesek felismerése, előállítása.  

 Pont és vonal helyzetének megfigyelése, egymáshoz való helyzetük megfogalmazása, 

létrehozása.  

 A test és a síkidom megkülönböztetése.  

 Síkidomok (háromszög, négyzet, téglalap, sokszög, kör) felismerése, megnevezése, 

előállítása.  

 Síkidomok jellemzőinek megfigyelése, megfogalmazása.  

 Síkidomok összehasonlítása, analizálása, csoportosításuk.  

 Testek (kocka, téglatest, gömb) felismerése, megnevezése, előállítása.  

 Testek tulajdonságainak megfigyelése, megfogalmazása  (lap, él, csúcs). 

 Testek összehasonlítása, analizálása, csoportosításuk. 

 A kerület kiszámítása.  

 A terület fogalmának előkészítése lefedéssel.  
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Függvények, az analízis elemei  

 Kapcsolatok felfedezése, összefüggések megfogalmazása, megértése geometriai 

alakzatok és számok körében.  

 Adatok lejegyzése.  

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, kör felismerése, megnevezése. A négyzet és a téglalap 

tulajdonságainak ismerete. Kerületük, területük kiszámítása. A kocka, téglatest és a gömb 

felismerése, megnevezése. Testek tulajdonságai, lapok, élek, csúcsok száma. Sokszögek 

vizsgálata. Jellemző tulajdonságok megfigyelése: oldalak, csúcsok száma. Sokszögeken 

csúcsok és átlók jelölése. Nem matematikai és matematikai relációk felismerése, jelölése. 

Szabály felismerése, megfogalmazása egyszerűbb esetekben. A négyzet és a téglalap 

kerületének, területének mérése, számítása adatok alapján. Területméréshez használható 

mértékegységek: mm2, cm2, dm2 megismerése és használata a számításkor. 

Kulcsfogalmak: térbeli elem, síkbeli alakzat, sokszög, kör, gömb, párhuzamos, merőleges, 

oldal, négyzet, téglalap, lap, él, csúcs, átló, centiméter, deciméter, méter, körüljárás, lefedés, 

kerület, terület, területméréshez használható mértékegységek: mm2, cm2, dm2.  

Kapcsolódási pontok  

Magyar nyelv és irodalom: Szövegértés, szövegalkotás, pontos nyelvhasználat. 

Környezetismeret: Közvetlen környezetünk tárgyai, tulajdonságai.  

Vizuális kultúra: Tájékozódás térben, síkban; formaérzékelés, konstruálás, kreativitás.  

Technika, életvitel és gyakorlat: Formaérzékelés, kreativitás; építés síkban.  

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

Ének-zene: Ritmusok, ütemezés.  

A fejezet feldolgozására ajánlott idő: 9 óra.  

Eszközök: vonalzó, fonalak, írólapok, logikai készlet, különböző síklapok.  

Ajánlások a témakör feldolgozásához  

A tananyag feldolgozásának módja elsődlegesen a tevékenykedtetés, az irányított 

megfigyelés, a tapasztaltak megbeszélése. Azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek jártasságot 

szerezzenek a formák összehasonlításában, az állítások megfogalmazásában, azok igazságának 

eldöntésében. Célunk, hogy a tanulók gazdag tapasztalatot szerezzenek a testek, síkidomok és 

vonalak geometriai tulajdonságairól. Fontos, hogy a tanulóink minél több, ehhez a célhoz 

kapcsolódó feladatot végezzenek.  

 Építünk a diákok előzetes ismereteire: körülöttük lévő tárgyak és geometriai formák 

összehasonlítása, határoló felületek megkülönböztetése.  
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 Térbeli építmények alkotása szabadon, rajzról, azok vizsgálata az építőelemek száma 

és azok tulajdonságai alapján.  

 Síkbeli kirakások, rajzolások, csoportosítások során a síkidomok geometriai 

tulajdonságairól minél több tapasztalat szerzése.  

Nem adunk kész fogalmakat, definíciókat, a geometriai tulajdonságokat mindenképpen a 

tárgyi tevékenységre, tapasztalatra alapozva vizsgáljuk. A tankönyv és a munkafüzet feladatai 

számos gyakorlófeladattal segítik a témakör ismereteinek elsajátítását. A könnyebben 

értelmezhető fogalommal, a testekkel ismerkedünk először, alapozva tanulóink előzetes 

ismereteire. Az építés, mint feladat, alkalmazkodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz, és 

kézzelfoghatóvá teszi a tananyagot. Gyakorlati tapasztalással szemléltetjük a testek görbe és 

sík határoló lapjait.  

A síkidomok, sokszögek tulajdonságainak ismerete, csoportosításuk a tematikai egység 

feladata. Ismert fogalomként kerül elő a sokszög és a kör. A síkidomokat szögeik, oldalaik és 

csúcsaik száma szerint foglaljuk táblázatba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 6. munkafüzet 11. oldal 

A tankönyv a kerületet a hosszúság egyik típusának tekinti, amikor egy síkidomot határoló 

szakaszok összesített hosszúságaként határozza meg. A kerület számítását – az előző évben 

tanultak felelevenítése után – méréssel végezteti. Az oldalak jelölésére az ábécé kisbetűit 

használjuk. A tanulók ismerik a kerület jelét: K. Ötödik osztályban már megtanulták a képlet 

alapú kerületszámítást. A valós, hétköznapi életből vett példák jellemzően a méter egység 

használatát igénylik, míg a füzetbe lerajzolt vagy a tanteremben kézbe vehető dolgok kerülete 

cm-es vagy dm-es nagyságrendű. Játékos konstruáló gyakorlatokkal láthatóvá, átélhetővé 

válik a mérés folyamata, ezáltal értelmezhető az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára is. 

A tankönyvben és a munkafüzetben megfelelő számú gyakorlófeladat áll rendelkezésre 

kerületszámításhoz. Ezek számítási feladatok (Matematika 6. munkafüzet 12–13. old.), a téma 

végén pedig szöveges feladatok (Matematika 6. tankönyv 13. old.) is találhatók. A területet 

egy eseti egység többszöröseként értelmezzük, amellyel mozaikszerűen le lehet fedni a 
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megmérni kívánt területet. A terület mérésére darabszámokat használunk, konkrét, metrikus  

mértékegységek említése nélkül. A terület számítása tevékenykedtetéssel, lefedéssel történik. 

Ehhez jó lehetőséget teremt a logikai készlet használata. Egységként használjuk a 

matematikafüzet négyzetrácsának egy kis négyzetét is. A tevékenykedtetés jelen esetben is 

elősegíti, biztosítja a megértést, valamint játékossá is teszi a feladatvégzést. A gyakorlás során 

többféle alkalmi egységet is használunk síkbeli alakzatok lefedésére. A tanulók 

megtapasztalhatják, hogy a választott egységtől függően változik a terület nagysága, és a mért 

területnagyságok közötti viszony a választott egységek közötti nagyságrendi viszonytól függ. 

A munkafüzet feladatai sokrétű gyakorlási lehetőséget biztosítanak. A tankönyv nagyon jól 

szemlélteti a terület mérésére alkalmazható mértékegységeket. A témakör gyakorlóóráva l  

zárul, felmérésre a Számok 10 000-ig – szóbeli műveletek anyagrész után kerül sor a 

tanmenetjavaslat szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 6. tankönyv 15. oldal 

Számolás 0–10 000-ig – Válogatás, csoportosítás – Szóbeli műveletek 

Előzetes tudás: Személyek, tárgyak, matematikai eszközök, számok összehasonlítása, 

csoportosítása. Tulajdonságok jelölése, változásainak megfogalmazása. Igaz, hamis állítások 

megfogalmazása, állítások igazságtartalmának eldöntése. A sorszám és mérőszám fogalmának 

ismerete. A tízes számrendszer szerkezeti sajátosságainak és a helyiérték-táblázat ismerete. 

Tájékozódás 1000-es számkörben, páros, páratlan számok felismerése. Számszomszédok 

megállapítása. Számok képzése, bontása helyi érték szerint. A tízesátlépés menetének 

ismerete. Az összeadás, kivonás lépéseinek ismerete ezres számkörben tízesátlépéssel. 

Növekvő, csökkenő számsorozatok folytatása. A szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, 

megoldási terv készítése. Szorzás, összeadás kapcsolata. Műveletek közötti kapcsolatok: 
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szorzás, osztás. Szétosztás, elosztás. Csoportosítás azonos számú halmazokba. Római számok 

1–100-ig. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A tanult matematikai ismeretek felidézése, ismétlése, elmélyítése, rendszerezése, gyakorlása, 

megszilárdítása. A társakkal való együttműködés segítése. A figyelem terjedelmének és 

tartósságának növelése. Finommotoros mozgáskoordináció fejlesztése. 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. 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.  

A helyi értékes számírástól eltérő számírási mód megismerése, alkalmazása. A római 

számok írási szabályainak alkalmazása, valamint arab számokra való át- és visszaváltása. 

Nagysági reláció megállapítása a római számok körében.  

Fejlesztési követelmények, tevékenységek a kerettantervben megfogalmazottak alapján  

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika  

 Tárgyak, számok összehasonlítása, válogatása, rendezése. 

 Halmazalkotás. Halmaz tulajdonsága, számossága, darabszám. Halmazok 

összehasonlítása.  

 Csoportosítás, rendezés adott vagy választott szempont szerint. Összehasonlítás, 

azonosítás, megkülönböztetés.  

 Kapcsolatok felfedezése, összefüggések megfogalmazása, megértése a római számok 

körében.  

 Tulajdonságok változásainak megfigyelése, megfogalmazása.  

 Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.  

 Kombinatorikus feladatok megoldása.  

Számelmélet, algebra  

 Számok írása, olvasása 10 000-es számkörben, használata valós helyzetekben.  

 Számok helye a számegyenesen, 10 000-es táblán. Számszomszédok értése. 

Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása.  



NT-98766 Ma te m a ti k a  6. –  Ta n á ri  k é z i k ö nyv 
 

 
25 

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

 Számok képzése, bontása helyi érték szerint.  

 Páros és páratlan számok megkülönböztetése.  

 Matematikai jelek: +, –, ‧, :, =, <, > ismerete, használata.  

 Műveletek modellezése.  

 Tapasztalat gyűjtése a tagok és tényezők felcserélhetőségéről, a műveletek 

inverzitásáról.  

 Műveletek közötti összefüggések megjelenítése, megfogalmazása, lejegyzése 

matematikai és IKT-eszközökkel.  

 Szóbeli műveletek százasokkal, ezresekkel. 

 Római számok írása, olvasása 1000-ig, használatuk a mindennapi élet területein 

(kerületek, hónapok, emeletek).  

 Több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának helyes használata a római számok körében.  

 Egyszerű szöveges feladat értelmezése, megjelenítése eszköz vagy rajz segítségével, a 

megfelelő matematikai művelet kiválasztása és leírása számokkal, a művelet 

kiszámítása.  

Geometria, mérés  

 Pénzhasználat, mennyiségek kifizetése többféleképpen.  

Függvények, az analízis elemei  

 Összefüggések megértése, megfogalmazása.  

 Szabály felismerése, megfogalmazása. 

 Kapcsolatok felfedezése, növekvő és csökkenő számsorok alkotása a római számok 

körében.  

 Adatok gyűjtése, lejegyzése.  

A fejlesztés várt eredményei  

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

nem igaz állítások megfogalmazása. Számok írása, olvasása, értelmezése 10 000-es 

számkörben. Tízes számrendszer szerkezeti sajátosságának értelmezése. Helyi érték, alaki 

érték, valódi érték közötti összefüggések megállapítása. Számok bontása. Számok 

összehasonlítása, helyük számsorban, számegyenesen. Számok pontos és becsült (közelítő) 

helye a számegyenesen. Számok egyes, tízes szomszédjainak megállapítása. Számok 

kerekítése. Különböző mennyiségek kifizetése játék pénzzel. 

