TANMENET DISZKALKULIA-JELLEGŰ/
SZÁMOLÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ
TANULÓKNAK

2019

Készült az EFOP-3.1.6-16 „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” elnevezésű pályázat, „Helyi
problémákra és adottságokra reagáló szakmai, módszertani segédanyag kidolgozása 10 specifikus területre” ,
„Tanmenet diszkalkulia-jellegű/ számolási nehézséggel küzdő tanulóknak” című projekt keretében.

Szakmai vezető:
Dr. Mile Anikó

Munkacsoport-vezető:
Horváth Zsoltné
Szerzők:
Bellér Emese
Domokos-Horváth Edit
Horváth Zsoltné
Kissné Korsós Ágnes
Móricz Julianna
Lektorálta:
Dr. Macher Mónika, az ELTE BGGYK adjunktusa

A kiadvány ingyenes, kizárólag zárt körben, pedagógiai szakszolgálati céllal használható, kereskedelmi forgalomba nem hozható. A felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját nem
szolgálhatja.

2

Tartalomjegyzék

Előszó ...................................................................................................................................................... 5
Bevezetés ................................................................................................................................................. 6
A matematikai képességek fejlődése és fejlesztése óvodás és kisiskolás korban ................................... 7
A fejlesztő munka .................................................................................................................................. 11
Felhasznált irodalom ............................................................................................................................. 13
Tanmenetek ........................................................................................................................................... 14
5-ös számkör ......................................................................................................................................... 15
Előkészítő időszak, óvodások számára.................................................................................................. 15
I.Témakör: 5-ös számkör – A kis sokaság halmaza, számosság meghatározása 1-3-ig ........................ 16
II.Témakör: 5-ös számkör – 5 alatti mennyiségek halmaza .................................................................. 29
Felhasznált irodalom ............................................................................................................................. 46
Javasolt irodalom a számkör feldolgozásához ...................................................................................... 46
Feladatlapok, fejlesztő kiadványok ....................................................................................................... 47
Online, digitális, IKT anyagok .............................................................................................................. 47
10-es számkör ........................................................................................................................................ 49
I.Témakör: 10-es számkör - A természetes számfogalom kialakítása. Határozatlan halmazok, többkevesebb, ugyanannyi ........................................................................................................................... 51
II.Témakör: 10-es számkör – Mennyiségfogalom, számfogalom kialakítása 3-ig ................................ 55
III.Témakör: 10-es számkör – Mennyiségfogalom, számfogalom kialakítása 5-ig .............................. 62
IV.Témakör: 10-es számkör – Műveletvégzés 5-ig............................................................................... 66
V.Témakör: 10-es számkör – Mennyiségfogalom, számfogalom kialakítása 10-ig ............................. 74
VI.Témakör: 10-es számkör – Műveletvégzés 10-ig............................................................................. 81
Felhasznált irodalom ............................................................................................................................. 91
Javasolt irodalom a számkör feldolgozásához ...................................................................................... 91
Feladatlapok, fejlesztő kiadványok ....................................................................................................... 91
Online, digitális, IKT anyagok .............................................................................................................. 92
20-as számkör ........................................................................................................................................ 93
I.Témakör: 20-as számkör – Tízes számkörben tanultak ismétlése, gyakorlása ................................... 97
II.Témakör: 20-as számkör – Számkörbővítés .................................................................................... 103
III.Témakör: 20-as számkör – Műveletvégzés, tízes átlépés ............................................................... 108
Felhasznált irodalom: .......................................................................................................................... 123
Javasolt irodalom a számkör feldolgozásához .................................................................................... 123
Feladatlapok, fejlesztő kiadványok ..................................................................................................... 124
Online, digitális, IKT anyagok ............................................................................................................ 125
100-as számkör .................................................................................................................................... 127
I.Témakör: Ismétlés – 20-as számkör; részképességek fejlesztése ..................................................... 129
II.Témakör: 100-as számkör – Számkör-bővítés, számköri ismeretek................................................ 132
III.Témakör: Műveletek 50-es számkörben tízes átlépés nélkül ......................................................... 137
IV.Témakör: Műveletek 50-es számkörben tízes átlépéssel ............................................................... 141

3

V.Témakör: Ismétlés, gyakorlás – 100-as számköri ismeretek; műveletek 50-es számkörben .......... 145
VI.Témakör: Műveletek 100-as számkörben tízes átlépés nélkül ....................................................... 148
VII.Témakör: Műveletek 100-as számkörben tízes átlépéssel ............................................................ 152
VIII.Témakör: A szorzás műveletének kialakítása; A bennfoglalás értelmezése; A részekre osztás . 156
Felhasznált irodalom ........................................................................................................................... 161
Javasolt irodalom a számkör feldolgozásához .................................................................................... 161
Feladatlapok, fejlesztő kiadványok ..................................................................................................... 162
Online, digitális, IKT anyagok ............................................................................................................ 162
Mellékletek .......................................................................................................................................... 163

4

Előszó
Mindennapi életünk szerves részét képezik a matematikai ismeretek. A sikeres tanuláshoz és munkavégzéshez nélkülözhetetlen a numerikus tudás. Ez segít bennünket többek között tevékenységeink
megszervezésében, végrehajtásában, a minket körülvevő világ megértésében.
A nevelési-oktatási folyamatban kiemelt jelentőségű a matematikai kompetencia fejlesztése. Az eredményes matematikatanítás, valamint az ehhez szükséges készségek, képességek hatékony fejlesztése
érdekében ismernünk kell az alapvető numerikus képességek tipikus, illetve atipikus fejlődését. Tisztában kell lennünk a számolási folyamatokkal, a működésükben részt vevő rendszerekkel. Ismernünk
kell a fejlesztések meghatározó elveit, módszereit, lépéseit.
Kiadványunk a matematikai tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek/tanulók képességeinek fejlesztéséhez, a teljesítménybeli elmaradás csökkentéséhez kíván segítséget adni. Bemutatjuk a fejlesztő
munka egy lehetséges útját, a fejlesztő munka lépéseit 5-ös, 10-es, 20-as és 100-as számkörben. Segédanyagunk elsősorban a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók fejlesztésével foglalkozó
szakembereknek készült, de használható differenciált foglalkoztatás keretében a matematika tanítási
órák megtervezéséhez is. Javasoljuk tanmeneteink rugalmas használatát, a tanulók, tanulócsoportok
sajátos, egyéni igényeinek (fejlettségi szintjének, aktuális tudásának, motivációjának, életkorának)
megfelelően.
Segédanyagunk első részében rövid elméleti áttekintést adunk a numerikus képességekről, a számfeldolgozásról, a számolási folyamatok működéséről, a tanulók matematikai problémáinak csoportosításáról. Bemutatjuk a fejlesztő munka alapelveit, fontosabb feladatait, mintát adunk a fejlesztő foglalkozások felépítéséhez.
A második részben számkörök szerinti bontásban a fejlesztés menetét ismertetjük.
Tanmeneteink 5-ös, 10-es, 20-as és 100-as számkörben készültek. Minden számkörhöz tartozik szakirodalmi ajánló is, mely hasznos segítséget nyújthat a fejlesztőmunka során.
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Bevezetés
Krajcsi Attila a Numerikus képességek zavara és diagnózisa című tanulmányában (2010) rövid áttekintést ad azokról a mentális rendszerekről, melyek a numerikus feladatok megoldásához szükségesek.
A numerikus feladatok megoldása komplex rendszerek együttműködésével történik. Egyszerű matematikai műveletek végrehajtásához is több rendszer működésére van szükség.
Neurológiai szempontból több számfeldolgozási modell létezik, pl. McCloskey (1992) kognitív modellje, Campbell és Clark (1992) kódolási modellje, Dehaene (2003) hármas kód modellje. Mi ez
utóbbit mutatjuk be röviden.
Dehaene hármás kód modelljében szerepet játszó mechanizmusok:
 analóg mennyiségreprezentáció (mentális számegyenes: a mennyiségekről hordoz információkat
- összehasonlítás, becslés, közelítő számolás);
 auditoros verbális szókeret (verbális rendszer: a számbeli információkat verbális formátumban
tárolja, képes az értékek pontos tárolására, de értelmezésére nem);
 vizuális arab szám formátum (arab szám formátum: arab szám olvasása, arab szám írása - írásbeli
számolási műveleteknél aktív).
A fenti reprezentációkhoz további rendszerek is szükségesek a matematikai feladatok megoldásához,
ilyen például a fogalmi tudás és a procedurális rendszer. A különböző rendszerek egymással szoros
kapcsolatban állnak. Egyes rendszerek (pl. verbális rendszer, procedurális rendszer) több feladatot is
végeznek, nemcsak a számokkal kapcsolatos feldolgozásban vesznek részt (Krajcsi, 2010).

Összefoglaló ábra a numerikus megismerésben szerepet játszó rendszerekről és reprezentációkról
(Dehaene 2003; Delazer et al. 2004; McCloskey 1992 nyomán) Forrás: Krajcsi, 2010. 97.o.)

Feltételezhető, hogy a fent ismertetett mentális rendszerek egyes részeinek sérülése okozhatja a számolási problémákat, de ma még erről teljesen pontos információink nincsenek (Krajcsi, 2010). A számolással kapcsolatos nehézségeket több szempont szerint csoportosíthatjuk.

A matematikai ismeretek elsajátítása során tapasztalt problémák csoportosítása
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(Farkasné Gönczi Rita felosztása alapján)
 Matematikai tanulási/teljesítménybeli elmaradás
 Matematika tanulási/ teljesítménybeli zavar– számolási zavar, diszkalkulia
 Matematika tanulási/ teljesítménybeli zavar – diszkalkulia - komorbid zavarokkal
Matematikai tanulási/ teljesítménybeli elmaradás esetén a diszkalkulia jellemző tünetei tapasztalhatók,
de a kiváltó okok nem neurológiai eredetűek. A matematikai képességek fejlődésében, az ismeretek
elsajátításában jelentős elmaradás tapasztalható. A hátrányok csökkentéséhez, megszüntetéséhez célzott fejlesztésre van szükség. Kialakulásának hátterében több tényező állhat: környezeti tényezők,
személyiségjegyek, attitűd, a motiváció, esetleg társuló problémák, például szorongás (Farkasné
Gönczi, 2018).
Matematika tanulási/ teljesítménybeli zavar - diszkalkulia:
„A diszkalkulia az általános intelligenciaszintet nem érintő, a matematikai teljesítményben manifesztálódó, a pszichés diszfunkciók kapcsán fellépő széles spektrumú tünettannal rendelkező zavar, melynek
oka a számokra specifikusan köthető multiple feldolgozó körök struktúráit, illetve funkcióit érintő
eltérés, amely a komorbiditás esetén további neurológiai struktúrákat, ill. funkciókat érint, örökletes
és/vagy szerzett sérülés eredményeként. A diszkalkulia megjelenésének formáját, méretét, kiterjedtségét a környezet nagymértékben befolyásolja, de nem képez oksági tényezőt (pl. személyiség, attitűd,
viselkedés, frusztráció, családi szokások, oktatási módszerek). A diszkalkulia jelenléte módosíthatja a
személy és környezete társadalmi részvételét, ezáltal életminőségét a saját megküzdési stratégiái és a
környezete által nyújtott lehetőségek tükrében.” (Farkasné Gönczi, 2018. 47. o.).
Matematika tanulási/ teljesítménybeli zavar – diszkalkulia komorbid zavarokkal
„A specifikus tanulási zavarok területén belül a matematika elsajátítása és a matematikai teljesítmény
zavara további zavarral komorbid együttjárást mutat, amely az egyén mindennapjait negatívan befolyásoló komplex tünetképet mutat. A tünetek árnyalják vagy felerősítik a diszkalkulia tünetképét.”
(Farkasné Gönczi, 2018. 50. o.).