Római számok írása, olvasása, értelmezése 10 000-es számkörben.  

Kulcsfogalmak: tulajdonság, szám, neve, jele, egyes, tízes, százas, egyjegyű, kétjegyű, 

háromjegyű, sorszám, darabszám, helyi érték, alaki érték, valódi érték, páros, páratlan, kerek 
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tízes, kerek százas, összeadás, kivonás, bontás, pótlás, tagok, összeg, kisebbítendő, kivonandó, 

különbség, tényezők, pénz, forint, szabály, római számok 1–1000-ig, halmazábra. 

Kapcsolódási pontok  

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

megfogalmazása. Írott és hallott egyszerű szövegek megértése, a válaszok szabatos 

megfogalmazása. Könyvekben a fejezetszám kiolvasása. 

Környezetismeret: Térbeli és időbeli tájékozódás: kerületek, hónapok, óra számlapja. 

Élőlények tulajdonság szerinti halmazba rendezése megadott szempontok alapján. 

Vizuális kultúra: Tájékozódás térben, síkban; formaérzékelés, színek, konstruálás, kreativitás. 

Soralkotás. Ritmikus sorok, szerialitás.  

Technika, életvitel és gyakorlat: Formaérzékelés, finommotoros mozgáskoordináció. 

Szerialitás, kreativitás; becslés, mérés, számítás.  

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

hangsorok.  

Testnevelés és sport: Nagymozgások, mozgáskoordináció, soralkotás. Alaki és 

rendgyakorlatok.  

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

képességfejlesztő programok. Tájékozódási képesség, sík- és térlátás, rajzolóprogramok. 

A fejezet feldolgozására ajánlott idő: összesen 24 óra.  

(Számolás 0–10 000-ig: 12 óra, Válogatás, csoportosítás: 2 óra, Szóbeli műveletek: 10 óra) 

Eszközök: szám- és jelkártyák, számegyenes, 10 000-es tábla, korongok, számolópálcika, 

dobókocka, logikai lapok, színesrúd-készlet, játék pénz, mérőeszközök, százas korongos tábla, 

százas számtábla. 

Ajánlások a témakör feldolgozásához  

A tankönyv és a munkafüzet feladatai lehetőséget biztosítanak – a számköri ismeretek 

bővítése és a tanult műveletek gyakorlása mellett – a figyelem, a logikus gondolkodás 

fejlesztésére is. 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 6. tankönyv 30. oldal 
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A következő tematika szerint építettük fel a tankönyvünk ezen fejezetét:  

 Tájékozódás 10 000-es számkörben, számszomszédok, számok tulajdonságai, sorba 

rendezés. 

 Számok alaki, helyi és valódi éréke. Számok bontása. Számképzés. 

 Pénzhasználat, kirakások. 

 Római számok. 

 Válogatások, csoportosítások. 

 Összeadás és kivonás kerek százasokkal, ezresekkel. 

 Kerek tízesek, százasok, ezresek szorzása, osztása. 

A 10 000-es számkörben való tájékozódáshoz, a számok sorba rendezéséhez, a számok egyes, 

tízes és százas számszomszédainak megnevezéséhez a tankönyvben és a munkafüzetben is 

változatos feladatok állnak rendelkezésre. Átismételjük a számok alaki, helyi és valódi értékét, 

és a helyiérték-táblázat fogalmát is, ami ebben a fejezetben egy új taggal bővül. Valamint 

megtanuljuk a számok helyesírását. Mivel az elvont fogalmakat nehezen értelmezik tanulóink, 

ezért hangsúlyt kell fektetni a megértés biztosítására. Ugyancsak több feladat található a 

tankönyvben és a munkafüzetben a számképzésre, a számok bontására, a sorba rendezésre 

és a kerekítésre.  

A római számok átismétlésénél, ha lehetőségünk van rá, akkor az adott településen is 

kereshetünk római számokat, például templomokon, régi épületeken. Az I, V, X, L, C, D és M 

római számjelek segítségével mindegyik szám felírható római számokkal 10 000-ig. 

A halmazelméleti ismeretek alkalmazását más matematikai témakörökben, 

tantárgyakban kell elkezdeni, ezért a válogatásokat, csoportosításokat először személyekkel, 

tárgyakkal, élőlényekkel, kezdtük, majd számokkal és síkidomokkal folytattuk. Jó játék, ha 

maguk a tanulók lesznek egy-egy halmaz elemei. Végezzenek válogatásokat több feltétel 

szerint. Ismerjék fel a halmazok kapcsolatát: nincs közös elemük, egyik a másiknak része, van 

közös elemük, de egyik sem része a másiknak. Állítások és tagadások megfogalmazása az alap-

, rész- és kiegészítő halmazokról, halmazok metszetéről. Hibás állítások javítása. Feltétel 

tagadása: a logikai „nem”. Több feltétel egyidejű teljesülése: logikai „és”. Valamelyik feltétel 

teljesülése: logikai „vagy”. 

Az 1000-es számkörrel már 5. osztályban megismerkedtek a tanulók, számfogalmuk 

kialakult, ismerik a számok tulajdonságait, tájékozódnak a számegyenesen. Találkoztak a 

tízesátlépéssel 10 000-es számkörben. Ismerik a tagok, összeg, kisebbítendő, kivonandó, 

különbség vagy maradék fogalmakat. Az összeadást és kivonást kerek ezresekkel először játék 

pénzzel mutatjuk be – fontos, hogy a tanulók tevékenykedtetéssel legyenek motiválva – majd 

a számegyenesen való lépkedés után következnek a numerikus feladatok. A tízesátlépés 

nélküli feladatok általában nem jelentenek nehézséget az enyhén értelmi fogyatékos 

tanulóknak sem, mivel kiszámításuk analógiára épül, és ezt kellőképpen elsajátították a 

gyermekek már alsó tagozatban. A nullára végződő négyjegyű számok összeadásához és  

kivonásához a tankönyv többféle fejszámolást is bemutat. 
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Matematika 6. tankönyv 30. oldal 

A lassabban haladó tanulóknak hatodik évfolyamon is segítséget jelent a pálcikákból 

létrehozott (összegumizott) tízes csoportokkal vagy játék pénzzel való manipulálás. A 

megértést a tevékenykedtetés mellett a tankönyv és a munkafüzet rajzai is segítik.  

Az összeadással és kivonással kapcsolatos numerikus feladatok mellett mindig 

van szöveges feladat is a tankönyvben és a munkafüzetben. A szöveges feladatok megoldási 

menete: a szöveg alapján kerestetjük meg az adatokat, majd a matematika nyelvére történő 

lefordítás után következik a számítás és annak ellenőrzése, majd a válasz leírása. A munkafüzet 

táblázattal, diagrammal, számpiramissal teszi színesebbé a műveletvégzést.  

Az összeadás és kivonás kapcsolata a műveletek közötti összefüggések 

felfedezésével, megfigyelésével, megfogalmazásával történik. Tapasztalatok gyűjtése a tagok 

és tényezők felcserélhetőségéről és a műveletek inverzitásáról. 

A kerek százasok, ezresek szorzása, osztása is analógiára épül. Itt is 

hangsúlyozzuk, hogy azoknak a gyerekeknek, akik nehezen ismerik fel a kerek tízesekkel és 

százasokkal 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. 

A témakör a pedagógus által összeállított felméréssel zárul, mely a testekről és síkidomokról 

tanultakat is magába foglalja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 6. tankönyv 33. oldal 
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Mérések: hosszúság mérése, tömeg mérése, űrtartalom mérése, idő mérése  

Előzetes tudás : Mérési tapasztalatok a hosszúság, tömeg, űrtartalom és idő méréséről. 

Mérés választott és szabványmértékegységekkel. Hosszúság: m, dm, cm, mm; űrtartalom: hl, 

l, dl, cl, ml; tömeg: t, kg, dkg, g. Mértékváltás. Idő mértékegységei: év, évszak, hónap, hét, 

nap, óra, perc, másodperc. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése. Feladattudat és feladattartás 

fejlesztése. Érzékelés pontosságának fejlesztése. Tájékozódás időben és mennyiségi 

viszonyokban. Képi emlékezet fejlesztése (mérőeszközök, mértékegységek nagysága). 

Mérőeszközök célszerű használata, becslés, mérés gyakoroltatása. Ös szefüggés megértése, 

mennyiségi következtetések. Szenzomotoros és fogalomalkotó gondolkodás fejlesztése. A 

környezet és a világ megismerésének igénye. Közös munka vállalása, együttműködés , 

egymásra figyelés. 

Fejlesztési követelmények, tevékenységek a kerettantervben megfogalmazottak alapján  

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika  

 Személyek, tárgyak, matematikai eszközök összehasonlítása, tulajdonságok 

megfigyelése, megfogalmazása.  

 Csoportosítás, rendezés, osztályozás adott vagy választott szempont szerint.  

 Állítások megfogalmazása tárgyak halmazáról, állítások igazságtartalmának eldöntése.  

Geometria, mérés  

 Mérés választott és szabványmértékegységekkel.  

 Becslés, mérés, kimérés.  

 Összefüggések felfedezése a mértékegység nagysága és a mérőszám között.  

 A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése.  

 Szabványmértékegységek értelmezése.  

 Mérendő anyagok, mérőeszközök, mértékegységek egymáshoz rendelése.  

 Ugyanannak a mennyiségnek a megmérése különböző mértékegységekkel.  

 Mértékváltás következtetéssel.  

 Mennyiségek közötti összefüggések felismerése.  

 Időtartam érzékeltetése, mérése.  

 Időpont leolvasása, beállítása órán.  

 Mérőeszközök használata.  
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Számelmélet, algebra  

 A számfogalom megerősítése 1000-es számkörben.  

 A számok írása, olvasása 10 000-es számkörben.  

 Összeadás, kivonás végzése eszközzel és eszköz nélkül.  

 Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.  

Függvények, az analízis elemei  

 Mennyiségek közötti kapcsolatok felismerése.  

 Adatok lejegyzése.  

A fejlesztés várt eredményei: A tanult mértékegységek ismerete, használata.  

Kulcsfogalmak: mértékegység, mérőszám, a hosszúság, űrtartalom, tömeg és idő 

mértékegységei, szakasz, mérőeszköz, becslés, mérés, átváltás, időpont, időtartam.  

Kapcsolódási pontok  

Környezetismeret: Közvetlen környezetünk elemeinek mérhető tulajdonságai, a hosszúság, a 

tömeg, az űrtartalom, valamint az idő és mértékegységei.  

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

Testnevelés és sport: Időtartam mérése egységes tempójú mozgással, szabványegységekkel.  

Ének-zene: Időtartam mérése egységes tempójú mozgással, hanggal, szabványegységekkel.  

Magyar nyelv és irodalom: Szókincsbővítés, hallott, írott szöveg értése, szövegalkotás.  

A fejezet feldolgozására ajánlott idő: 9 óra.  

Eszközök: színes rudak, vonalzó, méterrúd, mérőszalag, különböző hosszúságú ceruzák, fonal, 

vállfa, nejlonzacskó, termések, kétkarú mérleg, súlyok, különböző űrtartalmú poharak, 

edények, szabvány mérőedények, játékóra, naptárak, korongok. 

Ajánlások a témakör feldolgozásához 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése önálló témakörként jelenik meg a 

tankönyvben. A tanulók előzetes tudására építve, azt bővítve jelennek meg az új ismeretek.  