A matematikai képességek fejlődése és fejlesztése óvodás és kisiskolás korban
A „képesség egyszerűbb képességekből, készségekből, rutinokból és ismeretekből szerveződő átfogó,
funkcionális pszichikus rendszer, amelynek működése tevékenységben, belső/külső produktumban
nyilvánul meg.” (Nagy, 2003. 1. o.). A 4-8 éves gyermekek fejlesztése során az elemi alapkészségek
fejlesztését kell a fókuszba helyezni. Az elemi alapkészségek ebben a korosztályban a következők:
írásmozgás-koordináció készsége, beszédhanghallás készsége, relációs szókincs, elemi számolás, tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés-megértés, szocialitás (Nagy, 2003).
“Elemi számolási készség alatt (1) a 100-as számkörbeli számlálást (pozitív egész számok egymás
után való sorolása növekvő és csökkenő sorrendben), (2) a 20-as számkörbeli manipulatív számolást
(tárgyakkal végzett műveletek), (3) a 10-es számkörbeli számképfelimerést , valamint (4) a 100-as
számkörbeli számolvasást (számok jelének felismerése) értjük.” (Nagy és mtsai, 2004. 38. o.).
A számolás a számszavak kötött sorrendben történő elsajátítása. Már két, két- és féléves korban képesek a gyermekek elkülöníteni a számneveket a nem számnevektől (Fuson, 1988., id. Jármi, 2013. 20.
o.). A számok sorrendje automatizálódik, először az ötös, tízes, húszas számkörben. Egy 2002-ben
végzett hazai kutatás eredményei szerint a középső csoport végén a gyermekek átlagosan 17-ig tudnak
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számlálni. A nagycsoportos óvodások 85%-a tudja a húszas átlépést. „Négy és hét éves kor között a
számkörök átlépése is gyorsan fejlődik, bár ez csak akkor indulhat meg, ha a húszig számolást a gyermek már elsajátította. Az első osztályosok háromnegyedének már a százas átlépés is megy” (Józsa,
2003., id. Jármi, 2013. 20. o.).
A számjegyek felismerésében 5-6 éves kor körül történik nagy előrelépés. Az óvodában a gyermek
spontán érdeklődése a számok iránt csak megerősítést kap, a direkt oktatás csak az iskolában kezdődik. Ennek ellenére elmondható, hogy az iskolába lépés előtt a gyermekek 90 %-a 5-ig, kétharmaduk
15-ig ismeri a számjegyeket. Első osztály végére minden ép intellektusú gyermek felismeri és kiolvassa a számjegyeket (Józsa, 2003., id. Jármi, 2013. 21. o.).
A számlálás, megszámlálás az első számtani művelet, mellyel egy halmaz számosságát állapíthatjuk
meg. Ez a folyamat, míg a gyermekek megértik a számlálás lényegét, és helyesen használják is azt, 2
éves kortól 6 éves korig tart. A fejlődés az iskolás korban a számlálás hatékonyságában nyilvánul meg,
gyorsabbá, pontosabbá válik (Camos, 2003., id. Jármi, 2013. 21. o.).
Óvodás korban a gyermekek informális tanulás útján Gelman és Gallistel (1978., id. Jármi, 2013. 22.
o.) szerint az alábbi számlálási elveket sajátítják el:
 egy az egynek való megfeleltetés: „minden egyes elemhez hozzárendeljük a soron következő
szám nevét, és minden elemre egyszer rámutatunk”,
 a számoknak állandó sorrendje van,
 az utoljára kimondott szám jelenti a halmaz számosságát,
 a számlálás független az elemek fajtájától, bármilyen halmazon elvégezhető,
 a számlálás bármelyik elemnél elkezdhető, és bármelyik elemtől folytatható.
A tipikusan fejlődő gyermekek a fenti szabályok mindegyikét elsajátítják az óvodás kor végére (Jármi,
2013. 22. o.).
Kialakult számfogalomról akkor beszélhetünk, „ha a gyermek megérti, hogy:
 egy halmaz egyik jellemzője a számossága, és bizonyos manipulációk ennek megváltozását
eredményezik (pl. halmazok összesítése, elemek elvétele),
 a halmazok összehasonlíthatók számosságuk mentén,
 két halmaz számossága akkor és csakis akkor egyenlő, ha elemeiket egy az egyhez meg lehet
feleltetni egymással,
 a számosság modalitásfüggetlen, vagyis a halmazok elemei lehetnek hangok, tapintási ingerek,
vagy absztrakt dolgok (pl. kívánság),
 és képes számlálás nélkül kis számosságokat (4 elemig) azonosítani (szubitizál).
A tipikusan fejlődő gyermekek 6 éves koruk körül már rendelkeznek kialakult számfogalommal.”
(Butterworth, 1999., id. Jármi, 2013. 24. o.).
A mentális számegyenes fejlődése tekintetében a kutatók között egyetértés van abban, „hogy a számfogalom kialakulását, a matematikai készségek fejlődését valamilyen veleszületett tudás segíti”. „A
számszavakat, számjegyeket automatikusan folytonos, közelítő mentális mennyiségekre fordítja
agyunk.” A mentális számegyenesen „a közeli számok egymáshoz közel, a kisebbek a baloldalon helyezkednek el, jobbra haladva pedig az egyre nagyobbak találhatók. A számok nagyságrendi viszonyait is a mentális számegyenesről olvassuk le.” (Jármi, 2013. 23-24. o.) „A számok elhelyezésének pontatlansága nem a számok nagyságával, hanem a horgonypontoktól való távolságukkal arányosan nő.
Már első osztályosok is horgonypontként használják a számegyenes két végpontját (Ebersbach, Luwel,
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Frick, Onghena, és Verschaffel, 2008., id. Jármi, 2013. 26. o.), 6. osztálytól kezdve pedig gondolatban
negyedelik a számegyenest, így a 250, 500, 750 számok is viszonyítási pontokká válnak a 0–1000
tartományban (Siegler és Opfer, 2003., id. Jármi, 2013. 26. o.).„.). „A mentális számegyeneshez való
hozzáférés a számok elsajátításának kezdetétől automatikus, de nyitott kérdés a reprezentáció természete (lineáris/logaritmikus) és ennek esetleges változása a számokkal való tapasztalatok hatására. A
válaszhoz a gyermekek valódi számegyenesen való tájékozódásának vizsgálata vihet minket közelebb”
(Jármi, 2013. 25. o.).
Az összeadás műveletének megértéséhez a gyermeknek ismernie kell a számszavakat, és azt is, hogy
azok milyen számosságot reprezentálnak. Az összeadási stratégiák alkalmazása is folyamatos fejlődésen megy keresztül. Jármi Éva (2013) ezt Butterworth (2005) 3+5 példáján keresztül mutatja be.
 Az összeszámolás során a gyermek az egyik kezén leszámol 3 ujjat, a másikon 5-öt, majd a kinyújtott ujjakat összeszámolja.
 A folytatólagos számolásnál a 3 kinyújtott ujjhoz (melyet vagy egyesével nyit, vagy az ujjkép
kialakulása után egyszerre) folytatólagosan hozzászámol 5-öt.
 A minimumstratégiánál a gyermek a számolást a nagyobbik összeadandóval kezdi, tehát kinyitja
5 ujját, majd hozzászámol 3-at. A tagok felcserélhetőségének elvét az 5-6 éves gyerekek intuitíve
alkalmazzák.
 A fejben történő számolás során a gyermek a nagyobbik összeadandótól kezdve fejben, az ujjak
használata nélkül, sorban mondja a számokat (5, 6, 7, 8). Az első osztály végére tehát az ujjak
használatára már nincs szükség, gyakran a számokat sem mondják ki a gyerekek.
 A felidézés során az eredményt a gyermekek a számtani emlékezetből, az ún. összeadási táblából
hívják elő (Jármi, 2013. 27-28. o.).
„Az összeadási tábla a műveletek ismételt elvégzése során, asszociációs tanulással (a probléma, vagyis
az elvégzendő összeadás és az eredmény asszociálódásával, pl. 3+5 az 8) épül ki, a szorzótáblával
ellentétben általában direkt gyakoroltatás nélkül. Az összeadási táblában csak az egyjegyű számok
összegei szerepelnek, ezek nagyságának függvényében nő előhívási idejük.” (Jármi, 2013. 28. o.).
„A többjegyű számok összeadása minőségileg más feladatot jelent a későbbiekben, melyre a gyermekek többféle stratégiát alkalmaznak a fejben történő számolásnál.” (Fuson, Wearne és mtsai, 1997., id.
Jármi, 2013. 29. o.).
Példa: 38+26=□
 „Szekvenciális stratégia: 38+20=58 +6=64.
 Dekompozíciós stratégia: 38=40–2, 40+26=66 –2=64.
 Tízesek és egyesek elválasztása: 30+20=50, 8+6=14, 50+14=64.
Ezek a stratégiák erőteljesen támaszkodnak a helyérték megértésére (és fordítva, a stratégiák alkalmazása elmélyíti a helyi érték megértését), illetve segítik az írásbeli összeadás algoritmusának helyes
alkalmazását és jelentéssel való felruházását” (Jármi, 2013. 29. o.).
A kivonás műveletének elvégzése jobban támaszkodik a mentális számegyenesre, mint az összeadás
(Dehaene & Cohen, 1997., id. Jármi, 2013. 29. o.). A gyermek az összeadási tábla tényeit segítségül
hívva, algoritmikus stratégia alkalmazásánál vagy a kisebbítendőtől indul el, és lefelé számol egyesével (pl. 8-3 esetén 8-7, 6, 5), vagy a kivonandótól indul el, és számol felfelé (3-4, 5, 6, 7, 8), ami több
lépés ugyan, de a gyermekek a növekvő sor esetén kevesebbet hibáznak (Fuson, 1992., id. Jármi,
2013. 29. o.).
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A tízes átlépést igénylő kivonások (például 14–6) nagy nehézséget jelentenek a művelet elsajátításának kezdetén. A gyermekek által alkalmazott stratégia első lépésben a kivonandó felbontását igényli
(4+…=6), ami inkább additív művelet, ezután a kapott eredményt ki kell vonni a tízből (10–2=8) számolás, vagy felidézés segítségével.” (Fuson & Kwon, 1992., id. Jármi, 2013. 29-30. o.). A többjegyű
számok kivonásakor az összeadásnál leírt stratégiákat alkalmazzák.
A szorzás műveletének bevezetése hagyományosan a 2. évfolyam 2. félévére esik. Ettől eltérő tanmenetek, tankönyvcsaládok alapján előfordul, hogy párhuzamosan tanulják a négy alapműveletet. A
szorzás értelmezése, tanítása egyenlő tagok sorozatos összeadásaként történik.
„A szorzótábla tényeinek bevésése fáradtságos, hosszú gyakorlást igénylő feladat. Bár csak 36 szorzatot kell fejben tartani” (melyek a verbális emlékezetben tárolódnak), „az elemek ismétlődése és többirányú kapcsolata erőteljes interferenciát okoz egy-egy szorzat előhívásánál” (Dehaene, 2003., id.
Jármi, 2013. 30. o.). Az összeadáshoz hasonlóan a szorzásnál is kimutatható a nagyobb X kisebb sorrend előnye (Butterworth, Marchesini és Girelli, 2003., id. Jármi, 2013. 31. o.).). „Bár a kódolás szó
szerinti, az adatok később (3. osztály után) átszerveződhetnek a számok nagysága mentén, amikor a
gyermekek teljesen megértik és új problémákra is képesek alkalmazni a kommutativitás elvét. A nagyobb X kisebb forma preferenciája valószínűleg abból fakad, hogy ha a szorzást sorozatos összeadással számítjuk ki, akkor kevesebb műveletet kell elvégezni a 6×3=6+6+6, mint a 3×6=3+3+3+3+3+3
esetén” (Jármi, 2013. 31. o.).
Az említett sorozatos összeadás algoritmikus, számoláson alapuló stratégián kívül további szorzási
stratégiákkal találkozhatunk. A dekompozíciós stratégia alkalmazásakor egy könnyebben hozzáférhető
szorzatból indul ki a számolás (pl. 7X6 esetén 6X6=36 +6=42). A második osztály végére dominánssá
válik a felidézéses stratégia. A szorzó- és összeadási táblák megszilárdulása a 4. osztályra tehető. Ezt
követően is tapasztalható fejlődés, mely a helyes válasz előhívásához szükséges idő, és a hibaszámok
csökkenésében érhető tetten (Jármi, 2013. 32. o.).
„Kitüntetett jelentőségűnek tűnik az iskola 4. osztálya, ekkorra szilárdulnak meg olyan, számokkal
kapcsolatos alapvető ismeretek, mint például a lineáris mentális számegyenes, az összeadási- és szorzótábla tényei, illetve automatizálódnak az alapvető számolási képességek” (Jármi, 2013. 33. o.), melyeket az 1. számú táblázat szemléltet.
Bár a táblázat az óvodás időszak végét 7 éves korra teszi, tudjuk, hogy a gyermekek többsége jellemzően 6 évesen kerül iskolába. Különösen igaz lesz ez a 2020. január 1-től bevezetett jogszabályi változások következtében. Az iskolába lépő 6 éves korosztály tehát, a szakirodalom és a benne hivatkozott
kutatások szerint, képes 20-ig mechanikus számlálásra, halmazok elemeinek megszámlálására, kialakult számfogalommal rendelkezik, a számszavakat, számjegyeket és a számok nagyságbeli viszonyait
is a mentális számegyenesről olvassa le, az összeadást az ujjain összeszámolással képes elvégezni.