A mérések témaköre különleges lehetőséget ad a matematika tanítása számára: hétköznapi 

jelenségekhez matematikai tartalmakat kapcsolhatunk. A hangsúly a mérési tevékenységen, a 

mértékegységek megismerésén van. A mérések során folyamatosan figyelmeztetnünk kell 

tanulóinkat a pontosságra, illetve megtapasztaltatni a tévedések, tévesztések 

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

A hosszúság-, a tömeg- és az űrtartalommérést jól vezeti be a tankönyv, mert alkalmat ad a 

mérésekkel kapcsolatos előzetes ismeretek felidézésére. A tanulók méréssel kapcsolatos 

ismereteit valóságos mérések során, azokra támaszkodva bővítjük. Látniuk kell az összemérés 
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és a megmérés közötti különbséget. A gyerekek mindezt csak akkor értik meg, ha sokszor 

végzik mindkettőt. 

 Összeméréskor két mennyiséget viszonyítunk.  

 A mérés során is viszonyítunk, de az alkalmi vagy a szabványmértékegységekhez: azt 

állapítjuk meg, hogy hányszorosa a mérni kívánt mennyiség az adott mértékegységnek.   

A sok-sok mérési tapasztalatból a gyerekek leszűrhetnek további következtetéseket is: 

 a kisebb mértékegységből több kell, a nagyobból kevesebb;  

 kétszer akkora mértékegységből feleannyi kell egy mérés során;  

 a mérőeszköz megválasztása attól függ, hogy milyen pontosságra van szükségünk.  

A tankönyvi feladatok sokféle gyakorlási lehetőséget adnak mind az alkalmi, mind a 

szabványmértékegységekkel való mérésre. Minden feladat tevékenykedtet, így az elvont 

fogalmak közelebb kerülnek a tanulókhoz. A legtöbb mértékegységgel találkoztak már alsó 

tagozaton. 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 6. tankönyv 39. oldal 

Az időmérés feladatai fejlesztik az időbeli tájékozódást: időrend, múlt, jelen, jövő fogalmak 

megbeszélése, az előtte, utána, korábban, később viszonyfogalmak érzékeltetése és 

használata. A mérések közül az időméréssel kapcsolatban a legbővebb a gyermekek 

tapasztalata: mindennapjaikban sokszor használták az órát és az időmérés egyéb 

mértékegységeit, egy részüknek már van órája. Azonban legtöbbjük csak a digitális órát ismeri, 

ezért nagyon fontos, hogy a hagyományos mutatós órák időleolvasásában is tapasztalatot 

szerezzenek.  

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 6. munkafüzet 45. oldal 
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Véleményünk szerint ez nem könnyű feladat az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak.  Az idő 

mértékegységei közül a hosszabbtól a rövidebb felé halad a tankönyv felépítése. Az 

évszámokat tárgyalja elsőként a tankönyv. Csak a hónapok, napszakok ismétlése után jutunk 

el az óra tanításához. Fontos, hogy a tanulók megértsék, egy-egy időpontot kétféleképpen is 

leolvashatunk az adott napszaknak megfelelően.  

Ezen az évfolyamon új egységként jelenik meg az időpont és az időtartam mérése. A 

tananyaghoz gyakorlóóra tartozik, felmérőre a negatív számok tanítása után kerül sor a 

tanmenetjavaslat szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 6. tankönyv 45. oldal 

Negatív számok 

Előzetes tudás: A hőmérő beosztásának megértése, működésének elsajátítása. 

Hőmérsékletek leolvasása, hőmérő beállítása adott hőmérsékletre, hőmérséklet változásának 

megfigyelése, jelölése nyíllal, lejegyzése. Eligazodás a 0 középpontú számegyenesen. Képesség 

az összefüggések felismerésére, a felismert és megfogalmazott szabály lejegyzésére. A  negatív 

szám fogalmának megértése.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A kognitív képességek fejlesztése. 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. Relációs szókincs 

használata. A környezet és  a világ megismerésének igénye. 

Fejlesztési követelmények, tevékenységek a kerettantervben megfogalmazottak alapján  

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika  

 Állítások megítélése igazságtartalmuk szerint. 

 Számok összehasonlítása. 
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Geometria, mérés  

 Mérés hőmérővel. 

Számelmélet, algebra  

 Negatív számok írása, olvasása. 

 Negatív számok helye a számegyenesen. 

 Negatív számok összehasonlítása egymással, 0-val, pozitív számokkal. 

 Készpénz és adósság értelmezése. 

Függvények, az analízis elemei  

 Összefüggések, következtetések megértése. 

 Adatok lejegyzése. 

A fejlesztés várt eredményei:  

Negatív számok grafikonon történő ábrázolása, leolvasása. A számok összehasonlítása 

hőmérő segítségével. Pozitív és negatív számok elhelyezkedése a számegyenesen. Negatív 

számok adósság- és készpénzcédulákkal való szemléltetése. A készpénz- és adósságcédulák 

számának összehasonlítása. Viszonyok átfogalmazása számokra, műveletekre.  

Kulcsfogalmak: szám neve, jele, negatív szám, pozitív szám, plusz, mínusz, különbség, 

vagyon/készpénz, adósság. 

Kapcsolódási pontok  

Környezetismeret: Közvetlen környezetünk elemeinek mérhető tulajdonságai, hőmérséklet 

mérése. 

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

Testnevelés és sport: Nagymozgások, mozgáskoordináció. 

Ének-zene: Auditív észlelés, hangsorok. 

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

megfogalmazása. Írott és hallott egyszerű szövegek megértése, a válaszok szabatos 

megfogalmazása. 

A fejezet feldolgozására ajánlott idő: 3 óra.  

Eszközök: számegyenes, hőmérő, adósságcédula, piros-kék korong, játék pénz. 

Ajánlások a témakör feldolgozásához  

A hőmérőt hívjuk segítségül a negatív számok értelmezésének tanításához. Mutassuk be a 

hőmérő működését és használatát, majd kérjük meg a tanulókat, hogy saját hőmérőjükön 

állítsák be az általunk megadott hőmérsékleteket. Ismételjük át, hogy ha a hőmérő higanyszála 

fölfelé halad, melegszik, ha lefelé, akkor hűl az idő. 
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Matematika 6. munkafüzet 46. oldal 

Vizsgáljuk meg a számegyenesen a negatív számok helyét. Ismét hívjuk fel a tanulók figyelmét 

arra, hogy a 0 se nem pozitív, se nem negatív szám. 

A 6. osztályban a hőmérsékletmérésen túl bemutatjuk, hogy a negatív számok a mélységek 

mérésénél is szerepet kapnak: Matematika 6. tankönyv 46. oldal. Valamint szemléltessük a 

negatív számokat adósság- és készpénzcédulákkal. Hasonlítsuk össze a készpénz- és az 

adósságcédulák számát, majd fogalmazzuk át a viszonyokat számokra és műveletekre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 6. munkafüzet 47. oldal 

A tanmenet szerint a pedagógus által összeállított felmérő tartalmazza a negatív számok 

mellett a hosszúság-, tömeg-, űrtartalom- és időmérés anyagrészt is. 

Írásbeli összeadás és kivonás  

Előzetes tudás : Számok írása, olvasása, értelmezése 1000-es számkörben. Becslés elvégzése 

tízesre és százasra kerekített értékekkel. Írásbeli összeadás, kivonás háromjegyű számokkal az 

1000-es számkörben, tízesátlépéssel analógia segítségével. Műveletekben szereplő számok 

elnevezése. Műveleti tulajdonságok megfogalmazása. 
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A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

Kognitív képességek fejlesztése. 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. Számok összehasonlítása, összefüggések 

megértése, megfogalmazása, jelölése. 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  

 Matematikai eszközök, számok összehasonlítása, tulajdonságok megfigyelése, 

megfogalmazása.  

 Rendezés adott vagy választott szempont alapján. Közös tulajdonság felismerése, 

megnevezése. Tulajdonságok változásai.  

 Kombinatorikus feladatok megoldása.  

 Állítások megfogalmazása. Állítások igazságtartalmának eldöntése.  

Számelmélet, algebra  

 Számfogalom megerősítése 100-as számkörben.  

 Helyi értékek közötti összefüggések megfigyelése, megfogalmazása.  

 Mennyiségi változások megfigyelése, megfogalmazása, lejegyzése művelettel.  

 Műveletek modellezése matematikai eszközökkel.  

 Műveletek eredményének becslése. 

 Írásbeli összeadás, kivonás végzése eszközzel és eszköz nélkül.  

 Tízes átlépésének megfigyelése, értelmezése, lépések tudatosítása.  

 Matematikai jelek: +, –, =, <, >, jelölések használata.  

 Tapasztalatok gyűjtése tagok felcserélhetőségéről, műveletek inverzitásáról.  

 Műveletek közötti összefüggések megfigyelése, megfogalmazása, lejegyzése.  

 Egyszerű szöveges feladat értelmezése, megjelenítése eszköz vagy rajz segítségével.  

 A megfelelő matematikai művelet kiválasztása és leírása számokkal, a művelet 

kiszámítása.  

Függvények, az analízis elemei:  

 Kapcsolatok, összefüggések felfedezése, megértése, megfogalmazása, jelölése 

számok, műveletek, mennyiségek körében.  

 Számok növekvő és csökkenő sorba rendezése.  

 Táblázat kitöltése megadott vagy felismert szabály alapján. 

 Adatok gyűjtése, lejegyzése.  



NT-98766 Ma te m a ti k a  6. –  Ta n á ri  k é z i k ö nyv 
 

 
36 

A fejlesztés várt eredményei  

Az írásbeli összeadás analógiájának ismétlése. A műveletfogalom továbbépítése. Írásbeli 

összeadás számítása: az összeg kiszámításakor az egyesek, tízesek és százasok helyén is 

átváltással. Írásbeli kivonás számítása: a különbség kiszámításakor az egyesek, tízesek és 

százasok helyén is átváltással. Becslés és ellenőrzés elvégzése. Műveletek közötti kapcsolatok 

értelmezése. Számolási rutin fejlődése. Szöveges feladatok értelmezése, adatok kigyűjtése, 

megoldási terv készítése. 

Kulcsfogalmak: szám neve, jele; alaki, helyi, valódi érték; egyes, tízes, százas, ezres; egyjegyű, 

kétjegyű, háromjegyű, négyjegyű szám; kerek tízes, kerek százas; becslés, összeadás, tagok, 

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

Kapcsolódási pontok  

Magyar nyelv és irodalom: Beszédkészség, szövegértés, szövegalkotás, írott és hallott 

egyszerű szövegek megértése, a válaszok szabatos megfogalmazása.  

Környezetismeret: Közvetlen környezetünk tárgyainak számossága, tulajdonságai.  

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

Vizuális kultúra: Ritmikus sorok, szerialitás.  

Testnevelés és sport: Nagymozgások, mozgáskoordináció, térbeli tudatosság.  

Technika, életvitel és gyakorlat: Szerialitás, tárgyak számossága, csoportosítások, rendezések.  

Informatika: Kódolás, dekódolás, algoritmusok, matematikai és képességfejlesztő programok.  

A fejezet feldolgozására ajánlott idő: 26 óra  

Eszközök: szám- és jelkártyák, korong, számolópálcika, termések, számolókocka, játék pénz, 

helyiérték-táblázat, százas számolólánc.  

Ajánlások a témakör feldolgozásához 

A tananyagrészt az 5. évfolyamon tanultak felelevenítésével kezdjük. A tankönyv szöveges 

feladaton keresztül mutatja be az írásbeli összeadást és kivonást,  majd lépésenként tanítja 

helyiérték-táblázatban szemléltetve az algoritmust. 