Számismeret
3 évig

számszavak
jelentése

Számlálás
Mentális számegyenes Összeadás, kivonás
Biológiailag elsődleges matematikai képességek
egy az egyhez
analóg mennyiségrepremegfeleltetés elve
zentáció
"markolók"
Óvoda
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Szorzás

3 és fél év alapvető számlálási szabályok,
3-4 elem megszámlálása
számlálás20-ig
5 év

számok mentális számegyenesre fordítása

számfogalom, számmegmaradás

6 év
7 év

1 hozzáadása, elvétele

számkörök minden számlálási
átlépése, arab szabály, számlálás
számok 5-ig automatizálódása,
kettesével számlálás megjelenése

számolás az ujjakon,
összeszámolás,
folytatólagos számolás, minimumstratégia, inverzió
megértése

Iskola
1. osztály arab számok 20ig
2. osztály arab számok
100-ig
3. osztály arab számok
1000-ig
4. osztály
6. osztály

1.

horgonypont: két végpont

számolás fejben

lineáris számegyenes: 0- felidézés: összeadá- szorzótábla be100
si tábla
vésése
műveletek többjegyű számokkal
összeadási tábla
megszilárdulása

szorzótábla átrendeződése,
megszilárdulása
kettesével számlá- lineáris számegyesen: 0- aritmetikai tények teljes hálózatának
lás automatizálódá- 1000, horgonypont: nekiépülése
sa
gyedelés, adaptív stratégiaválasztás

számú táblázat: A fejlődés mérföldkövei a számolási képességek terén Forrás: Jármi, 2013. 34. o.

Tehát azokra a gyermekekre kiemelt figyelmet kell szentelnünk, akik az imént felsorolt képességek
terén alulteljesítenek. Fejlesztő pedagógiai/gyógypedagógiai megsegítésük elengedhetetlen.

A fejlesztő munka
A numerikus képességek fejlesztése, a matematikai fogalmak, műveletek kialakítása során az alkalmazott módszerek, elvek a matematikai tanulási nehézséggel küzdő és a diszkalkuliás tanulók esetében
alapvetően megegyezik.
A fejlesztés alapvető szempontjai: ”interdiszciplinaritás, holisztikus szemlélet, egyéni szükségletorientált felmérés és fejlesztés” (Farkasné Gönczi, 2018. 51.o.).
A fejlesztő munka alapja a gyermekek/tanulók aktuális tudásszintjének pontos ismerete. Ennek megállapításához jól használható a Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER). A DIFER az óvodásés kisiskoláskor (4-8 évesek) alapkészségeinek fejlődésével és fejleszthetőségével foglalkozik. Diagnosztikus programcsomag, fejlesztési segédanyagokkal. A személyiségfejlődés szempontjából meghatározó jelentőségű, 7 elemi alapkészség fejlettségének feltárására szolgál. A vizsgálóeljárás lényege,
hogy kifejezi az adott életkorban elvárt alapkészségek szintjeinek elsajátítási mértékét mind a 7 területre és összesített értéket, úgynevezett Difer-indexet jelöl meg (az IQ-hoz hasonlóan) (Nagy és mtsai,
2004).
Nagy József ötszintű készségfejlődési modellje alapján leírható a készségek elsajátítási folyamata.
Előkészítő szint (ötös számkör, a számfogalom kialakulásának korai szakasza), kezdő szint (tízes
számkör), haladó szint (húszas számkör), befejező szint (százas számkör – számlálás, elemi matematikai műveletek manipulatív szinten, számjegyek ismerete), optimum szint (stabil számfogalom húszas
számkörben, manipulatív műveletvégzés, számlálás ötszázas számkörben, számjegyek ismerete százas
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számkörben). A készségfejlesztés célja az optimum szint elérése. A tervező munkához támpontot nyújt
a Vigotszkij-féle legközelebbi fejlődési zóna elmélet (Józsa, 2014). „A gyermek fejlődési zónáját az
önállóan megoldott feladat (aktuális fejlettségi szint) és a segítséggel megoldott feladat (lehetséges
fejlettségi szint) közötti távolsággal értelmezi. A fejlesztés akkor tekinthető optimálisnak, ha az a legközelebbi fejlődési zónában zajlik.” (Józsa, 2014, 36. o.).
A fejlesztő munka fontosabb alapelvei, jellemzői (Dékány, 2013, Józsa, 2014):
 Cselekvésbe ágyazott, játékos, eszközökkel (tárgyakkal, modellekkel, képekkel) támogatott, verbálisan is megerősített fejlesztés.
 Az absztrahálási folyamat fokozatainak betartatása (cselekvés-eszköz, rajz, cselekvés nélkül –
saját testen, térben, síkban).
 A különböző észlelési csatornák bevonása, erősítése a fejlesztés során.
 Fokozatosság, kis lépésekben haladás.
 Folyamatos ismétlés, gyakorlás, az új ismeretek beépítése a meglévők közé.
 Újszerű feladatok, feladathelyzetek biztosítása.
 A gyermek/ tanuló számára megfelelő kihívást jelentő játékok, feladatok alkalmazása.
 A gyermek/ tanuló aktivitására épülő fejlesztés.
A fejlesztő foglalkozások kiemelt feladatai (Dékány, 2003):
 a gondolkodás és a beszéd valamint az érzékelés, észlelés, a figyelem, az emlékezet összehangolt
fejlesztése;
 orientációs képességek fejlesztése;
 számköri ismeretek (számlálás, globális mennyiség-felismerés, relációk alkotása, számnévszámjegy –darabszám egyeztetés, mennyiségállandóság, helyi érték- fogalom, számjegyek írása,
olvasása);
 alapműveletek fogalmi kialakítása, gyakorlása;
 szöveges feladatok;
 motiváció, kitartás erősítése, szorongás oldása.
A fejlesztő foglalkozások javasolt felépítése:
 Bevezetés:
o
bemelegítő, ráhangolódó játékok, gyakorlatok (illeszkedjenek a foglalkozás fő területéhez, témájához);
 Fő rész:
o
a foglalkozás aktuális anyaga (ismétlésekkel, a régi és új ismeretek összekapcsolása),
lehetőség szerint mozgásos gyakorlatok beépítése;
o
megszilárdítás, bevésés;
 Befejezés:
o
levezető gyakorlatok, játékok (nem szükséges mindenképpen kapcsolódnia a témához)
(Gyarmathy, 2017.).
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Tanmenetek
Tanmenetjavaslataink olyan pedagógiai segédanyagok, melyek bemutatják a fejlesztő munka logikai
ívét, a haladás javasolt menetét, a kis lépésekre bontott tananyagot, valamint a készség- és képességfejlesztés feladatait. Az 1. és 2. évfolyam tanulói számára és beiskolázás előtt álló nagycsoportos
óvodásoknak készültek, de indokolt esetben ettől eltérő osztályfokú illetve korú gyermekek/ tanulók
fejlesztéséhez is segítséget nyújthatnak. Az időkeret meghatározásakor az iskolásoknál heti 2 fejlesztő
foglalkozást, óvodásoknál heti 1 foglalkozást terveztünk a tanévre/nevelési évre. Az óraszámok csak
irányadóak, azok pontos meghatározása a gyermekek/tanulók, tanulócsoportok speciális szükségleteinek megfelelően a fejlesztést végző pedagógus feladata. Egy-egy ismeret, művelet elsajátítására gyakran több idő szükséges, mint a tanmenetjavaslatban szerepel. Ilyenkor mindig a gyermekek/tanulók
aktuális fejlettségi állapota, fejlődési zónája a meghatározó, ahhoz kell igazodni. Szintén a pedagógus
feladata annak eldöntése, hogy melyik számkörnél kezdi meg a fejlesztőmunkát az adott tanulónál/gyermeknél illetve csoportnál. A döntést minden esetben a gyermekek/tanulók tudás- és fejlettségi
szintje alapján kell meghozni. A tartalmi egységek sorrendjét fontos betartani, azok egymásra épülnek.
Differenciálás:
Tanmeneteinkben az egyes foglalkozásokon/órákon belül jellemzően nem jelenítjük meg külön a differenciálás lehetőségeit, hiszen már az is önmagában differenciálás, hogy egy maximum 3 fős csoporttal dolgozunk. A csoportok összeállításánál javasolt figyelembe venni, hogy problémacentrikusan
kerüljenek a gyermekek/tanulók egy csoportba. Ezen belül a kis létszámú csoport lehetőséget ad a
foglakozások menetében folyamatosan jelen lévő differenciálás biztosítására, mely az egyéni segítségnyújtás mértékével, az egyénre szabott differenciált feladatokkal, a személyre szóló magyarázatokkal,
többletmagyarázatokkal, a fejlesztésre, feladatvégzésre szánt időintervallum rugalmas kezelésével, a
szemléltetés, cselekedtetés fokának személyre szabásával, az egyéni, páros vagy csoportos tevékenység szervezésével egyaránt megvalósítható. További lehetőséget nyújt a differenciálásra az IKT eszközök, digitális tananyagok használata is, de fontos kiemelni, hogy a számolási nehézséggel küzdő
gyermekek, tanulók fejlesztésében a legnagyobb hangsúlyt a manipuláció, saját élményű megtapasztalás, cselekedtetés alapjaira kell építeni.
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5-ös számkör
Készítette: Domokos-Horváth Edit

Előkészítő időszak, óvodások számára
Az óvodai nevelés az iskolai felkészültség szempontjából alapvető, meghatározó jelentőséggel bír. Az
óvodai nevelés szakasza olyan komplex, fejlesztő hatású, közösségi, nevelő hatású folyamat, amely
lehetőséget biztosít a gyermekek személyiségfejlődéséhez egyéni szükségleteik alapján, 3 éves életkortól a beiskolázásig. A korosztály felkészítése a zökkenőmentes iskolakezdésre az egyéni sajátosságok figyelembe vételével kialakított, módszeresen differenciált foglalkoztatást igényel. Előfordul,
hogy az óvodapedagógus tapasztalatai alapján, vagy a már lezajlott diagnosztikus vizsgálaton átesett
gyerekeknél célzottan válik szükségessé a mennyiségismeret, a matematikai gondolkodás fejlesztése.
Az óvodai időszak prevenció a tanulási zavarok megelőzésére, és alapozó a későbbi tanulási ismeretek
befogadásához. Kulcsfontosságú az óvodapedagógusok szerepe a nehezítettségek felismerésben és a
fejlesztő munkában, a teljes átfogó óvodai időszakban, a gyerekek fejlődésének folyamatos nyomon
követésével.
Az elemi számolási képességek fejlesztése egyetlen esetben sem jelentheti kizárólag a mennyiségismeret, számosság kialakítását, elemi ismeretek rögzítését. A multiszenzoriális fejlesztés a bázisképességek fejlesztéséből indul és halad a számolási készségek fejlesztésén keresztül a matematikai báziskészségek felé. Az 5-ös számkör kialakítását ebben a szemléletmódban kezelhetjük, az óvodai időszak
alapozó jellegének hangsúlyozásával. A játékosság, a mozgás, a tevékenykedés az óvodások alapvető
igénye. Ennek biztosítása elengedhetetlen a foglalkoztatásukban, nélkülözhetetlen a gyermeki érdeklődés, motiváltság fenntartásához, az együttműködéshez.
A 36 egységre tagolt felépítés az óvodai, tág (3-6 életév) életkorból adódóan ajánlás. Az alkalmak az
óvodások életkora, és az elemi számolási készségek fejlődése alapján kerültek összeállításra, így lehetőséget kínálva a csoportos fejlesztésekben adódó egyéni differenciálás könnyítésére. Az óvodás életkorban az elemi számolás fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy folyamatosan kiaknázzuk e képességeknek a spontán adódó fejlesztési lehetőségeit is. A differenciálás lépcsőzetességéhez a DIFER könyvcsalád jelenhet segítséget.
Az óvodai időszak játékos fejlesztéséhez sok-sok szakmai anyag került és kerül kiadásra, komplex
képességfejlesztést megcélzó, valamint egy-egy kiemelt részképesség terület fejlődésére összpontosító
gyűjteményeként. A korosztály számára színes, bő játékeszköztár széles körben elérhető, kiegészítésként egyéni szakemberi ötlettár gyűjtésével.