Az írásbeli műveletek tanításánál is fontos, hogy a szóbeli számolási készséget folyamatosan 

fejlesszük. A becslés értelmezése, alkalmazása megelőzi az írásbeli műveletvégzés 

elsajátíttatását.  

Utalhatunk rá, hogy a hétköznapi életben gyakran kerekített értékeket használunk. A becslést 

tízesekre és százasokra kerekített értékkel végezzük. A pontos összeg kiszámítása után vessük 

össze a kapott eredményt a becsléssel. Beszéljük meg, hogy százasokra vagy ezresekre 

kerekített értékekkel pontosabb-e a becslésünk. Óra eleji fejszámolásnál gyakoroltassuk a 

négyjegyű kerek ezresek összeadását/kivonását, mert a becslésnél erre van szükség.  
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Matematika 6. tankönyv 49. oldal 

Az írásbeli műveletvégzésnél is a fokozatosság elvének figyelembevételével haladjunk.  

Fokozatok az írásbeli összeadásnál: 

 az összeg becslése, 

 összeadás tízesátlépés nélkül (az egyesek, tízesek és százasok összege tíznél kisebb), 

 tízesátlépés az egyeseknél (az egyesek összege nagyobb 10-nél), 

 tízesátlépés a tízeseknél (a tízesek összege nagyobb 10-nél), 

 tízesátlépés a százasoknál (a tízesek összege nagyobb 10-nél), 

 tízesátlépés az egyeseknél, tízeseknél és százasoknál (az egyesek, tízesek és százasok 

összege nagyobb 10-nél). 

Fokozatok az írásbeli kivonásnál: 

 a különbség becslése, 

 kivonás tízesátlépés nélkül (a kisebbítendő minden számjegye nagyobb a kivonandó 

azonos helyi értéken álló számjegyénél), 

 tízesátlépés az egyeseknél (a kivonandó számjegy nagyobb, mint a kisebbítendő helyén 

álló),  

 tízesátlépés a tízeseknél (a kivonandó számjegy nagyobb, mint a kisebbítendő helyén 

álló), 
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 tízesátlépés a százasoknál (a kivonandó számjegy nagyobb, mint a kisebbítendő helyén 

álló), 

 tízesátlépés az egyeseknél, tízeseknél és százasoknál (a kivonandó számjegy nagyobb, 

mint a kisebbítendő helyén álló). 

Csak akkor kezdjünk a következő fokozathoz, ha az előző már minden tanulónak jól megy. A 

tanulók hamar rájönnek, hogy a helyi érték szerint egymás alá írt számok összeadása 

könnyebb, mint a szóbeli összeadás. Fontos, hogy a műveletvégzést kezdetben tízesátlépés 

nélkül végezzük. Szemléltetésként használhatunk játék pénzt is. A tankönyv színes helyiérték-

táblázatban mutatja be a műveletet, a színek jól ábrázolják az analógia folyamatát. A 

műveletvégzés mechanizmusának rögzüléséig következetesen használjuk a helyi értékek 

megnevezését, ahogy a tankönyv is magyarázza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 6. tankönyv 51. oldal 

Írásbeli összeadást mindig négyzetrácsos lapon végeztessünk! A munkafüzet kellő mennyiségű 

feladatot kínál a kigyakorlásra. Az írásbeli összeadás és kivonás anyagrészhez két mérést szán 

a tanmenet.  

Szerkesztések – tükrözés, szimmetria, nagyítás-kicsinyítés 

Előzetes tudás : Egyenes és pont helyzetének megállapítása. Félegyenes rajzolása, pont 

elnevezése. 

Szakaszok rajzolása, megmérése, kimérése, elnevezése. Szerkesztőeszközök 

használata. Síkidomok tükrözése egy tükörtengely segítségével négyzethálón. Síkidomok 

nagyítása, kicsinyítése négyzethálón. A síkidomok és tükörképük vizsgálata, összehasonlítása. 

Azonosságok, különbségek megállapítása. Párhuzamos és merőleges egyenesek rajzolása 

négyzethálón, majd szerkesztésük derékszögű vonalzókkal. Különböző sugarú körök 

szerkesztése. 
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A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése. Érzékelés pontosságának fejlesztése. 

Tájékozódás síkban, térben. Kreativitás fejlesztése, konstruálási kedv felkeltése. 

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, azonosságok megállapítása. Képi emlékezet 

fejlesztése. Szenzomotoros és fogalomalkotó gondolkodás fejlesztése. 

Fejlesztési követelmények, tevékenységek a kerettantervben megfogalmazottak alapján 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika  

 Halmazok összehasonlítása, halmazalkotás.  

 Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása geometriai  

alakzatok halmazáról.  

 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése, 

megnevezése.  

 Transzformációs játék egy tulajdonság megváltoztatásával.  

Geometria, mérés  

 Szerkesztőeszközök használata. 

 Szerkesztési lépések sorrendjének követése.  

 A szögek alkotórészeinek (szár, csúcs, szögtartomány) megnevezése. 

 Szakaszok és szögek másolása, felezése vonalzóval és körzővel. 

 Transzformációk: tükrös alakzatok megfigyelése, vizsgálata, előállítása.  

 Alakzatok tükrözése térben, síkban síktükörrel.  

 Alakzatok és tükörképük összehasonlítása, azonosság és különbség megfogalmazása.  

Függvények, az analízis elemei  

 Kapcsolatok felfedezése, összefüggések megfogalmazása, megértése geometriai 

alakzatok körében.  

A fejlesztés várt eredményei  

A szögek alkotórészeinek (szár, csúcs, szögtartomány) megnevezése. 

Szögek rajzolása. Derékszög előállítása hajtogatással, rajzolása négyzethálón, jelölése. 

Szögek csoportosítása. Szögek másolásának és felezésének lépései vonalzóval és körzővel. 

Szakaszok rajzolása, megmérése, kimérése, elnevezése. Az adott és a kapott téri elemek 

összehasonlítása. 

A szögfelező fogalmának alapozása. Az egybevágó és hasonló fogalmak alapozása. 

Síkidomok és ábrák nagyítása, kicsinyítése négyzethálón az egység méretének változásával.  

Szimmetrikus alakzatok válogatása, tükörtengelyek keresése, síkbeli tükörképek 

előállítása.  

Kulcsfogalmak: szög, szögszár, szögcsúcs, szögtartomány, szögfelező, szakasz, transzformáció, 

tükrös alakzat, tükrözés, tengelyes szimmetria, szerkesztés. 
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Kapcsolódási pontok  

Magyar nyelv és irodalom: Szövegértés, szövegalkotás, pontos nyelvhasználat.  

Környezetismeret: Közvetlen környezetünk tárgyai, tulajdonságai.  

Vizuális kultúra: Tájékozódás térben, síkban; formaérzékelés, konstruálás, kreativitás; tükrös  

alakzatok.  

Technika, életvitel és gyakorlat: Formaérzékelés, kreativitás; építés síkban, térben.  

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

Ének-zene: Ritmusok, ütemezés.  

Testnevelés és sport: Alaki és rendgyakorlatok, vonalak, szabadgyakorlatok, tükörkép.  

A fejezet feldolgozására ajánlott idő: 12 óra.  

Eszközök: tükör, vonalzó, körző, négyzetrácsos és sima lap. 

Ajánlások a témakör feldolgozásához  

A geometriai témakörben a sík- és térbeli tájékozódó képesség további fejlesztése történik, 

illetve tovább folytatódik a tapasztalatszerzés a körző- és vonalzóhasználatról, szerkesztésről. 

Már alsó tagozaton megismerkedtek a tanulók a tükrözés és a szimmetria fogalmával.  

A témakör elsődleges célja a tanulók tevékenykedtetése révén a minél szélesebb körű 

tapasztalatszerzés. A geometria-tananyag elsajátításához kézbe vehető tárgyak, papír és 

rajzeszközök, vonalzó, körző és íróeszközök szükségesek. A tárgyak, a rajzok és a 

tevékenykedtetés jelentősen megkönnyítik a tananyag elsajátítását.  

A geometriai fogalmak átismétlése nagyon fontos a továbblépéshez, mivel új 

tananyagként a tanulók megtanulják a szög fogalmát, szöget és szakaszt másolni és felezni.  

A témakör mélyítése tevékenykedtetéssel kezdődik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 6. tankönyv 59. oldal 
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A szakasz és a szög másolásának és felezésének szerkesztését a tankönyvben leírtak szerint 

lépésről lépésre haladva tudják elsajátítani a tanulók.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 6. tankönyv 62. oldal 

A nagyítás és kicsinyítés során figyeltessük meg a diákokkal, hogy az eredeti és a kapott 

alakzatok, síkidomok hogyan változnak. Milyen azonosságok és különbségek figyelhetőek meg 

az oldalak hosszúságának kétszeresére, háromszorosára növelése és felére, harmadára 

csökkentése során. A hasonló és egybevágó fogalmak alapozása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 6. munkafüzet 63. oldal 

A tükrözés és a szimmetria mintegy mozgásba hozza az eddig gyakran statikus geometriát. A 

tananyag feldolgozásának módja elsődlegesen itt is a tevékenykedtetés, az irányított 

megfigyelés, a tapasztaltak megbeszélése. Fontos, hogy a tanulók használják a tükröt a 

megfigyeléseik, rajzolásaik során. A tükörtengely berajzolásához kerestessük meg a képek, 
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síkidomok szimmetriatengelyét, először szabad szemmel, majd tükör segítségével. Vizsgáljuk 

meg az eredeti és a tükrözött képeket és síkidomokat, hasonlítsuk össze. Fogalmazzuk meg 

tapasztalatainkat. A tanmenet szerint nem tartozik felmérő a tananyagrészhez. 

Írásbeli szorzás és osztás  

Előzetes tudás : Az írásbeli szorzás, osztás lejegyzési módjának ismerete. Két- és háromjegyű 

szám egyjegyű szorzóval és osztóval való szorzásának, osztásának képessége tízesátlépés és 

maradék nélkül. 

A műveletek számolási sorrendjének tudatos alkalmazása; az osztója, többszöröse 

kifejezések ismerete és használata. A számolási rutin kialakulása. Az önellenőrzés igénye. 

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

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

írása, olvasása, értelmezése 1000-es számkörben. Gyakorlottság a tanult szorzó- és 

bennfoglaló táblákban. Nem matematikai és matematikai relációk felismerése, jelölése. 

Szabály felismerése, megfogalmazása egyszerűbb esetekben. Állandó különbségű sorozatok 

folytatása mindkét irányba.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A kognitív képességek fejlesztése. 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. Relációs szókincs 

használata.  

Fejlesztési tevékenységek, követelmények a kerettantervben megfogalmazottak alapján  

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika  

 Mennyiségek, számok összehasonlítása, megfigyelése, megfogalmazása, 

halmazalkotás. Közös tulajdonság kiemelése.  

 Tulajdonság változásainak megfigyelése, megfogalmazása.  

 Állítások megfogalmazása. Állítások igazságtartalmának eldöntése.  

 Kombinatorikai feladat.  

 Csoportosítások, rendezések, osztályozások adott szempont szerint.  

Számelmélet, algebra  

 Számok írása, olvasása, értelmezése 1000-es számkörben.  

 Helyi értékek közötti összefüggések megfigyelése, megfogalmazása.  

 Műveletek eredményének becslése. 
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 Írásbeli szorzás, osztás végzése eszközzel és eszköz nélkül.  

 Műveletek közötti összefüggések megfigyelése, megfogalmazása, lejegyzése.  

 Szorzó- és bennfoglaló táblák ismerete.  

 Matematikai jelek: +, –, ‧, :, =, <, > ismerete, használata.  

 Tapasztalat gyűjtése a tényezők felcserélhetőségéről, a műveletek inverzitásáról.  