Témakörök
 5-ös számkör - A kis sokaság halmaza, számosság meghatározása 1-3-ig
 5-ös számkör – 5 alatti mennyiségek halmaza
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I.

Témakör: 5-ös számkör – A kis sokaság halmaza, számosság meghatározása 1-3-ig

Célok, feladatok:
















nyelvi készségek és beszédfejlesztés, szókincsbővítés
taktilis-kinesztetikus, vizuális, auditív és verbális észlelés és érzékelés
taktilis-kinesztetikus, vizuális, auditív és verbális differenciálás
motoros képességek, kognitív funkciók fejlesztése
téri és síkbeli orientáció, időérzék fejlesztés
elemző készség
csoportosítások, halmazalkotások, halmaz számossága
szín - nagyság - forma egyeztetés
mennyiség észlelés és összehasonlítás
mennyiség számlálás
mennyiség állandóság előkészítés
számnevek és számok sorrendisége
tapasztalatszerzés, tevékenykedtetés
gyermeki aktivitás, mozgásigény, játékosság biztosítása
rendszeresség, ismétlések
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Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

1.

Testrészek differenciálása, megnevezése.
Mozgásos gyakorlatok végzése
alapmozgásokkal a gyerekeket
körül vevő közvetlen térben.
A körülvevő tér szabadon megválasztott mozgásformával történő bemozgása.
Mozgással kísért mondóka.

fej, törzs, karok,
kezek, lábak, hát,
has

Testrészek megmutatása
saját testen és másik személyen megnevezéssel, pontos
helyével. Játékállatok megfigyelése, megnevezése,
tulajdonságok. Játékkal
végzett mozgások: testrészek
megérintése, különböző
irányokba tartása, helyezése.
Járás, futás, mászás, tárgyak
átlépése, kikerülése mintakövetéssel.
Az alapmozgások kötetlenül
végzett gyakorlása a tér
határvonalai között. Beszédmozgás összekapcsolása.

előre,
oldalra,
hátra
mennyi?

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

beszédértés,

Javasolt a mozgások zárt térben
végzése.

nyelvi készség,
szókincs,
plüss játékállatok,
karikák,
bólyák

kapcsolatteremtés, kapcsolattartás,
testséma,
mozgás,
téri tájékozódás,
nyelvi készség,
szókincs,
verbális és vizuális figyelem,
mozgás összerendezettség,
utánzókészség,
intermodalitás
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Ha a gyerek csak az
egyik kezét vagy
lábát mutatja, felhívjuk a figyelmét
arra, hogy van még
egy, kettő van.

1. sz. melléklet: Két
kis madár

Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

2.

Mozgás és nyelvi készségek.
Testséma: a fej - mint testrész további differenciálása.
Testrészek helyének és megnevezésének rögzítése, mondókázás.
Térirányok észlelése, orientáció
alakítása eszközhasználattal.

arc, szemek, orr,
fülek, száj,
sok-kevés,
felém, tőlem, fel,
le,
kicsi-nagy, gömbölyű (kerek)
nekem, neked
gyors, lassú

A testrészek ismétlése, bővítése. Mondóka tanulás mozgással.
Labdák mennyisége: Sok
vagy kevés labda van? Jut
mindenkinek? Egy gyerek
egy labdát vehet ki. Méret
összehasonlítása: kisebb,
nagyobb. Milyen a formája?
A labdát gurítani/dobni/rúgni előre, oldalra,
fel, hátra. Dobás karikába.
Ezt követően a gyerekek
egymásnak gurítgatják.
A gurítás tempója változik.

különböző méretű
és felületű labdák,
csörgőlabdák,

kooperáció,
kivárás,
vizuális, verbális figyelem és emlékezet,
forma és nagyságészlelés,
nyelvi készség
nagymozgás,
mozgáskoordináció,
munkamemória,
testrészek ismerete,
téri tájékozódás,
verbális észlelés,

A labdák mérete
igazodjon a gyermek kezének nagyságához.
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tornakarika

1. sz. melléklet:
Keze, lába van neki

Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

3.

Testrészek átismétlése.
Tárgyak megfigyelése, összehasonlítása, nyelvi fejlesztés.
Színek szerinti halmazalkotás,
mozgáshoz kötötten. Halmazalkotás tárgy szinten.
Számlálás 3-ig.
Mozgással kísért mondókázás.

különböző, egyforma, hasonló,
színek nevei,
csoport,

A testrészek és a mondóka
elismétlése. Ruházat: megfigyelés és megnevezés, kinek
milyen színű ruhája van,
kinek van hasonló, egyforma, kik azok, akiké különbözik. Csoportba rendeződés. Olyan színt is mondunk,
amilyen nincs rajtuk.
Játék eszközök funkciói,
tulajdonságai, színe, megfigyeléssel, használat kipróbálása. Van kereke? Hogyan
forog, gurul? Melyik a gyorsabb?
A színek alapján játékok
csoportosítása. Csoport
elemeinek megszámlálása.
Mondóka mozgással.

tükör,

szókincs,
beszédértés,
differenciáló készség,
színek nevei,
kognitív funkciók,
mennyiség észlelés,
színismeret,
intermodalitás,
megfigyelő készség,
emlékezet

Számlálásoknál
kézujjakkal egyeztetjük a mennyiségeket.

sok,
kevés,
semmi,
számnevek (egy,
kettő, három)
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különböző színű
játékok (járművek)

A tükör a testismeret kialakulását és a
tulajdonságok megfigyelését segíti.
Játékok: kisautók 3
színben 1,2,3 darab
mennyiségben

1. sz. melléklet: Jár
az óra

Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

4.

Nagyság szerinti összehasonlítások, számlálások manipulációs
tevékenységekben.
Akusztikus észlelés hangkeltés.
Hallott zörejek differenciálása,
felismerése és sorrendje.

pár,

A gyerekpár testmagasságának viszonyítása egymáshoz.
A párok változnak. 2 kötél
számlálása, hosszúság ös-szehasonlítása, út jelölése
(eltérő hosszúságú, szélességű) Bemozogják. Kavicsokat
összehasonlítása méret szerint. Kötélen járás. Meghallgatják bemutatás után az
eszköz hangját. A két eszközt váltakozva szólaltatják
meg. Mennyit szól a magas?
Hány hangszer van?

Eltérő és azonos
hosszúságú kötelek

nagymozgás,
egyensúly,
figyelem,
nyelvi készség,
nagyságok ismerete,
térorientáció,
akusztikus észlelés,
akusztikus differenciálás,
intermodalitás,
ritmusérzék,
nyelvi készség

mekkora,
milyen, kicsinagy, egyforma
(ugyanolyan),
egyenes-görbe,
magas-alacsony,
hosszú-rövid,
széles-keskeny
csörgő, mély
hang, magas
hang, egymás
után, váltakozik,
egy, kettő
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eltérő méretű kavicsok
egy pár csörgő:
magas és mély
hangzású, gyerekenként

Megjegyzés

Differenciálás: A
kötelek elhelyezése
formák szerint is
lehetséges vonalon
járással.
A csörgők megjelenésükben nem egyformák.

Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

5.

Formaismeret fejlesztése: formák differenciálása, azonosítás
egyeztetéssel, megnevezésekkel.
Színek ismétlése.
Halmazalkotás válogatással,
csoportosítás tulajdonságok
alapján. Számlálás, számnevek.
Építés.

forma (alak),
ugyanolyan,
egyforma,
különböző,
Számnevek: 1,2,3,
kerek, négyzet
(szögletes), Háromszög (tető)

Különböző formájú tárgyak
figyelése és összehasonlítása. Színek szerint halmazba
rendezése. A tárgyak megnevezése, formájának, a
különbözőség felismerése és
megfogalmazása. A formák
egyeztetetése, csoportosítás
szempont szerint. Az így
létrehozott halmaz számlálása. Formák beillesztése a
megfelelő táblahelyre, forma
és színazonosítás. Nagyság
szerint torony építés manipulációval.

különböző színű,
azonos méretű
labdák

nyelvi készség,
szókincs,
nyelvi készség,
manualitás,
kézügyesség,
formaészlelés,
formák megnevezése,
elemi számlálás,
tőszámnevek (1-3)
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egyszerű, különböző tulajdonságú és
funkciójú tárgyak
(golyó, dobókocka,
fésű, ceruza)
formatábla (Colorama)
Montessori-torony

Megjegyzés

Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

6.

Kis sokaság számlálása, megnevezése, egyeztetése számnévvel
(globális mennyiségfelismerés
megítélés 3-ig).
Sorrendiség nagymozgásban.
Párosítás. Nyelvi készség: rövid
történet eseményeinek sorrendisége.

nő, több, kevesebb, egymás után

Különböző tárgyakat random módon, gyors mozdulattal alaplapra dobás után a
gyerekek megszámlálják,
megnevezik a mennyiséget.
1, 2, 3 elemű nagy mozgások alapmozgásokkal, bemutatással (lépés, karok lendítése, ugrás, taps, guggolás).
A mozgások típusaiban a
számosság elemszámának
növelése (1-2-3 mozgás). A
mennyiség egyeztetése ujjakkal. A gyerekek párokat
alkotnak. Hány gyerek egy
pár? Kinek nincs párja? A
párok cserélődnek. Most
kinek nincs párja? Mesehallgatás, megbeszélés.

termések, marokkövek, apró tárgyak,

észlelés,
mennyiség növekedésének észlelése,
differenciálás,
mozgás,
munkamemória,
empátia,
beszédészlelés,
beszédértés
nyelvi kifejezőkészség,
figyelem,
problémamegoldó készség,
kauzalitás,
erkölcsi érzék

2. sz. melléklet: Az
állatok vitája mese
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meseszöveg, képek
a szereplőkről

Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

7.

Halmazok létrehozása számkörön belüli manipulációkkal,
finommotorika fejlesztéssel.
Számmondóka tanulás.

gyúrás, lapítás,
nyújtás (nyújtófa),
szaggatás (lyukasztó formák)

Eszközök megismertetése,
célja, tulajdonságai, funkciók. A lyukasztók formáinak
megbeszélése. Gyurmázási
technikák bemutatás utáni
kipróbálás. Nyújtás után
lyukasztások. A lyukasztott
formák azonosságának,
különbözőségének megfigyelése, válogatása. Rendezés színek/ formák szerint.
Számlálás, tőszámnevek.
Mennyiségek összehasonlítása. Mondókázás.

gyurma,
lyukasztók,
nyújtófa,
mondóka szöveg

beszéd,
nyelvi készség,
tapintásos -kinesztétikus
tapasztalatszerzés,
taktilis érzékelés,
finommotorika,
kézügyesség ,
nyelvi fejlesztés, szóhasználat,
formaészlelés,
formadifferenciálás,
színismeret,
finommotorika,
figyelem,
verbális emlékezet,
munkamemória

1. sz. melléklet: Itt
a kezem, itt a szám
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Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

8.

Mennyiség állandósága folyamatos mennyiség érzékeltetéssel. Folyadék töltése különböző
formájú és átlátszó üvegekbe.
Számlálás a számkörben, kézujjakon.

ugyanannyi
mennyiség

Megfogják, megnézegetik a
különböző formájú edényeket. Összehasonlítják a formákat, a különbözőségeket
elmondják. Megszámlálják
az edényeket, formájukat,
méretüket. A szörpből egy
mércényit öntünk az edénybe. Áttöltések, Összehasonlítás. Milyen tulajdonságában változott meg a folyadék? Ugyanannyi folyadék
van, azonos a mennyiség.

3 darab átlátszó
falú, különböző
formájú edények,
mérce, szörp, víz

nyelvi készség,
figyelem,
vizuális észlelés,
taktilis észlelés,
mennyiség észlelés,
mennyiség állandóság,
figyelem,
gondolkodás
következtetés,
beszédértés

Differenciálás:
azonos mennyiség
töltögetése különböző nagyságú
edényekbe.
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Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

9.