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

leírása számokkal, a művelet kiszámítása, ellenőrzése.  

Geometria, mérés  

 Pénzérmék használata, forint jele: Ft.  

 Mennyiségek be- és felváltása. Ugyanannak a mennyiségnek a kifizetése 

többféleképpen.  

Függvények, az analízis elemei  

 Összefüggések megértése, megfogalmazása.  

 Szabály felismerése, megfogalmazása, lejegyzése, táblázat kitöltése.  

A fejlesztés várt eredményei  

Írásbeli szorzás készségszintű használata egyjegyű szorzóval és írásbeli szorzás elsajátítása 

kétjegyű szorzóval az 1000-es számkörben, becsléssel, mennyiségi következtetéssel. Három- 

és négyjegyű számok osztása egyjegyű osztóval. Műveletekben szereplő számok 

elnevezésének biztos használata. A hányados becslése. Az írásbeli osztás ellenőrzésének 

elvégzése írásbeli szorzással. A maradékos osztás fogalmának kialakítása. Osztandó, osztó, 

hányados, maradék fogalmának elsajátítása. A többszöröse, osztható és osztója kifejezések 

tudatosulása. 

Kulcsfogalmak: szám neve, jele; szabály, szorzás, szorzat, tényező, osztandó, osztó, hányados, 

bennfoglalás, részekre osztás, szorzótábla, bennfoglaló tábla, felcserélhetőség, osztója, 

többszöröse. 

Kapcsolódási pontok  

Magyar nyelv és irodalom: Szövegértés, szövegalkotás, írott és hallott egyszerű szövegek 

megértése, a válaszok szabatos megfogalmazása.  

Környezetismeret: Közvetlen környezetünk tárgyainak számossága.  

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

Vizuális kultúra: Ritmikus sorok, szerialitás.  

Testnevelés és sport: Nagymozgások, mozgáskoordináció.  

Technika, életvitel és gyakorlat: Szerialitás.  

Informatika: Kódolás, dekódolás, algoritmusok, matematikai és képességfejlesztő programok.  
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A fejezet feldolgozására ajánlott idő: 29 óra.  

Eszközök: szám- és műveletkártyák, korongok, számolókocka, játék pénz. 

Ajánlások a témakör feldolgozásához  

Az írásbeli szorzást egyjegyű szorzóval átismételjük. Tízesátlépés nélküli műveletvégzéssel 

kezdjük, majd a tízesátlépést is újravesszük. Továbbra is a helyiérték-táblázatos 

szemléltetéssel végezzük a műveletvégzést. Az írásbeli szorzás és osztás tanításánál legyen 

folyamatos a szorzó- és bennfoglaló táblák szóbeli gyakoroltatása. A becslés értelmezése, 

alkalmazása megelőzi az írásbeli műveletvégzés elsajátíttatását. 

A kétjegyű szorzóval való írásbeli szorzást balra tolással mutatjuk be, tehát a szorzást az 

egyesek helyén szereplő számmal kezdjük. Az ellenőrzést a tényezők felcserélésével végezzük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 6. tankönyv 71. oldal 

Az írásbeli osztást szintén a tavalyi ismeretek átismétlésével és gyakorlásával kezdjük. A 

becslésnél jelöljük a legnagyobb helyi érteket, amely osztható az osztóval. Ez alapján tudjuk 

megállapítani, hány jegyű lesz a hányados. 

A tankönyv az osztás levezetését hosszabb és rövidebb formában is bemutatja. A 

rövidebb eljárásnál az osztás során a kivonásokat fejben végezzük el, csak a maradékot írjuk 

le a megfelelő helyi érték alá. Az ellenőrzés írásbeli szorzással történik.  
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Matematika 6. tankönyv 74. oldal 

A következő tankönyvi oldalakon helyiérték-táblázattal szemléltetve, lépésenként magyarázva 

tanítja az írásbeli osztást egyjegyű osztóval: egy-egy helyi értéken történő átváltással, majd 

egyszerre több helyi értéken történő váltással. 

Ezt követően a műveletfogalom továbbépítése történik, négyjegyű számok osztása egyjegyű 

osztóval, végül a maradékos osztással zárul az írásbeli osztás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 6. tankönyv 79. oldal 

A tankönyv az oszthatósági szabályok közül a 10-zel, 5-tel, 2-vel való oszthatóságra világít rá. 

Ne keverjük össze az oszthatóságot az osztással. A munkafüzet színezéssel és megadott 

szempontok alapján halmazábrában való rendszerezéssel, csoportosítással kínál feladatot. A 

tankönyvben – tapasztalatokra építve – mondatok befejezésére ösztönzi a tanulókat. 

 

 

 

 

 

 

Matematika 6. tankönyv 80. oldal 
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A tananyagrész – a szöveges feladatok után – a pedagógus által összeállított felmérővel 

zárul. 

Törtek 

Előzetes ismeretek: Törtek előállítása hajtogatással. Egész felosztása adott részekre. 

Törtrészek megfigyelése. Egy egész törtrészeinek értelmezése. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A kognitív képességek fejlesztése. 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.  Relációs szókincs 

használata.  

Fejlesztési tevékenységek, követelmények a kerettantervben megfogalmazottak alapján  

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika  

 Törtek összehasonlítása, megfigyelése.  

 Tulajdonság változásainak megfigyelése, megfogalmazása.  

 Állítások megfogalmazása. Állítások igazságtartalmának eldöntése.  

 Csoportosítások, rendezések, osztályozások adott szempont szerint.  

Számelmélet, algebra  

 Törtrészek előállítása tevékenységgel (darabolás, színezés, kirakás). 

 Egységtörtek, egységtörtek többszöröseinek előállítása. 

 A törtrész kódolása, neve, jele (közönséges törtszám). 

 Összefüggések keresése, megfogalmazása az egész és a törtrészek között, a törtrészek 

száma és nagysága között. 

 Közönséges törtek írása, olvasása, értelmezése. 

 Közönséges törtek helye a számegyenesen. 

 Egységtörtek összehasonlítása matematikai modelleken. 

 Egyenlő nevezőjű törtek összeadása és kivonása. 

Függvények, az analízis elemei  

 Összefüggések megértése, megfogalmazása.  

A fejlesztés várt eredményei  

Egész felosztása megadott részekre. Törtek előállítása színezéssel. Számok törtrészeinek 

megállapítása. A törtrész kódolása, neve, jele (közönséges törtszám). Összefüggések keresése, 
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megfogalmazása az egész és a törtrészek között, a törtrészek száma és nagysága között. 

Közönséges törtek írása, olvasása, értelmezése. Közönséges törtek helye a számegyenesen. 

Egyenlő nevezőjű törtek összeadása és kivonása különböző feladatokban. 

Kulcsfogalmak: törtszám, számláló, nevező, törtvonal, egész szám, fél, negyed, harmad, ötöd, 

hatod, nyolcad, tized. 

Kapcsolódási pontok  

Magyar nyelv és irodalom: Szövegértés, szövegalkotás, írott és hallott egyszerű szövegek 

megértése, a válaszok szabatos megfogalmazása.  

Környezetismeret: Közvetlen környezetünk tárgyainak számossága.  

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

Vizuális kultúra: Ritmikus sorok, szerialitás.  

Testnevelés és sport: Nagymozgások, mozgáskoordináció.  

Technika, életvitel és gyakorlat: Szerialitás.  

Informatika: Kódolás, dekódolás, algoritmusok, matematikai és képességfejlesztő programok.  

A fejezet feldolgozására ajánlott idő: 7 óra.  

Eszközök: írólap, színesrúd-készlet, korongok. 

Ajánlások a témakör feldolgozásához  

A mentális reprezentációk kialakítására leggyakrabban kördiagramok részekre bontása nyújt 

stabil vizuális támaszt (az egységtörtek fogalmának kialakításához).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 6. munkafüzet 82. oldal 

A kördiagramok mellett téglalapok és más síkidomok területének arányos részei tudják 

vizuálisan jól támogatni a törtfogalom fejlődését.  

A négyzetrácsos alapon elhelyezett síkidomok színezése megadott törtrészek alapján 

jól láttatja az egységtörteket. 
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Matematika 6. munkafüzet 82. oldal 

Mi magunk is készíthetünk színes kartonból törtkorong- vagy törtrúd-készletet, melyeket 

szemléltetőeszközként használhatunk.  

Ezen az évfolyamon a törtek tanulásában egy magasabb szintre lépünk. Megtanítjuk a 

numerikus alakot is és a hozzá tartozó elnevezéseket. Számok törtrészeinek megállapítása 

elvont dolog tanítványaink számára, ezért volt fontos a jó előkészítés. 

 

 

 

 

 

 

 
Matematika 6. tankönyv 83. oldal 

Fontos, hogy a törtszámok felírásánál mutassuk be a folyamatot, hogyan lesz a rajzos – 

színezett alakzatból betűvel, majd számmal lejegyzett törtszám. 

Számegyenesen is szemléltessük a törteket úgy, hogy az ábrán az egészek közötti 

szakaszokat egyenlő részekre osztjuk.  

A tananyag végén megjelenik a műveletvégzés. Először a tapasztalati következtetésre 

kell összpontosítani, és a gyakorlatban tevékenykedtetéssel bemutatni a műveletet.  

A tankönyv több oldalról megtámogatva példázza a műveletvégzést. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 6. tankönyv 85. oldal 
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A műveletvégzés nem csak a numerikus feladatvégzésre korlátozódik, fontos a folyamatos 

szemléltetés ahhoz, hogy a későbbiekben az elvontabb, számokkal történő feladatvégzés is 

elsajátításra kerülhessen.  

 

 

 

 

 

 

Matematika 6. munkafüzet 85. oldal 

A témakör végén nincs felmérés a tanmenetjavaslat szerint, ugyanakkor két gyakorlóórát 

biztosít a tanultak rögzítéséhez. 

Összefüggések, következtetések 

Sorozatok, táblázatok és grafikonok, valószínűségi játékok  

Előzetes tudás: Racionális számok összehasonlítása, összefüggések felfedezése, szabály 

megfogalmazása. Sorozatok folytatása a felismert szabály alapján. Adatok leolvasása 

táblázatból, koordináta-rendszer adatpárjainak leolvasása, lejegyzése. Adatok beírása 

táblázatba a felismert szabály alapján, ábrázolásuk koordináta-rendszerben. Statisztikai 

adatok lejegyzése, ábrázolása egyszerűbb esetekben. Valószínűségi játékokban az esetek 

lejegyzése. Grafikonok olvasása, értelmezése.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A kognitív képességek fejlesztése. Matematikai eszközök célszerű használata. Valós helyzetek, 

összefüggések elképzelése, műveletek tartalmának megértése. Szenzomotoros, algoritmusos, 

analógiás gondolkodás fejlesztése. A matematikai nyelv egyre pontosabb használata. Induktív-

deduktív következtetések gyakoroltatása. Relációk, sorozatok, függvények, táblázatok 

megértése. Relációs szókincs használata.  

Fejlesztési tevékenységek, követelmények a kerettantervben megfogalmazottak alapján  

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika  

 Mennyiségek, számok összehasonlítása, megfigyelése, megfogalmazása. Közös 

tulajdonság kiemelése.  

 Tulajdonság változásainak megfigyelése, megfogalmazása.  

 Állítások megfogalmazása. Állítások igazságtartalmának eldöntése.  

 Kombinatorikai feladat.  

 Csoportosítások, rendezések, osztályozások adott szempont szerint.  
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Számelmélet, algebra  

 Műveletek közötti összefüggések megfigyelése, megfogalmazása, lejegyzése.  

 Összehasonlítási képesség fejlesztése. 

 Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

 Fejben számolás gyakorlása. 

 Feladatok értelmezése, adatok gyűjtése és lejegyzésük. 

Geometria, mérés  

 Pénzérmék használata, a forint jele: Ft.  

Függvények, az analízis elemei  

 Összefüggések megértése, megfogalmazása.  

 Szabály felismerése, megfogalmazása, lejegyzése, táblázat kitöltése.  

 Állandó és váltakozó különbségű sorozatok folytatása adott és felismert szabály 

alapján, sorozatok kiegészítése. 

 Táblázatok hiányzó adatainak kiegészítése szabály megállapítása után. 

 Függvények ábrázolása grafikonnal, leolvasása. 

Statisztika és valószínűség 

 Adatok eredményeinek gyűjtése, lejegyzésük, ábrázolásuk grafikonnal, diagrammal.  

 Adatok leolvasása a diagramról, táblázatból. 

 Egyszerű valószínűségi kísérletek eredményeinek lejegyzése, összesítése táblázatba, 

oszlopdiagramba. 

 Tapasztalatok gyűjtése véletlen és biztos eseményekről. 

 Valószínűségi fogalmak használata. 

A fejlesztés várt eredményei  

Növekvő, csökkenő sorozatok alkotása meghatározott szabály alapján. Analógiák, kapcsolatok 

értelmezése. Szabály alkotása adott elemekhez. Adatok leolvasása grafikonról, diagramról. 

Táblázatok értelmezése, olvasása, következtetések levonása. Táblázat kitöltése. Szöveges 

feladat adatainak kigyűjtése, táblázatba foglalása, diagramon és grafikonon való ábrázolása. A 

biztos, a lehetséges és a lehetetlen események értelmezése. A folytatásra vonatkozó sejtések 

megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak: lehetőség, kísérlet, táblázat, adat, statisztika, grafikon, diagram. 

Kapcsolódási pontok  

Magyar nyelv és irodalom: Szövegértés, szövegalkotás. 

Környezetismeret: Közvetlen környezetünk tárgyainak számossága.  

Ének-zene: Hangsorok, auditív figyelem.  

Vizuális kultúra: Ritmikus sorok, szerialitás.  
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Testnevelés és sport: Soralkotás. 

Technika, életvitel és gyakorlat: Szerialitás.  

A fejezet feldolgozására ajánlott idő: 5 óra.  

Eszközök: dobókockák, piros-kék korongok, pénzérmék, számkártyák, játékkártyák,  

dominókészlet, színes golyók.  

Ajánlások a témakör feldolgozásához  

Az összefüggések, következtetések tananyagrész a tanulók logikus gondolkodását hivatott 

fejleszteni. Összefüggések keresése megadott szempont szerint a látszólag különböző dolgok 

között nem is olyan egyszerű, ugyanakkor nagyon tanulságos, „aha” -élményt nyújtó 

tevékenység. A tankönyv  a személyek, tárgyak, helyzetek és geometriai alakzatok közötti  

összefüggések felismerésére készteti a tanulókat. Szerepet kap a grafikonok olvasása, 

értelmezése, hiányos sorozatba, táblázatba rendezett adatok kiegészítése. 

A sorozatok között megjelennek a számsorozatok mellett ábrák is, melyeket egy bizonyos  

ritmus szerint kell folytatni; a szabályfelismerés a tanuló feladata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 6. tankönyv 87. oldal 

Táblázatban szereplő adatok közötti összefüggések, szabályok felismerése, megfogalmazása 

és folytatása már szerepelt a tankönyv és a munkafüzet más anyagrészeiben is. Itt a grafikonon 

való ábrázoláson és a grafikonok adatainak leolvasásán, értelmezésén, az összefüggések 

megláttatásán van a hangsúly. Az ábraolvasás az élet sok területén feladat, erre is meg kell 

tanítani a diákokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 6. munkafüzet 89. oldal 
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A gyerekek nagyon szeretik a játékos valószínűségi kísérleteket. Tapasztalatokat gyűjteni 

véletlen és biztos eseményekről. A feladat a valószínűségi fogalmak („Biztos”, „Lehetetlen”, 

„Lehet, de nem biztos”) megértését és alkalmazását tanítja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 6. munkafüzet 90. oldal 

A tananyagrészhez nem tartozik felmérő a tanmenet szerint. 

Év végi ismétlés  

Előzetes tudás : Az hatodik évfolyamon 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. Finommotoros mozgáskoordináció fejlesztése. 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. Érzékelés pontosságának fejlesztése. Tájékozódás síkban, térben, 

időben és a mennyiségi viszonyokban. Kreativitás fejlesztése, konstruálási kedv felkeltése. 

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, azonosságok megállapítása. Képi emlékezet 

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

Számelmélet, algebra  

 Számok írása, olvasása, értelmezése 10 000-es számkörben.  

 Római számok írása, olvasása, értelmezése.  

 Sorszám írása, olvasása, használata valós helyzetekben.  

 Különböző mennyiségek kifizetése.  

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

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

 Számok helye a számegyenesen és százas táblán. Számszomszédok, számok 

tulajdonságai.  

 Számok képzése, bontása helyi érték szerint.  

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

 Történetek megjelenítése tevékenységgel. Mennyiségi változások megfigyelése, 

megfogalmazása, lejegyzése művelettel.  

 Műveletek modellezése.  

 Szorzó- és bennfoglaló táblák memorizálása.  

 Matematikai jelek: +, –, ‧, :, =, <, > ismerete, használata.  

 Tapasztalat gyűjtése a tagok és tényezők felcserélhetőségéről, a műveletek 

inverzitásáról.  

 Műveletek közötti összefüggések megjelenítése matematikai és IKT-eszközökkel, 

összefüggések megfigyelése, megfogalmazása, lejegyzése.  

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

leírása számokkal, a művelet kiszámítása, ellenőrzése.  
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 Páros és páratlan számok megkülönböztetése.  

 Törtek és negatív számok értelmezése, használata valós helyzetekben. 

Geometria, mérés  

 Síkidomok felismerése, megnevezése, tulajdonságainak megfigyelése, 

összehasonlítása, analizálása, csoportosítása.  

 Testek felismerése, megnevezése, tulajdonságainak 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.  

 Az idő mértékegységei, időpont leolvasása, időtartam érzékelése.  

 Pénzhasználat: mennyiségek be- és felváltása. Kifizetés többféleképpen.  

Függvények, az analízis elemei  

 Összefüggések megértése, megfogalmazása.  

 Szabály felismerése, megfogalmazása, lejegyzése, táblázat kitöltése.  

 Növekvő és csökkenő számsorozatok alkotása, állandó különbségű sorozat folytatása 

mindkét irányba.  

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 10 000-es számkörben. Számok összehasonlítása, helyük a 

számsorban, számszomszédok. Összeadás, kivonás 10 000-es számkörben tízesátlépéssel 

analógia és eszközök segítségével. Gyakorlottság a tanult szorzó- és bennfoglaló táblákban. 

Írásbeli műveletek analógiájának ismerete, számítások elvégzése. A négyzet, téglalap, 

háromszög, kör felismerése, megnevezése. A négyzet és a téglalap tulajdonságainak ismerete. 

A négyzet és a téglalap kerületének és területének mérése, számítása mért adatok alapján 

(szükség esetén segítséggel). A kocka, a téglatest és a gömb felismerése, megnevezése. A 

tanult mértékegységek ismerete, használata. Római számok, törtek és negatív számok 

ismerete, alkalmazása valós helyzetekben. Nem matematikai és matematikai relációk 

felismerése, jelölése. Szabály felismerése, megfogalmazása egyszerűbb esetekben.  

Kulcsfogalmak: a tanév során megismert fogalmak. 

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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Környezetismeret: Térbeli és időbeli tájékozódás, közvetlen környezetünk tárgyai, 

tulajdonságai, közvetlen környezetünk mérhető tulajdonságai, a hosszúság, a tömeg, az 

űrtartalom, valamint az idő és mértékegységei.  

Vizuális kultúra: Tájékozódás térben, síkban; formaérzékelés, színek, konstruálás, kreativitás; 

tükrös alakzatok. Soralkotás. Ritmikus sorok, szerialitás.  

Technika, életvitel és gyakorlat: Formaérzékelés, finommotoros mozgáskoordináció, 

szerialitás, kreativitás; becslés, mérés, számítás, építés síkban, térben.  

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

hangsorok.  

Testnevelés és sport: Nagymozgások, mozgáskoordináció, soralkotás. Alaki és 

rendgyakorlatok. Időtartam mérése egységes tempójú mozgással, szabványegységekkel.  

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

képességfejlesztő programok. Tájékozódási képesség, sík- és térlátás, rajzolóprogramok.  

A fejezet feldolgozására ajánlott idő: 9 óra.  

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 ismétlésben minden területet érintettünk egy-két feladat erejéig; cél a tanév folyamán 

elsajátított ismeretek felidézése, ismétlése, rendszerezése és számonkérése.  

A következő tematika szerint építettük fel a fejezetet:  

 Tájékozódás 1000-es számkörben, műveletvégzés.  

 Összeadás, kivonás 10 000-es számkörben, írásbeli műveletek tízesátlépéssel, 

szöveges feladatok.  

 Írásbeli szorzás, osztás, a tanult szorzó- és bennfoglaló táblák ismétlése.  

 Tanult mértékegységek.  

 Törtek és negatív számok. 

 A sík és a tér elemei, kerület- és területmérés.  

 Szerkesztések.  

 Összefüggések a számok és az adatok között. 

A tankönyvi ismétlést a munkafüzet segíti színes, érdekes feladatokkal.  

Tanév végén is fontos, hogy a gyerekek egymásra épülő kis lépésekben, alapos 

gyakorlás útján érjenek el az ismétlés végéig, így biztosabb lehet a megértés és a 

megszilárdulás. Továbbra is a tevékenykedtetés a fő feladat. A gyerekek használjanak eszközt, 

szerezzenek minél több tapasztalatot. Az eszközhasználattal a differenciálás is biztosított 

lehet.  

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

A tanítási óra tervezése  

A matematikatanításban általában a következő óratípusokat használjuk:  

 bevezető órák;  

 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 bevezető órát szervezni, amelynek feladata, hogy ráhangolja a 

tanulókat a tanév vagy a téma egészére, felkeltse érdeklődésüket. Bevezető órát 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, amelyik 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.  

Az új ismeretet közvetítő órán szükség van a tanulók korábbi ismereteinek 

felelevenítésére, megszilárdítására, elmélyítésére, ellenőrzésére. 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. 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 otthoni vagy napköziben elvégzendő 

munkájának kijelölése, előkészítése történik. Enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében 
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fontos szerepe van a házi feladatok előkészítésének, a feladatok megbeszélésének, mivel a 

tanulók többsége kevésbé képes önálló munkavégzésre. 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. Ezek során előtérbe kerül a képességfejlesztés. Egy részük egy-egy jártasság 

vagy készség kialakítását, elmélyítését szolgálja (pl. számolási készség), más részük valamely 

tevékenység elvégzésére irányul (pl. gyakorlati mérések). Előfordul, hogy a begyakorolt 

feladattípus esetén meg tudnak oldani egy feladatot, de másképp megfogalmazott kérdés 

esetén nem tudják alkalmazni a megtanult ismereteket. Ezért még több gyakorlásra van 

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

tanmenetjavaslat is.  

A tanulásban akadályozott tanulóknál gyakran előfordul olyan súlyos képességzavar, 

amelyet 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 vannak. 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. Ezeknek az óráknak az a céljuk, hogy minél pontosabb képet kapjunk a 

diákok tudásáról, képességeinek szintjéről, a tantervi követelmények teljesítéséről. Ezeken az 

órákon írásbeli ellenőrzés, témazáró dolgozat írása történik. Mivel a tanulók figyelmüket 

rövidebb ideig képesek koncentrálni, , ezért az év eleji és év végi felmérés íratására akár két 

órát is szánhat a pedagógus, ha a tanulócsoport fejlettsége ezt megkívánja.  