Diszkrét mennyiség állandóság:
3 elemű halmaz kialakítása
heterogén tárgyeszközökkel,
manipulációkban.
Tárgy-kép egyeztetések. Számnevek és kétirányú számsorrend
a számkörben.
Nyelvi fejlesztés és formák
azonosítása (gyümölcsök, játékok, tárgyfunkciók).

változik a men-nyiség, előre
számlálás, visszafelé számlálás

Eszközök szín- formanagyság szerinti válogatása
egy-egy tulajdonság alapján.
Halmaz alkotás és a halmazok változásainak megfigyelése. A halmazok elemeinek
megszámlálása. A képeken
megjelenő formák felismerése, egyeztetése a tárgyakkal.
Kép alapján forma kiválasztása. Ujjszámlálás előre és
hátra (1, 2, 3, és 3, 2, 1,).
Gyümölcsök megnevezése,
mennyisége képeken.

3 darab térforma: 1
nagy méretű színes
piramis,

beszéd, nyelvi készség,
szókincs,
motoros készségek,
vizuális formaészlelés,
formák differenciálása,
formamegnevezés,
számlálás,
mennyiségismeret,
térorientáció,
intermodalitás

A térformák pontos
megnevezése nem
elvárás. Megszámlálásnál a tárgyak
rámutatása ujjal
történik, egyidőben
a számnév kimondásával. Differenciálás: Több szempont egyidejű alkalmazásával végzett halmazalkotás.
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1 kis méretű és más
színű gömb,
1 nagy méretű, a
gömbbel megegyező színű kocka,
térformák 1-1 képen,
gyümölcs, számképek

3. sz. melléklet:
Gyümölcsök 3-as
számkörben

Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

10.

Testséma, oldaliság. Grafomotorika, ábrázoló készség: emberrajz.
Megszámolás. Mennyiség észlelése tevékenységben, egyeztetés
számnévvel. Számok sorrendisége. Mozgással kísért dal tanulása.

bal, jobb, előtte,
utána, most

A testrészek megmutatása
megnevezéssel. Két testfél
átmozgatása oldaliság szerint. A ruházatot neve, leírása, összehasonlítások. Megszámlálják, hogy az öltözékükön miből mennyi van,
tulajdonságok szerint. Megszámolják, a csoportban
most hány nadrág, póló van.
Egy gyermek teljes testét
fekvő helyzetben körbe
rajzolják. A kréta mozgásával egyidejűleg megbeszélik,
hol jár a kréta a testnél, mit
rajzol éppen. Valósághűen
kiszínezik. A dalt mozgással
egyidejűleg éneklik.

tükör,

téri tájékozódás,
testséma,
jobb, bal oldaliság,
számlálás,
számnevek,
számsorrend,
mozgás,
nyelvi fejlesztés,
intermodalitás,

A testrészek ismerete további differenciálással, bővíthető. A rajzolásnál
képesség szerint
dolgoznak a gyerekek (mennyiség,
minőség, eszköz
választás).
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zsírkréták,
ceruzák,
csomagolópapír

1. sz. melléklet:
Gyuszi Nyuszi dal

Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

11.

Diszkrét mennyiség állandóság:
Halmazalkotás. Halmazok ös-szehasonlítása. Mennyiség
azonosítása képi szinten. Formaegyeztetés, vizuális ritmus
színezéssel. Jobb-bal differenciálás. Vonalkövetés.

több, kevesebb,
ugyanannyi

Az eszköz szín, nagyság,
forma szerinti megbeszélése,
válogatása, csoportosítása. 3
darab leszámlálása. Öszehasonlítás a 3 és a fennmaradó
többi elem között (sok-kevés
ismétlése). Más típusú eszközzel ismétlés. A két halmaz összehasonlítása számosság szerint (mind a két
halmaz 1, vagy 2, vagy 3).
Feladatlap megoldása.

kisméretű labdák,
marokkövek, gyöngyök, babszemek,
pattogatott kukorica

jobb,
bal

Készségek, képességek

Megjegyzés

Javasolható, a számolási terület behatárolása, egy alaplappal, segíti a
fókuszálást, a
mennyiség észlelését (teríték alátét
megfelelő).
Differenciálás: A
gyermek önállóan is
leszámolhatja a 3
elemű halmazt.
4. sz. melléklet:
Feladatlap
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Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

12.

Mennyiségek számlálása eszközzel, képekkel. Leszámlálás
mennyiség szerint. Emlékezet
fejlesztés.

gyümölcsök

A tárgyképek megnevezése,
tulajdonságai. A kosárba
helyezett gyümölcs számlálása egymás után, különböző
számköri mennyiségekkel. A
kosarak összehasonlítása
(szín, forma, nagyság) és
mennyiségek szerint. Men-nyiség egyeztetése számnévvel. A kosarakba a gyerekek számolnak le annyi
gyümölcsöt, amennyit mondunk. 2 kosarat összehasonlítunk, mik került bele. Ismert mondókák ismétlése.

többféle gyümölcsök, kosarak,
gyümölcsöket ábrázoló képeken

nyelvi készségek,
fogalmi gondolkodás,
beszédkészség,
szókincs,
beszédfejlesztés,
elemi számlálási készség,
differenciáló készség,
téri tájékozódás,
összehasonlítás,
emlékezet,
téri tájékozódás,
manipuláció

A történet felolvasása. A
cselekmény elmondása emlékezetből. A képek sorendjének megállapítása, rendezése. A képek összekeverése, helyének megkeresése. A
történet elmondása a képek
segítségével.
Cica rajzolása, színezése.

rövid mese, 3 kép a
meséről, rajzeszközök, papír

nyelvi fejlesztés,
gondolkodás,
emlékezet,
összefüggések,
időrendiség,
képsorrend,
térorientáció,
beszédkészség

hány? mennyi?
ugyanannyi,
több, kevesebb

13.

Nyelvi készség, verbális észlelés
mesével. Időérzékelés a mesében. Események verbális és képi
sorrendisége.
Finommozgás fejlesztése színezéssel.

először, utána,
végül, reggel,
délben, este
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cica színező lap

Megjegyzés

5. sz. melléklet:
A három kiscica
című mese

II.

Témakör: 5-ös számkör – 5 alatti mennyiségek halmaza

Célok, feladatok:
 nyelvi készségek és beszédfejlesztés
 szókincsbővítés, relációszókincs
 számolást megalapozó, általános bázisképességek fejlesztése: taktilis-kinesztetikus észlelés, testséma, lateralitás, nagy- és finommozgás, vizuális és
auditív észlelés, téri orientáció, időbeli tájékozódás, szerialitás, kommunikáció és nyelv, figyelem, gondolkodás, intermodalitás
 elemi számolási készségek fejlesztése: téri tájékozódás, vizuopercepció, vizuomotoros koordináció, figyelem, memória, gondolkodás, szenzomotoros
integráció, verbális feldolgozás, logika
 matematikai bázisképességek fejlesztése: halmazalkotások, halmazok változásai, szín – forma – nagyság viszonyok, számlálás, összeszámolás, tő- és
sorszámnevek, mennyiségismeret számkörön belül, mennyiségészlelés, mennyiségállandóság, mennyiség –számkép - számnév egyeztetésének megkezdése, mentális számegyenes előkészítése, mennyiségek összehasonlítása és változásai, matematikai-logikai gondolkodás
 vizuális, auditív és verbális észlelés, érzékelés, differenciálás
 motoros képességek, kognitív funkciók fejlesztése
 munkamemória
 téri és síkbeli orientáció, időbeli tájékozódás
 szerialitás
 elemző készség
 csoportosítások, halmazalkotások a számkörben
 számlálás, leszámolás, összeszámolás
 tovább differenciált szín - nagyság - forma felismerés megnevezésekkel
 mennyiség észlelés és összehasonlítás a számkörben
 mennyiségi viszonyok megállapítása a számkörben
 mennyiségek változásai
 mennyiség számlálás számnevek használatával, sorszámnevekkel a számkörben
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mennyiség állandóság a számkörben
számnevek és számok sorrendisége a számkörben, mindkét irányban
tapasztalatszerzés, tevékenykedtetés, gyermeki játékos aktivitás biztosítása
előzetes ismeretek beépítése, felhasználása, ismétlés

Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

14.

Testséma bővítése nyelvi fejlesztéssel. Mozgással kísért dal.
Térorientáció fejlesztése: mozgás, két testfél differenciálása,
bal és jobb fogalmak bevezetése.
Kézujjak számlálása jobb és bal
kézen.
Párosítás.

nyak, váll, könyök, térd, boka,
kézujjak nevei,
jobb, bal, honnan,
hová (irány), kör,
négyzet, háromszög

Ismert testrészek átismétlése
és további tagolás, megszámlálás. A testrész helye,
megnevezése, átmozgatása.
Jobb és bal végtagok gyakorlatai. A kéz ujjainak
megnevezése és számlálása.
Alapmozgások különböző
kijelölt irányokba úton,
vonalakon. Alapformák
körbejárása, kötéltánc. Átlépések, átugrások a zsinóron.
Lépés és mászás zsinór
fölött. A bal és jobb oldaliság megkülönbözetése,
mozgásos játékkal. A bal és
a jobb kéz ujjak számlálása a
mennyiség megnevezésével.
Kártyalapok párosítása az
ábrázolt mennyiség szerint.
Mozgás dallal.

jelölőszalagok,

nagymozgás,
figyelem,
nyelvi készség,
beszédértés,
szókincs,
téri tájékozódás,
testséma, oldaliság,
szerialitás,
mennyiségismeret,
intermodalitás

A mozgásoknál a
jobb és bal testfélt
külön-külön is megmozgatjuk, a testfél
megnevezésével.

pár
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zsinórok,
kártyalapok,
memóriajáték

A foglalkozásokon a
test jobb-bal oldaliságát a gyerek bal csuklóján (és szükség
szerint bal bokáján)
egy szalaggal vagy
gumiszalaggal jelölhetjük. Síkban a
papírlap bal felső
sarkában alkalmazhatunk jelölést.
6. sz. melléklet: Ugribugri dal

Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

15.

A 4 és 5 mennyiség: 4 és 5
számnév, 1-5 sorszámnevek
bevezetése. Válogatás, csoportosítás, halmazok számlálása eszközzel.
Halmazok összehasonlítása,
számossága.
Halmazok növekvő sorrendbe
állítása, sorszámlálás.
Síkbeli tájékozódás képsorral.
Számlálás labdával.

mennyi?
sorszámnevek (15),

hányadik?
első
második
harmadik
negyedik
ötödik

számok növekvő
iránya

16.

Mozgásfejlesztés, mozgások
sorrendisége. Testfél átlépése.
Mozgáskoordinációk fejlesztése,
ujjak ügyesítése. A 4 és 5 számlálása (számok sorrendisége)

csökkenő irányú
számlálás

Tevékenységek, feladatok

Az elemek tulajdonságait
szín, forma, nagyság alapján.
Válogatások szín és nagyság
alapján. Az elemek mennyiségének megítélése: sok
vagy kevés? A két halmaz
elemeinek megszámlálása,
számnévvel, mennyiség
összehasonlítása. Számlálás
számnevekkel ujjakon 5-ig.
Ujjképek egyeztetése a
számnevekkel. 5 elemű
számkép halmaz elrendezése
sorban. Az elemek számlálása, megnevezése. A sorszámok megnevezése, megmutatása sorrendben, véletlenszerűen. Labda dobással
egyidejűleg a soron következő számnév/sorszámnév
mondása.

5 elemig növelt mozgáskombinációk utánzással:
először jobb-bal testfélen,
utána keresztező mozgásokkal. Sorrend megbeszélése
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Eszközök

kosarak

színes építő elemek
(többféle színű,
formájú és nagyságú)

Készségek, képességek

Megjegyzés

nagymozgás,
beszédkészég,
beszédértés,
figyelem,
emlékezet,
differenciálás,
intermodalitás,
tő- és sorszámlálás,
szerialitás,
számlálási készség

A játék darabszáma a
gyerekek létszáma
szerint alakul.
A gyerekek egyénileg
vagy mikrocsoportban is válogathatnak.
Differenciálás: Az 5
elemű halmaz sorszámlálásnál fordított
irányban is elmondjuk.

ujjképek
7. sz. melléklet: Ujjkép tábla

Játék leírás: Labdás
számláló. (Józsa,
2014, 50. o.)

mozgás, koordinációk,
ujjnevek,
mennyiség egyeztetés,
mennyiségi reláció,
szerialitás,

A számnév szóban
mondott,
ujjakkal
mutatott és számképpel jelzett mennyiségek alapján.