A fejlesztő értékelés alkalmazása a matematikaórákon  

Három értékelési funkciót különböztetünk meg:  

 a helyzetfeltáró (diagnosztikus),  

 a tanulási folyamatot fejlesztő-formáló (formatív),  

 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.  
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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. 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. Az értékelés alapja a tanuló önmagához mért fejlődése. A folyamatos, 

differenciált, személyre szóló értékelés figyelembe veszi a tanulók különböző fejlődési 

lehetőségeit (az ismeretek megszerzését, feldolgozását, alkalmazását hátráltató sérüléseket). 

Az elért teljesítményt tudatosítja a tanuló számára, amelyben a fő hangsúly a tanulói 

erőfeszítésen, akaraton, szorgalmon, feladattudaton, személyiségfejlődésen, a pontosságra 

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

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

Előremutató, célja a fejlesztés, az egyéni segítségnyújtás. Kijelöli a fejlődéshez, 

továbbhaladáshoz szükséges feladatokat, hozzájárul a tanuló önismeretének fejlődéséhez, az 

önelfogadáshoz.  

A témakörök végén és tanév végén szintmérés, szummatív értékelés ajánlott. Erre egy 

példát is mutat a kézikönyv (felmérésnél ajánlott az Arial betűtípus használata, mert ez 

hasonlít legjobban a Meixner-módszer betűihöz; a tanulók számára a 14-es betűméret 

könnyebben olvasható). 

 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 tanár 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 lassabban haladó tanuló is meg tudja 

oldani a feladatokat adott idő alatt. Természetesen ez nem zárja ki annak a 
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lehetőségét, hogy a gyorsabban haladó vagy motiváltabb gyerekek több vagy 

nehezebb feladatot is kapjanak.  

 A feladatok pontozása legyen egyértelmű. 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.  

 Mielőtt a 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.  

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, manuális, 

tárgyi tevékenységekkel jutnak közelebb a diákok a matematika tudományának 

megismeréséhez.  

A matematikaórákon a visszatérő, ismétlődő feladattípusok az önállóságra szoktatást, 

az önálló feladatmegoldás képességének fejlesztését, a biztonságérzet növelését szolgálják, és 

ez különösen a lassabban haladó 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 tanulók élményeket 

szerezve ismerik meg a matematikát. A feladat világosan felépített, mindenki számára érthető 

legyen. 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. Együttműködve, egymást segítve 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. Az viszont átgondolandó, 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 
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önálló ismeretszerzésén alapuló tanítási-tanulási formák váltsák fel. A hagyományos  

módszerekkel szemben a kooperatív tanulás lehet az egyik olyan tanulási-tanításszervezési 

módszer, amellyel elősegíthetjük a hatékony és tartós ismeretszerzést. A tanulásban 

akadályozott gyermekek gondolkodása, képességei az 5. évfolyamra elérnek arra a fejlettségi 

szintre, hogy a kooperatív tanulási technikákat alkalmazzák. A kooperatív tanulás egyik 

legfontosabb feltétele, hogy együttműködésre való hajlandóság és képesség legyen a 

tanulókban. Amennyiben ezt már sikerült kialakítanunk a tanítványainkban, használjuk ezeket 

a módszereket. Engedjük meg a diákoknak, hogy megtalálják a saját számolási módszerüket, 

és azt használják a feladatok megoldásakor. Előfordulhat azonban, hogy az enyhe értelmi 

fogyatékos gyermek nem képes értelmezni, alkalmazni a több lépésből álló, többféle –számára 

bonyolult – részműveletre épülő (bontás, pótlás) szóbeli műveleteket háromjegyű számok 

összeadása és/vagy kivonása esetén. Olyan esetekben segítségünkre lehet az eszközhasználat 

vagy az írásbeli műveletvégzés alkalmazása, amikor a háromjegyű számokat helyi érték szerint 

egymás alá íratjuk. 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. A matematikaórákon nem csupán az 

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

Az algoritmikus gondolkodás 1. és 2. szintjére már az alsó tagozaton eljuttathatók a tanulók.  

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

tanuló újabb hasonló esetben, kissé módosított formában – adott probléma megoldásakor – 

használja.  

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

egybefűzése. Ez a kreativitás! A 3. és 4. szintre való eljutás a felső tagozat feladata.  
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A tananyag feldolgozásához ajánlott játékok  

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók képességeik sajátosságai miatt nem tudnak egy 45 perces 

tanórán végig koncentrálni. Gondolkodásuk nehézkesebb, gyorsabban elfáradnak, kilépnek a 

feladathelyzetből, figyelmük könnyen elterelődik, rövidebb ideig képesek adott feladatra 

figyelni. 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 formája a változatos munkaformák és módszerek használata, tevékenykedtetés , 

eszközhasználat, a másik a didaktikai játék 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 megmozgatják a tanulókat. Ezekből 

állítottunk össze egy gyűjteményt, amelyet 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 a saját készítésű 

eszköz sokszor felhasználható, így bármikor – ha a tanítási óra menete úgy kívánja – 

alkalmazható.  

A játékokkal változatosan fejleszthető a tanulók számolási készsége. A játékok 

többsége különböző számkörben többféle műveletvégzésre alkalmas, vagyis több évfolyamon 

keresztül eredményesen használható.  

Barkochba (számfogalom megerősítése)  

Egy (vagy több) játékosnak eldöntendő kérdéseket feltéve kell kitalálni egy számot, amit egy 

(vagy több) másik játékos gondolt.  

Bingó (műveletek gyakorlása)  

Ezt a játékot többféle módon is játszhatjuk.  

a) Minden tanuló kap egy előre elkészített szelvényt. A tanár műveleteket mond, a 

gyerekek csak az eredményeket jelölik a szelvényen. Az nyer, aki minden számot 

helyesen bekarikázott, vagyis bingója van.  

b) Olyan műveleteket is mondhatunk, amelyek megoldása nem szerepel a szelvény 

számai között. Akkor lesz bingója valakinek, ha a műveletek, tulajdonságok alapján pl. 

a 4. számot megtalálta a szelvényen.  

Ha nem készítünk a tanulóknak külön-külön szelvényt, akkor ki is vetíthetjük vagy 

felrajzolhatjuk a táblára, a gyerekek onnan is nézhetik. 
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Bumm (szorzótábla gyakorlása)  

Szorzótáblák gyakorlására alkalmas játék. A tanár a játék elején megmondja, melyik szám 

többszörösére kell figyelni. A gyerekek elkezdik sorolni a számokat, amikor a többszörös jön, 

akkor BUMM-ot kell mondani. Egyéb művelet gyakorlására is alkalmas, attól függően, hogy 

miben egyezünk meg a játék elején. 

Csoportverseny (műveletek gyakorlása)  

Egyenlő létszámú csoportokban versenyeznek a gyerekek. A tanár műveletet mond a tanult 

számkörben. Aki tudja az eredményt, jelentkezik, s ha jót mond, leülhet. Az a csoport nyer, 

amelyikből a leggyorsabban „elfogynak” a tanulók. Az osztály képességeinek megfelelően 

nehezíthetjük a játékot összetett, többműveletes feladatokkal.  

Dobd ki a házszámot! (számok helyi értéke)  

A gyerekek sorban dobnak, a cél egy minél nagyobb háromjegyű házszám. Mindenki 

háromszor dobhat. Minden dobás után el kell döntenie a játékosnak, hogy a szám melyik 

helyen álljon. Anna pl. először 1-est dob, és az egyesek helyére teszi azt, ezután egy 5-öst dob, 

amelyet a tízesek helyére kell tennie. Majd 6-ost dob, melyet a százasok helyére. A házszám 

tehát így néz ki: 651. Aki a legmagasabb házszámot állítja össze, az a győztes.  

Dobókockás játék (kerület- és területszámításhoz)  

2 dobókockával egyszerre dobunk. Ha a két szám egyenlő, négyzetet, ha különböző, téglalapot 

rajzolhatunk a füzetbe. Egység a füzet négyzetrácsa. Ennek számítjuk ki a kerületét vagy a 

területét lefedéssel. Akár versenyeztethetjük is a tanulóinkat.  

Fordított lottó (műveletek gyakorlása)  

A gyerekeknek kivetítünk egy szelvényt, ahol az 5 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.  

Futkosós matek (műveletek gyakorlása)  

Az osztályterem egyes pontjain elhelyezünk feladatokat. Lehet egy összeadás, kivonás, 

szorzás, bennfoglalás, nyitott mondat, játék pénz megszámolása stb. A gyermek megoldja a 

műveletet, megjegyzi, helyére megy, és az eredményt írja le. Óra közben mozgásra ad 

lehetőséget a játék. Csoportmunkában is alkalmazhatjuk.  

Gurul a labda (műveletek gyakorlása)  

A gyerekekkel körben ülünk. Labdát gurítunk, a pedagógus 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. Enyhe értelmi 

fogyatékos gyermekek esetleg nehezen alkotnak új műveleteket, ilyenkor mindig a tanár 

részére kell visszagurítani a labdát: a helyes eredményt mondják a tanulók, a feladatot nem. 

Szorzás, osztás, de bármely más művelet gyakorlására is alkalmazható.  
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Húzz egy lapot! (műveletek gyakorlása)  

Rakjunk ki a táblára egy tetszőleges képet! Takarjuk le műveleti kártyákkal és azok 

eredményével! Ha a gyerekek megneveznek egy műveletet és annak eredményét, levehetik 

ezeket a kártyákat a képről. Így lassan előtűnik a letakart kép.  

Kapd el, dobd tovább! (műveletek gyakorlása)  

Szivacslabdát dob a tanár, mond hozzá egy műveletet, akinek dobja , megmondja az 

eredményt, majd továbbdobja a labdát, hozzáfűzve egy műveletet, amelyet a labdát elkapó 

tanuló old meg. Alkalmazhatjuk a szorzás előkészítésénél számsor folytatására is. Enyhe 

értelmi fogyatékos gyermekek esetleg nehezen alkotnak új műveleteket, ilyenkor mindig a 

tanárnak kell visszagurítaniuk a labdát. A helyes eredményt mondják a tanulók, a feladatot 

nem. Szorzás, osztás, de bármely más művelet gyakorlására is alkalmazható.  

Keresem a csoportom (geometriai ismeretek gyakorlásához)  

Minden tanuló kap egy kártyát, amelyen test, síkidom vagy vonal rajza látható. Jelre mozgást 

végeznek a gyerekek, közben a kezükben lévő lefordított kártyákat véletlenszerűen 

cserélgetik. Ismételt jelre 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.  

Keverem, kavarom (számfogalom megerősítése)  

Mindenki kap egy számkártyát 1–10 000-ig. Jelre előre megbeszélt sorrendbe kell állni a 

számoknak megfelelően (növekvő, csökkenő). Ezután a gyerekek elmondják, amit tudnak saját 

számukról (páros-páratlan, hány jegyű, számszomszédok stb.). A csoport többi tagja a végén 

kiegészíti az elmondottakat.  

Keveredj, állj meg, csoportosulj! (számfogalom megerősítése)  

A gyerekek a teremben sétálnak. A tanár egy csoportalakítási módot mond. Pl. Álljatok annyi 

fős csoportokba, ahány lába van a pókoknak, ahány lába van a macskának, amennyi 3200 

számjegyeinek összege, amennyi 5236-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 hátralevő részében.  