Foglalk.
sorsz.

17.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

számképeken. Soralkotás növekvő irányban.

több, kevesebb

mozgások után. Ugrások a
fénypontokra, számosság és
a fény helye szerint. Ujjnevek ismétlése nyitogatással.
Ujjtorna mozgásokkal (zongorázás, furulyázás, ujjak
hajlítása ujjnevek alapján).
Zsinóros tábla játék használat. Rajzolt ábrák számlálása
1-5 közötti elemszámmal, a
növekvő sorrend kialakítása.
Rajzolt ábrák számlálása 1-5
közötti elemszámmal. Sorszámnév szerinti megmutatás, Mennyi van a kártyán?
Melyik a legkevesebb? A
legkisebbtől indulva a lapokat sorrendbe helyezik.
Visszafelé számlálás.

Ritmusos mozgással kísért mondóka tanulás. Mennyiség egyeztetés leszámlálással a számkörben, Manipulálás, számképek
egyeztetése.
Számnév és mennyiség egyeztetés. Halmazok számosságának
összehasonlítása.
Mennyiség egyeztetése rajzolással.

ugyanannyi

Mondókázás. Mennyiség
kirakás vizuális minta/számnév egyeztetéssel,
eszközzel: Mennyit kell
tenned? Számold meg! Tegyél annyit, amennyi a képen van! Mennyit látsz a
képen? Megszámolja, számnevet mondja, ujjakon mutatja és kirakja pálcákkal a
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Eszközök

zseblámpa,

számképek 4 és 5
elemszámmal,

Készségek, képességek

Megjegyzés

manipuláció,
mozgás,
mennyiségismeret,
szmálálás,
mennyiségfelismerés,
finommotorika,
szerialitás,
téri tájékozódás

grafomotoros előkészítő tábla,
rajzolt ábrák kártyái
(1, 2, 3, 4, 5 elemszámmal)

gombok, színes
pálcikák,
számképek,

színes korongok,
számképek,

mennyiségismeret,
mennyiségegyeztetés,
számlálás,
számosság,
differenciálás,
összehasonlítás,
manipuláció,
grafomotorika

1. sz. melléklet: Egy,
kettő, három
mondóka

Foglalk.
sorsz.

18.

19.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Halmazok változása az elemszám változtatásával. Párosítás.
Számmondóka tanulás 5-ös
számkörben.
Több, kevesebb, ugyanannyi
gyakorlása számkép kártyákkal.
Alapformák megnevezése síkban

kör, négyzet,
háromszög (síkban)

Síkbeli tájékozódás képolvasással, soronként. manipulálással és
síkban.
Halmazok mennyiségi viszonya.

járművek,

hozzátevés,
elvétel

sor,

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

mennyiséget. Utána annyit
rak ki, amennyi koppintás
hangzott. Két kirakott men-nyiséget megszámlál, összehasonlít. Melyik a több,
melyik a kevesebb? Feladatlap: Számképek összehasonlítása. A számkép mennyiségét lerajzolja.

ceruzák,

8. sz. melléklet:
Számképek (öltözködés)

feladatlap

9. sz. melléklet:
Mennyiségegyeztetés számképről 5-ös
számkörben

Az asztalon eszközök vannak. Hány kavics van? (3)
Legyen több! Mit kell tenni,
hogy több legyen? Tegyél
hozzá 1-t! Most mennyi lett?
Kiveszik az 1-et. Igy ismét
mennyi lett? Ugyan így
manipulálnak a 2 és 3
elemmel is. Két képen hasonlítják össze a mennyiségeket. Melyik több, melyik
kevesebb. Mennyivel? Párosítással eldönthető. Számmondóka mozgás kíséretével.
Párosítás, páralkotás mozgásos játékkal. Képek megnevezése, gyűjtőfogalom meghatározása. Járművek tulaj-

kavicsok, gyöngyök, apró tárgyak,
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1, 2, 3, 4 számképek (alapformákkal)

képolvasó tábla,

Készségek, képességek

nyelvi fejlesztés,
gondolkodás fejlesztése,
mennyiségismeret,
mennyiségegyeztetés,
számlálás,
differenciálás,
formaismeret

nyelvi fejlesztés,
szókincs,
manipulálás,
párosítás,

Megjegyzés

1. sz. melléklet: Egy
kicsi kalapács

10. sz. melléklet:
Képolvasó tábla

Foglalk.
sorsz.

20.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Két halmaz összehasonlítása
párosítással.

mennyivel több?
mennyivel kevesebb?

donságai, csoportosítások.
Sorok olvasása. Sorok képeinek megszámlálása. Két sor
képeinek összehasonlítása
(ugyanannyi). Soronként a
számnevek és sorszámnevek
sorolása, azonosítása képpel.
Tárgyak: az egyik halmaz 3
elemből, a másik 4 elemből
áll. Melyik a több? Mennyivel több? Alkoss párokat a
két halmaz elemeiből! Az
egyik halmaz 4, a másik 5
elemű (az előzőek szerint).

Nyelvi készség, időbeli tájékozódás fejlesztése. Szerialitás a
halmazok változásaiban.
Munkamemória fejlesztés.
A mese történetének feldolgozása.
Képek sorrendjének változásai.
Képek párosítása.
Képek rendezése oszlop és
soralkotással.

oszlop

5 elemű halmaz, manipuláció tárgyakkal. A tárgyak
megfigyelése, (tulajdonságok, funkciók). A halmaz
elemeinek rendezése sorrá.
A sorrendiség megállapítása,
megjegyzése. Változtatás
után a sorrend felidézése. A
sorrend visszaállítása. Sorszámnevek. Képpárosítás.
Képek rendezése sorrá,
oszloppá. Változás a sorban,
oszlopban. Sorszámnevek.
Áthelyezés sorban, oszlopban (honnan? hol? hová?)
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Eszközök

kavicsok, termések,
ujjképek

apró tárgyak,
5 kép (kétszer),

Készségek, képességek

Megjegyzés

csoportosítás,
mennyiségismeret,
síkbeli tájékozódás,
figyelem,
kognitív funkciók,
ismeretbővítés

(járművek)

nyelvi készség,
orientációs készség,
differenciáló készség,
szerialitás,
gondolkodás,
kauzalitás,
figyelem,
orientációs készségek

A sor megfigyelésénél figyelni kell arra,
hogy a gyerekek
azonos szögből lássanak. A változtatást a
gyerek ne lássa.

A képek sokszorosítva, szétvágás után,
sorok és oszlopok
kirakására is használhatók.

Minden változáskor a
sorszámnevekkel
együtt mondják a
megnevezést. A képek sora alá helyezik
emlékezetből az
azonosat.

Foglalk.
sorsz.

21.

Foglalkozás anyaga

Síkbeli orientációk fejlesztése.
Sorok és oszlopok, számossággal. Számnevek és sorrendjük.
Hiányzó ábrák rajzolása
Sorminta: formák rajzolása.

Új ismeretek,
fogalmak

sorváltás,
oszlop,
oszlopváltás,
téri relációk,
névutók

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Hiányzó kép beillesztése. A
kép kivétele meghatározott
helyről (2. sor 2. kép). A
mese meghallgatása, megbeszélése.

meseszöveg,
mesekép

Mik vannak a képen? Milyen formák vannak? Melyek hasonlítanak/ egyformák/különbözőek? Olvasd
az első sortól az utolsó sorig.
Hány sor van? Melyik az
első sor első képe? Melyik
az utolsó sor első képe?
(Eszerint végig oszlopokban
is.) Hol van ez a kép? (2.sor
3.kép, 3.oszlop 2.kép –
ugyanaz.)

képtábla,
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feladatlap

Készségek, képességek

Megjegyzés

11. sz. melléklet: A
kutya, a macska meg
az egér című mese

nyelvi fejlesztés,
szókincs,
figyelem,
észlelés,
differenciálás,
orientációs készség,
számosság

12. sz. melléklet:
Síkbeli
orientáció
feladatlap

Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

22.

Mennyiségek egyeztetése ujjkép
kártyákkal.
Mennyiség mutatása és megnevezése hallás után.
Mennyiségek számolása képről.
Halmazok rajzolása hallott
mennyiség szerint, számnevek
hozzárendelésével.
Grafomotorika vonalvezetéssel,
formák egyeztetése.

23.

A halmazok mennyiségi változása az elemszám változtatásával.
Síkbeli tájékozódás képolvasással. Több, kevesebb, ugyanannyi
manipulációval és síkban.
Rajzban mennyiség jelölés,
mennyiség bontás két halmazra.

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Kirakott halmaz képét
egyeztetik számnevekkel,
ujjkép kártyákkal. Mi a
hallott hang/zörej (felismerés)? Mennyi? A hangok
összeszámolása, számnév. A
mennyiség egyeztetése korongokkal, leszámolással.
Fordított feladatadás: számosságnak megfelelő hangkeltés. A hallott hang számosságával megegyező
mennyiség rajzolása. Feladatlap megoldása.

halmaz változása,
növelés,
csökkentés,
halmaz bontása

4 elemű halmaz alkotás
tárgyakból, leszámlálással.
A halmaz növelésének,
csökkenésének megtapasztalása cselekvéssel, számolással. Elem hozzátevés, elvétel: Több lett vagy kevesebb? Mennyit tettél hozzá?
Mennyi lett? Mennyit vettünk ki? Mennyivel lett
kevesebb? Mennyi maradt?
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Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

gyöngyök, apró
tárgyak,

hallási észlelés,

A hangkeltés ütőhangszerekkel, jól
észlelhető hangokkal
és észlelhető rövid
szünetekkel történik.

ujjkép kártyák,
korongok,

dob, xilofon, csengő,

hallási differenciálás,
hangazonosítás,
auditív mennyiség azonosítás,
intermodalitás,
számemlékezet,
finommozgás,
grafomotorika,
szemkéz koordináció

Differenciálás: Az
eltérő hangok változatos összetétele
képez egy számolási
mennyiséget.
13. sz. melléklet:
Feladatlap

papír,
ceruzák

tárgyak, pálcikák,
képek,
feladatlap,
ceruzák,
képolvasó tábla

verbális készség
változások észlelése
mennyiségismeret,
mennyiség azonosítás,
mennyiség-számnév
egyeztetés,
mennyiségi relációk,
mennyiség ábrázolás,
grafomotorika,
síkbeli tájékozódás

14. sz. melléklet:
Feladatlap

Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

piros-kék korongok,

nyelvi készség,
számlálás, leszámlálás,
mennyiségismeret,
összehasonlítás,
differenciáló készség,
finommozgás,
grafomotorika,
ceruzahasználat,
ceruzafogás,
forma ábrázolás

Leszámlálásnál csak
egy színt (a korong
egyik oldalát) használják.

Két halmaz készül elemekből. az elemek leszámolása,
számnév. A két halmaz
összehasonlítása. Képolvasás gyakorlása. Egy halmaz
változtatásával a számosság
változása feladatlapon.
24.

Halmazok leképezése eszközzel
és síkban. Hozzátevés, elvétel.
Ugyanannyi létrehozása. Matematikai báziskészségek,
mennyiségismeret fejlesztése.
Mennyiség grafomotoros ábrázolása.

jelölések síkban a
mennyiségek
változásához:
hozzáadás hozzá
rajzolással,
elvétel jelölése
áthúzással,
nem teszünk hozzá és nem veszünk el: üresen
marad

Eszközökkel eltérő mennyiségű halmazok kialakítása
leszámolással (4 elemszámig). A halmazok összehasonlítása számosság alapján.
Kétirányú sorrendiség a
számnevekben számsorolással. Mennyiségi összehasonlítások halmazok között
(több, kevesebb, legtöbb,
legkevesebb). Sorszámmennyiség egyeztetés.
Mindegyik halmazban legyen 3! Hogyan? (2+1, 4-1).
A 3 elemhez mennyit?
(semmit). A kirakott 3 halmazt lerajzolják, a korongok
kirakásával megegyezően.
Az elvételt áthúzással jelölik.
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papír,
ceruzák

Hozzátevést a korong
hátoldalával végzik.

Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

25.

Térorientáció, nyelvi készség
fejlesztése, névutók gyakorlása
vonatozással. (számsorrend).
Feladatlap csoportosítások,
számolási műveletek

26.

Számosság, a mennyiség állandósága. Folyamatos mennyiség
érzékeltetése. Térformák. Térészlelés,
finommotorika, manipuláció
fejlesztés várépítéssel.
Emberábrázolás: hiányos rajz
kiegészítése.

Új ismeretek,
fogalmak

nyíl (honnan –hol
- hová)

mennyiség állandóság

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Ismétlés: jobbra, balra, előtte, utána, mellette, közötte,
alapformák. Egymás mellé
állnak a gyerekek. Ki áll
melletted? Kik között állsz?
Fordulj balra! Ki áll melletted? (senki) Hol áll a társad?
(előtte, mögötte) Sorszámnevek, tőszámnevek sorolása. Helycserék a sorban,
nyelvi
megfogalmazással.
Összekapaszkodás vonattá,
különféle alakzatokat járnak
be, jelzett irányokba haladva. Az irányt kártyák jelzik.
Párválasztó játék többféleképpen, indoklással. Formák
megnevezése. Feladatlapon
a formák egyeztetése színezéssel.
Nyitott, tölthető térformák
A formák különbözősége. A
formák számlálása, mérete.
A lisztből egy mércényit
öntünk az edénybe. Áttöltéssel a formákba. Milyen tulajdonságában változott meg
a liszt? A mennyiség azonos.
(Ugyanígy végzik homokkal.) Az összeöntött homok

irányjelző kártyák
(nyilak),

mozgás,
mozgáskoordinációk,
téri tájékozódás,
beszéd és nyelvi készségek,
formaismeret,
grafomotorika
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1-1 kör, négyzet és
háromszög kártyán,

feladatlap,
ceruzák

homok, liszt,
homoktálca,
tükör,
színes ceruzák,
hiányos emberrajz
sablon

érzékelés, észlelés,
formaismeret,
orientációs készség,
figyelem,
munkamemória,
testismeret, lateralitás,
grafomotorika

Megjegyzés

Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

színesrúd készlet,

vizuális és hallási észlelés,
mennyiség észlelés,
mennyiség állandóság,
szabályismeret,
szabálykövetés,
finommotorika,
manualitás,
logika,
formaismeret

15. sz. melléklet:
Geometriai dominók

mennyiségének megítélése
(több lett, sok) homokból
vár építése, formázás. Testrészek megbeszélése tükör
előtt. Tanult mozgásos mondókák, dal felidézése. Feladatlap: Kontúrozott ember
rajz kiegészítése, testrészek
pótlása rajzzal, színezés a
megfigyelések alapján.
27.

Diszkrét mennyiség: Térbeli
építésekkel, orientációk fejlesztés.
Geometriai formák felismerése,
azonosítása. Szabálytudat, szabálykövetés fejlesztése. Logikai
készség.
Mennyiség egyeztetése hallás
után (visszhangjáték)

összemérés
egység
dominózás

Színesrudak összehasonlítása. Összemérés, legkisebb
egység. Lépcsőépítés, szőnyegezés. Térformák építése. A dominók megfigyelése, jellemzői. Dominók
differenciálása, jelölés szerint. Párok keresése. Különbségek megállapítása.
Játékszabályok. A kezdő
játékos kiválasztása egy
ismert kiszámolóval. Játékosok sorrendjének megbeszélése. Saját testtel, mozgással
megadott mennyiségek. A
visszhang eszközös hangkeltéssel. Minden mennyiség
számnévvel, ujjak mutatásával. Ujjkép számossága
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dominólapok,

kiszámoló,

hangkeltő eszközök
(hangszerek),

ujjkép kártyák

Szőnyegezés leírása
(Józsa 2014, 80. o.)
Dominó variáció: A
gyerekeknél kinagyított kártyák vannak
kiosztva. Tetszőleges
játéksorrendben illeszthetnek lapot.
Nyertes az, akinek
először elfogy a dominója.
Térépítő
variáció:
önálló vagy bemutatott, kész építmény
létrehozása.

Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

Ismert számmondóka ismétlés. Szavak letapsolása. 2 és
3 tagú szavak. A szöveg
felolvasása után a hallottak
tartalmi összefoglalása,
felidéző beszélgetéssel. A
vélemények kikérése. Lényeg kiemelése. Mondatbefejezések szóban. Számosságok megbeszélése a történetből. A mese képének
szétvágása után összeillesztés egy képpé. Róka színezése.

mondóka és meseszöveg,

nyelvi készségek,
emlékezet,
beszédészlelés,
beszédértés,
szóbeli kifejezőkészség,
figyelem,
gondolkodás,
grafomotorika

16. sz. melléklet:
A róka és a bakkecske mese

Képek megbeszélése. 5
kártya oszlopba és sorba
rendezése (alá, fölé, legalul,
legfölül, jobbra, balra, sarokban, elől, hátul, első,
utolsó). Tő- és sorszámnevek Húzd végig az ujjadat a
soron/ oszlopon! A mennyiség és az oszlop/sor hosszúságának megállapítása. Társasjátékkal a mennyiségegyeztetések gyakorlása.

játékkártya lapok,

nyelvi fejlesztés, szókincs,
fogalmi gondolkodás,
orientációs készség,
számnevek,
mennyiségegyeztetés,
számfogalom,
szabálytudat,
szabálykövetés,
szociabilitás

18. sz. melléklet:
Társasjáték alaplap

szerinti hangkeltések.
28.

29.

Verbális készségek fejlesztése.
Számmondóka ismétlés. Szótagszámlálás. Nyelvi fejlesztés,
szókincsbővítés mesével.
Akusztikus észlelés, szöveg
értelmezése, feldolgozása. Gondolkodás fejlesztése, kauzalitás,
problémamegoldó készség.
Mesekép puzzle. Grafomotorika
fejlesztés.

Nyelvi készség, síkbeli tájékozódás.
Számosság, fogalmi gondolkodás, nyelvi fejlesztés társasjátékkal

szótagolás
eleje – közepe vége
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mesekép,
ollók,

17. sz. melléklet:
Róka színező

rókakép színezéshez,
színes ceruzák

társasjáték, bábuk,
ötoldalú dobókocka

Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

30.

Mennyiség ujjkép kártyákról.
számköri elemszámú halmaz
kiválasztása. Nyelvi fejlesztés.
Orientációk, munkamemória.
Síkbeli Tájékozódás sorbarendezéssel.
Sorszámnevek a számkörben.
Memória, testséma.

31.

Globális mennyiségfelismerés,
számfogalom. Gondolkodás és
logikai készség fejlesztése. A
sokaság csoportosítása 5-ös
elemszámú halmazokra. A csoportok megszámolása, 5 felismerése. Mennyiségegyeztetés
rajzolással.

Új ismeretek,
fogalmak

globális mennyiség,
számfogalom

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

Mennyit mutat a rajzon a
kéz? Mutasd te is! Kártyák
halmazainak számlálása,
összehasonlítása, gyűjtőfogalom megnevezés. Azonos
állatképek halmazba rendezése. (ugyanannyi) Állatok
számosság (Mennyi lába
van? Mennyi füle van?
Mennyi tolla van?). Ha minden képet letettek, megszámolják hány féle kép van
összesen, sorban, oszlopban
megnevezik számnevekkel.
Próbálják megjegyezni a
sorrendjét. Eltakarás után
próbálják sorrendben kirakni. Képi mennyiségek összehasonlítása, sorbarendezése.
Dal, mondókák ismétlése.

állatképek számképeken nagyobb
mennyiségben,

ujjkép-számegyeztetés,
vizualitás-mozgás összekapcsolása,
mozgás-beszéd
összekapcsolása,
nyelvi fejlesztés,
fogalmi gondolkodás,
differenciálás,
azonosítás,
halmazalkotás,
megszámlálás,
szerialitás,
emlékezet

A kártyák egy gyűjtőfogalom szerint készülnek.

Mennyiségek felismerése és
a mennyiségek megnevezése
számkártyákkal. 5 elemű
halmazok kialakítása különbözőképpen (variációk). Ha
szükséges, összeszámlálás.
Megnevezés számnévvel.
Tulajdonságok megbeszélése. Feladatlap: 5 elemszámú

kártyák, képek,

számosság,
mennyiségismeret,
mennyiségegyeztetés,
megszámlálás,
globális mennyiségfelismerés,
vizualitás,
gondolkodás, logika,
grafomotorika,

19. sz. melléklet:
Feladatlap Mennyiség állandóság
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számképkártyák

feladatlap,
ceruza

Differenciálás:
Számnevek előhívása
képpel random módon.

Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

csoportok kialakítása, megjelölése karikázással. A
halmazok mennyiségével
megegyező halmazok rajzolása.
32.

33.

Globális mennyiség felismerése
képeken. 5-ös halmaz alakítása
leszámolásokkal. Síkbeli elrendezéssel orientáció fejlesztése.
Nyelvi fejlesztés mesével.

Nyelvi készség fejlesztés.
Számképek csoportosítása,
számnév egyeztetés. Több taggal végzett számolási műveletek.
Memória játék mennyiségekkel.

globális mennyiség,
számfogalom

több
szempont
egyidejű alkalmazása halmazalkotás-ban,

Ismétlés: A kártyalapokat a
megnevezett mennyiség
szerinti leszámlálása. Men-nyiségek összehasonlítása,
relációk megállapítása. A
mennyiségek felismerése a
halmaz képe alapján. A
halmazok növekvő
/csökkenő irányú rendezése
sorba, oszlopba. A szöveg
felolvasása után a hallottak
tartalmi összefoglalása.,
felidéző beszélgetéssel. A
vélemények kikérése. Lényeg kiemelése. Mondatbefejezések szóban. A történet
összefüggései, időrendje.
Számképek csoportosítása:
mennyiség, szín, forma,
főfogalmak szerint. Számképek számosságai. Több
szempont egyidejű alkalma-
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Készségek, képességek

Megjegyzés

verbalitás

kártyalapok (1, 2,
3,4 5 elemű halmazok számképei),

meseszöveg,
mesekép

számképek,

számképek a szám-

számosság,
mennyiségismeret,
mennyiségegyeztetés,
megszámlálás,
globális mennyiségfelismerés,
orientációs készség,
nyelvi fejlesztés,
verbális megértés,
gondolkodás,
emlékezet

beszéd, nyelvi készségek,
megfigyelő készség,
differenciálás,
azonosítás,
fogalmi gondolkodás

20. sz. melléklet:
Fizetés az étel szagáért mese

A 3 kártya kiválasztása figyelmet igényel, hogy számkörön belül maradjon.

Foglalk.
sorsz.

34.

Foglalkozás anyaga

Számolási művelet több taggal.
Számosság, mennyiségismeret
fejlesztése téri tájékozódással,
közös csoportos játékban.

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

többtagú
műveletek
zetése

zásával halmazok alkotása.

körben (párok),

emlékezet,
szerialitás,
számfogalom,
mennyiség állandóság,
globális felismerés

elemi
beve-

A különböző mennyiséget
mutató 3 számkép megnevezése, egyeztetése ujjképpel,
mennyiség szerint csökkenő
sorba állítja, ha azonos szerepel, az megállapításra
kerül. Mennyi van nálad
összesen (3+1+1). A csökkenő sorrendnek megfelelően a mennyiségek elvétele
(3-1-1). Párosítás emlékezetből.
Áruk válogatása (főfogalmak), kipakolása, (honnan?
Hová? Hol?). Beárazás,
tallérok kiosztása. Áruk
helyének meghatározása (Mi
van a felső polcon, mi mellett van?). Sorban állás:
Hányadik vagy? Ki mögött,
ki előtt állsz? Ha valaki
elmegy, hányan maradnak?
Új vásárló jön, hányan várakoznak? Hová kell állnia?
Kérésnél, kiszolgálásnál
ennek megfelelően történik.
több árucikk, az árak össze-
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memóriajáték

többszintes polcok,
„vegyesbolt” áruinak megfelelő játékeszközök,
játéktallérok

kommunikáció,
verbális megértés,
beszédfejlesztés,
összefüggések felismerése,
szóbeli kifejezőkészség,
gondolkodás,
számfogalom,
elemi számolási műveletek,
emlékezet, munkamemória,
figyelem,
térorientáció,
síkbeli tájékozódás,

Megjegyzés

Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

adása. A vásárlás értékeinek
megfelelő tallért átadja árucikkenként a vásárló. A
tallérok elfogyása az árak
összegéből adódik.
35.