Ki vagyok én? (számfogalom megerősítése)  

Minden tanuló kap egy számot a homlokára vagy a hátára. Sétálnak rendezetlenül, jelre 

megállnak párokban. Minden tanuló kérdezhet a barkochba szabálya szerint egyet-egyet, 

majd sétálnak tovább. Az lesz az osztályból a győztes, aki a legkevesebb kérdésből kitalálja a 

saját számát, vagyis hogy ki ő. Rákérdezni legfeljebb kétszer lehet, ha nem jól fejti meg a saját 

számát, lekerül róla a szám, de még a társai által feltett kérdésekre válaszolhat.  
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Kő, papír, olló játék (az idő leolvasásának gyakorlása)  

A tanulók párokban kezdik játszani a Kő, papír, olló nevű játékot. Minden körben a nyertes  

játékos állítja be a játékórát, a vesztes leolvassa az annak megfelelő időpontot. Ha jó a 

megoldása, pontot kap. Ha az időpontot beállító játékos egy másik napszaknak megfelelően is 

leolvassa az órán mutatott időt, ő is kap egy pontot. A pontokat korongokkal jelölik. Az nyer, 

akinek előbb összejön 5 korongja.  

Kukás lottó (számfogalom megerősítése)  

A gyerekek maguknak készítenek szelvényt a füzetükbe, mellé egy „kukát”.  

 

     

_____   _____   _____   _____   _____   

növekvő →  

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. Ha már nincs helye a kihúzott számnak, akkor a kukába kerül. Az 

a tanuló nyer, akinek 5 találata lesz az 5 húzás után.  

Láncszámolás (műveletek gyakorlása)  

Kiindulunk egy számból, és az egyik tanuló elvégzi vele a tanár által mutatott műveletet. A 

soron következő tanuló mindig az előző művelet eredményével végzi el a következő új 

műveletet, amit szintén a tanár mutat. Az eredményül kapott számokat sorba rendezhetjük, 

csoportosíthatjuk különböző szempontok szerint.  

Memóriajáték (római számok gyakorlásához)  

Páros darabszámú számkártyát készítünk. A kártyák darabszámának felén római  szám, a másik 

felén arab szám szerepel 1000-ig. Lefordítva vannak a kártyák a gyerekek előtt. Egy gyerek 

egyszerre 2 kártyát fordíthat meg. Ha azok párt alkotnak, elveheti, ha nem, visszafordítja őket. 

Az nyer, akinek a legtöbb párja lesz. Páros vagy csoportos munkaformában dolgozhatnak vele 

a tanulók.  

Memóriajáték másként (műveletek gyakorlása)  

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.  

Műveletes memóriajáték (műveletek gyakorlása)  

Lefordítva vannak a kártyák a gyerekek előtt. A kártyák egyik felén művelet, a másik felén szám 

szerepel. Egy gyerek egyszerre 2 kártyát fordíthat meg, ha azok párt alkotnak, elveheti őket, 

ha nem, visszafordítja. Az nyer, akinek a legtöbb párja lesz.  
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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 munkaformában dolgozhatnak vele a tanulók.  

Nálam van a ... Kinél van a ...? (számolási készség)  

Minden tanuló kap egy (vagy több) kártyát, amin a „Nálam van a …” felirat után egy szám áll 

(eredmény), illetve a „Kinél van a …” kifejezés után egy művelet áll. A művelet elhangzása után 

kell megszólalnia annak a tanulónak, akinél az eredmény van. (Ezzel a játékka l bármit 

gyakoroltathatunk: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, de akár helyi értéket is. A kártyákra 

képeket is rakhatunk, ezzel motiválhatjuk a tanulókat.) 

„Okostojás” (műveletek gyakorlása)  

A gyerekek kört alkotnak. Egyikük belép a körbe, és szembefordul valakivel. A tanár feltesz egy 

tananyaghoz tartozó szóbeli műveletet, és a két egymással szemben álló gyerek közül az 

léphet tovább egy hellyel, amelyik előbb válaszol. Ha nem a körben bent álló az ügyesebb, 

akkor helyet cserélnek.  

Pontszerző (műveletek gyakorlása)  

Csoportonként 1-1-tanuló kimegy a táblához, a csoportok felváltva mondanak egy műveletet. 

Aki előbb rácsap a jó megoldásra, az szerez pontot a csapatának.  

 

Puzzle (csoportalkotó és verseny)  

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 műveletét. Ha jó a 

megoldás, megfordíthatja a nála lévő darabot. Ha minden feladatot megoldottak, kirakhatják 

a képet. Amelyik csoport először elkészül, az nyer.  

Sarkos játék (műveletek gyakorlása)  

A terem négy sarkába állítunk négy gyereket. Mondunk egy szorzást, és aki a leghamarabb 

kiáltja be az eredményt, átmehet 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 szerezhet pontot, 

aki a kezdő pozíciójához képest három helyet halad előre. Ez a játék használható még 

bennfoglalások, összeadások, kivonások, egyéb műveletek gyakorlására is.  

Seriff (szóbeli számolás)  

A játékosok körben állnak. A játékvezető a kör közepén áll. Hirtelen feltesz egy kérdést 

(például egy szorzást), és ezzel a kérdéssel egy időben rámutat valakire, akinek le kell 

guggolnia, és nem szabad válaszolnia. Gyorsan válaszolnia kell viszont a mellette álló két 

játékosnak, akik egymásra nézve és egy pisztolyt formálva a kezükkel egymásra mutatnak. Aki 

előbb válaszol, az benn marad a játékban, a másik kiesik. 
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Számkirály (műveletek gyakorlása)  

A tanulók párokban versenyeznek, a pedagógus műveleteket mond, aki gyorsabb, az jut 

tovább. A végén megtaláljuk a számkirályt.  

Számlavina (műveletek gyakorlása)  

A gyerekek oszlopokban állnak. Minden oszlop utolsó embere kap egy számot, ez lesz a 

kiinduló szám, amellyel elkezdődik a lavina. A tanár valamilyen műveletet mond, amelyet majd 

hátulról indulva minden gyereknek el kell végeznie azzal a számmal, amelyet a mögötte lévő 

társa súgott a fülébe. Például a kiinduló szám az 1000. A tanár utasítása: Vegyél el belőle 50-

et! A hátulsó gyerek indítja a lavinát: 1000 – 50 = 950, ezt a számot megsúgja az előtte állónak, 

aki ebből ismét elvesz 50-et, majd továbbsúgja az ő eredményét az előtte állónak.  

Találd ki! (geometriai ismeretek gyakorlásához)  

A párok egymásnak háttal ülnek, nem látják egymást, mindketten ugyanazt a készletet kapják 

(pl. építőelemek vagy síkidomok). A pár egyik tagja tulajdonságokat mond egy elemről, a másik 

kitalálja, hogy melyik alakzatról van szó. Így mindkettőjük előtt ugyanaz a test vagy síkidom 

lesz.  

Titkos szám (műveletek gyakorlása)  

Feladatkártyákra 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 játék lehetőséget ad a 

differenciálásra. Csoportmunkában is alkalmazhatjuk.  

Totó (műveletek gyakorlása)  

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.  

Tüzes labda (műveletek gyakorlása)  

A tanulók körben állnak, a tanár dobja a labdát az egyik tanulónak, közben egy műveletet 

mond. A tanulónak minél gyorsabban kell válaszolnia, hiszen a labda „tüzes”.  

Varázsdoboz (számfogalom megerősítése)  

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 csak a páros 

számok.  
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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.  

 Ágostonné Sujtó Edit – Szűcs-Takács Tünde (2018): Számtól számig 2. (módszertani 

segédanyag diszkalkuliás gyermekek iskolai megsegítéséhez). Letölthető: 

www.csmpsz.hu (Utolsó letöltés: 2020. szeptember 20.)  

 Mesterházi Zsuzsa (szerk.) (1999): Diszkalkuliáról – pedagógusoknak. ELTE, Budapest. 

(Elméleti és gyakorlati tudást foglal össze, megelőzést szolgáló játékos fejlesztő 

gyakorlatokat tartalmaz.)  

 Ronit Bird (2012): Hogyan győzzük le a számolási nehézségeket? Akadémiai Kiadó, 

Budapest. (A könyvben részletesen kidolgozott és felépített módszereket, számos 

gyakorlati feladatot és vizualizációs technikát találunk a számolási képességek 

tanításához.)  

 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 (Utolsó letöltés: 2020. szeptember 20.)  

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, 

továbbfejleszteni, adaptálni adott tanulócsoportra. Vannak a felkészüléshez, illetve a tanítási 

órákon jól használható weboldalak. Ismert közösségi oldalakon létrejöttek olyan tematikus  

csoportok, szakmai közösségek, amelyekben ötleteket kapunk a matematikaórák 

tervezéséhez. Ezek közül is ajánlunk néhányat:  

 http://tanitoikincseim.lapunk.hu  (Utolsó letöltés: 2020. szeptember 20.)   

 http://www.gyakorolj.hu  (Utolsó letöltés: 2020. szeptember 20.)   

 http://gyite.barczi.elte.hu  (Utolsó letöltés: 2020. szeptember 20.) 

 http://varazsbetu.hu  (Utolsó letöltés: 2020. szeptember 20.)  

 https://www.okoskaland.com/szamolas  (Utolsó letöltés: 2020. szeptember 20.)   

 http://www.atliga.eoldal.hu  (Utolsó letöltés: 2020. szeptember 20.)  

 http://www.fejlesztoklapja.hu  (Utolsó letöltés: 2020. szeptember 20.)  

http://tanitoikincseim.lapunk.hu/
http://www.gyakorolj.hu/
http://gyite.barczi.elte.hu/
http://varazsbetu.hu/
https://www.okoskaland.com/szamolas
http://www.atliga.eoldal.hu/
http://www.fejlesztoklapja.hu/
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 https://www.okosdoboz.hu  (Utolsó letöltés: 2020. szeptember 20)  

 https://www.tanitonline.hu  Utolsó letöltés: 2020. szeptember 20.)  

 www.logikaijatekok.jatekod.hu  (Utolsó letöltés: 2020. szeptember 20.)  

 http://www.fejlesztelek.hu  (Utolsó letöltés: 2020. szeptember 20.)  

 https://learningapps.org  (Utolsó letöltés: 2020. szeptember 20.)  

 https://www.facebook.com/groups/1530927063836868/ Ötletbörze az OFI 

újgenerációs tankönyveihez (Utolsó letöltés: 2020. szeptember 20.)  

 https://www.facebook.com/FejlesztEmke/?eid=ARAVRKVVPM48hpB3pCElyWzadKzv

Csb-BN70BDGhcZXLS5yITOhq_hlVy89aLpwIW0ppJWScJgyeo2r4FejlesztEmke   

(Utolsó letöltés: 2020. szeptember 20.)  

Felhasznált irodalom: 

A kézikönyv elkészítéséhez forrásként szolgált az NT-98702K Tanítói kézikönyv– Én már tudok 

számolni 4. kiadvány. (Eszterházy Károly Egyetem ‒ Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2019)  

https://www.okosdoboz.hu/
https://www.tanitonline.hu/
http://www.logikaijatekok.jatekod.hu/
http://www.fejlesztelek.hu/
https://learningapps.org/
https://www.facebook.com/groups/1530927063836868/
https://www.facebook.com/FejlesztEmke/?eid=ARAVRKVVPM48hpB3pCElyWzadKzvCsb-BN70BDGhcZXLS5yITOhq_hlVy89aLpwIW0ppJWScJgyeo2r4FejlesztEmke
https://www.facebook.com/FejlesztEmke/?eid=ARAVRKVVPM48hpB3pCElyWzadKzvCsb-BN70BDGhcZXLS5yITOhq_hlVy89aLpwIW0ppJWScJgyeo2r4FejlesztEmke