Szövegbe ágyazott számolási
gyakorlatok cselekedtetéssel.
Verbális megértés. Logika, gondolkodás. Számolási műveletek
felismerése. Nyelvi készség,
időbeli orientáció. Feladatlap:
síkbeli tájékozódás.

elemi számolási
készség megjelenése
szöveges
feladatban

Mondat felolvasás, értelmezés, megoldás elemi számolással. A mondat értelmezése
kérdésekkel. A számoláshoz
megállapítják, több vagy
kevesebb lett a mennyiség.
Elvégzik az elemi műveletet,
cselekvésekkel. Kérdésre
válaszolnak. Szereplők számossága. A mondatok egyes
szavaira rákérdezünk: Mikor
történt? Hogy hívják? Hol
történt? Hol? Hová? Honnan? Milyen? Mi volt először? Feladatlap megoldása.

Készségek, képességek

szociális készségek,
szerepjáték

szerepjátékhoz
eszközök

verbális megértés,
beszédfejlesztés,
összefüggések felismerése,
szóbeli kifejezőkészség,
gondolkodás,
számfogalom,
elemi számolási műveletek,
emlékezet, munkamemória,
figyelem,
térorientáció,
síkbeli tájékozódás,
szociális készségek

feladatlap
36.

Számkörbővítés előkészítése.
Nyelvi fejlesztése mesével. A
történet felidézése. A mennyiségek tő és sorsszámnevei, események hozzárendelésével. Meseképek időrendje.

számkörbővítés
előkészítése

A szöveg felolvasása után a
hallottak tartalmi összefoglalása., felidéző beszélgetéssel. Számosság felismerése,
sorszámnevekhez szereplő.
A vélemények kikérése.
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Megjegyzés

meseszöveg
képek a meséhez,

rajzlap,

nyelvi készségek,
beszédkészség,
beszédértés,
szókincs,
munkamemória,
szerialitás,

A gyerekek aktuális
elemi számolási készségszintjének megfelelően súlyozott kérdések adása.
21. sz. melléklet:
Szöveges feladatok

22. sz. melléklet:
Feladatlap síkbeli
tájékozódáshoz

A feladat utasítása
felolvasással.
23. sz. melléklet:
Kesztyű című mese

A mese eljátszható.

Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Rajz a meséről.

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Lényegkiemelés. Mondatbefejezések szóban. A történet
összefüggései, időrendje.
Meseképek helyes sorrendbe
állítása. A történet önálló
elmesélése. Rajz készítése a
meséhez.

színes ceruzák

intermodalitás,
gondolkodás,
kauzalitás,
számemlékezet,
grafomotorika,
orientációs készség
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Megjegyzés
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10-es számkör
Készítette: Bellér Emese
A számolási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztésének megszervezésére, megkezdésére az első osztály
elején több okból is sor kerülhet. Az egyik ok, mely szerint a gyermek rendelkezik olyan, pedagógiai
szakszolgálat által kiadott szakértői véleménnyel, ami jelzi a matematika terén a tanulási nehézség/zavar kialakulásának veszélyeztetettségét, egyben megfogalmazza a fejlesztés területeit is. A másik lehetőség, amikor a már megkezdett tanítási-tanulási folyamat első időszakában derülnek ki a nehézségek. A gyermek nem érdeklődik a számosság, számlálás, matematikához kapcsolódó tevékenységek, ismeretek iránt, nehezen tájékozódik a térben, síkban, saját testén, időben, problémát jelent
számára a megszámlálás, leszámlálás tevékenysége, a mozgás-beszéd integrációjának megvalósítása,
mindig „elszámolja magát”, számfogalma, globális mennyiségfogalma kialakulatlan, a több-kevesebbugyanannyi fogalmához nem tud halmazokat társítani. Ebben az esetben a célzott, személyre szabott
fejlesztés azonnali megkezdése (szakértői vélemény nélkül is) indokolt.
A fejlesztés minden esetben a gyermek adott tudásszintjéhez kell, hogy igazodjon, abból kiindulva
szükséges meghatározni a fejlesztés irányát. Fontos, hogy a fejlesztő foglalkozásokat a napi tanításitanulási folyamatba ágyazott differenciált tanórai foglalkoztatás és otthoni gyakorlás is egészítse ki.
A 36 órára összeállított tanmenet a csoport összetételének, tudásszintjének figyelembe vételével apróbb mozzanatokra bontható, több gyakorló foglalkozás beépítése is szükségessé válhat. Ennek eldöntése a fejlesztő szakember kompetenciája. A számjegyek vázolása, írása a tanórákon megtörténik.
Amennyiben a szakember szükségesnek érzi a számjegyek írásának további gyakorlását, a fejlesztésbe
ez is beépíthető. A számolási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók fejlesztése során az elsődleges
szempont, a cselekvés általi megtapasztalás. Emiatt érdemes sok egyforma és egymástól egy-két
szempontból eltérő, egy főfogalom alá tartozó apró tárgy, majd kép használata, ami biztosítja a szemléletes cselekvő síkon való tevékenykedtetést. A változatosság megvalósítható puzzle játékok, társasjátékok, pontösszekötők, színezők segítségével. A tízes számkörben történő fejlesztéshez nagyon jól
használható az OKOS(KOC)KA Fejlesztő kockajáték is. A szakember szakmai tudása mellett a kreativitás igen nagy jelentőséggel bír.

Módszertani ajánlásként javaslom Vargáné Molnár Márta, Höffner Pénzes Éva, Dr. SzencziVelkey Beáta szerzők A kognitív képességek fejlesztésének módszertana (2012) című online elérhető szakirodalmát, melyből a pályakezdő, vagy kevesebb gyakorlattal rendelkező pedagógus
komoly szakmai segítséget kaphat a számolási képességek tanításához, fejlesztéséhez.

Témakörök
10-es számkör - A természetes számfogalom kialakítása. Határozatlan halmazok, több-kevesebb,
ugyanannyi
 10-es számkör – Mennyiségfogalom, számfogalom kialakítása 3-ig
 10-es számkör – Mennyiségfogalom, számfogalom kialakítása 5-ig
 10-es számkör – Műveletvégzés 5-ig
 10-es számkör – Mennyiségfogalom, számfogalom kialakítása 10-ig
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 10-es számkör – Műveletvégzés 10-ig
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I.

Témakör: 10-es számkör - A természetes számfogalom kialakítása. Határozatlan halmazok, több-kevesebb,
ugyanannyi

Célok, feladatok:

















Összehasonlítások (kicsi-nagy, széles-keskeny, rövid-hosszú, sok-kevés).
Halmazok alkotása adott szempont alapján (osztályozás).
Számlálás, csoportosítás azonosság alapján.
Megszámlálás, mennyiségállandóság, mennyiségfelfogás fejlesztése.
Mennyiségek leképezése (adott elemszámú halmazhoz ugyanannyi korong, pálcika, pötty társítása): mennyiség-mennyiség egyeztetése.
Mennyiségi összehasonlítások: több-kevesebb.
Mennyiségi relációk értelmezése, megfogalmazása, alkalmazása; relációs szókincs fejlesztése.
Több-kevesebb jelének ismertetése, bemutatása, alkalmazása halmazokon, kirakása jelkártyával.
Mennyiségi viszonyok változtatása hozzátevéssel, elvétellel, az új reláció megfogalmazása: több lesz, kevesebb lesz.
Üres halmaz kialakítása teljes elvétellel.
Több-kevesebb-üres halmaz létrehozása tárgyakkal, képekkel, relációk jelölése jelkártyával.
Két különböző tárgyból alkotott (fogalmilag összetartozó, pl. kutya-csont), ugyanannyi elemszámú csoportok mennyiségi összehasonlítása - elemek egymáshoz rendelése, párosítás (Kelédiné, 1996).
Szóbeli kifejező képesség fejlesztése.
A matematika nyelvének használata.
Gondolkodási műveletek fejlesztése
Orientációs képességek fejlesztése, idői, téri tájékozódás (saját testen, térben, síkban).
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Foglalk.
sorsz.
1.

Foglalkozás anyaga
Összehasonlítások.
Megszámlálás.
Mennyiségek leképezése: men-nyiség-mennyiség egyeztetése.
Sok-kevés, legtöbb, legkevesebb, több-kevesebb értelmezése.

Új ismeretek,
fogalmak
ellentétek felismerése,
mennyiségek
egyeztetése men-nyiségekkel,
sok-kevés,
legtöbb-legkevesebb,
több-kevesebb

Tevékenységek, feladatok
Eseményképen keresés adott
szempont alapján: kicsinagy, rövid-hosszú, magasalacsony, fiatal-idős, sovány-kövér…
Megszámlálás: Miből men-nyi van a képen? Adott tárgy
alatt korongokkal (oszlopban) jelöljük a mennyiséget.
Miből van sok? Kevés?
Miből van a legtöbb? Legkevesebb?

Eszközök
eseménykép

kiemelt képek,
korongok

Készségek, képességek
megfigyelő képesség,
vizuális figyelem,
megszámlálás képessége,
összehasonlítás,
relációs szókincs,
matematika nyelvének
használata,
szókincs, szóbeli szövegalkotás

Megjegyzés

A mennyiségek oszlopban való kirakása
segíti az összehasonlítást.
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Foglalk.
sorsz.
2.

Foglalkozás anyaga
Mennyiségi viszonyok változtatása hozzátevéssel, elvétellel, az
új reláció megfogalmazása: több
lesz, kevesebb lesz. Üres halmaz
kialakítása teljes elvétellel:
semmi sem maradt.

Új ismeretek,
fogalmak
hozzátevés több
lesz,
elvétel  kevesebb lesz, teljes
elvétel  nem
maradt semmi

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

Tárgyak csoportosítása adott
tulajdonság (pl. sárga kacsák, barna tyúkok…) alapján.
Halmaz elemszámának változtatása hozzátevéssel.
Történtek megfogalmazása:
teszek hozzá, több lesz.
Halmaz elemszámának változtatása elvétellel. Történtek megfogalmazása: ettem
belőle, ittam belőle, kevesebb lett.
Üres halmaz kialakítása
teljes elvétellel (pl. kekszek
halmaza: mind megette,
innivaló: mind megitta).
Történtek megfogalmazása:
nem maradt semmi.

azonos tulajdonságú tárgyak, halmazkarikák

megfigyelő képesség,
vizuális figyelem,
válogatás, rendezés,
osztályozás, csoportosítás, összehasonlítás,
relációs szókincs,
matematika nyelvének
használata,
szóbeli kifejezőképesség,
szóbeli szövegalkotás

Halmaz
elemszámának növelése ugyanolyan
tulajdonságú, de
eltérő tárgy legyen
(pl. sárga kacsákhoz
sárga tulipán).

cukorkák
vagy
kekszek, ivólé, víz,
szörp
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Foglalk.
sorsz.
3.

4.

Foglalkozás anyaga
Több-kevesebb-üres halmaz
létrehozása tárgyakkal, képekkel.
Halmaz elemeinek megszámlálása.
Relációs (több-kevesebb) jel
használata.

Ugyanannyi elemszámú halmazok elemeinek megfeleltetése
párosítással, összehasonlítás,
ugyanannyi jelének használata.

Új ismeretek,
fogalmak
több-kevesebbsemmi,
több lett, kevesebb lett, nem
maradt semmi,
több-kevesebb jel,
mindig a több felé
van nyitva

ugyanannyi,
párosítás,
ugyanannyi jel

Tevékenységek, feladatok
Halmazok létrehozása csoportosítással, adott szempont
alapján halmazkarikákba.
Mennyiségek megszámlálása, összehasonlítás: sokkevés-semmi, többkevesebb.
Relációs jelek: >, < használata.
Mennyiségi viszonyok változtatása hozzátevéssel,
elvétellel, teljes elvétellel
üres halmaz alkotása. Történtek megfogalmazása
Relációs jeleknek megfelelően üres halmazok feltöltése tárgyakkal.
Ugyanannyi elemszámú
halmazok létrehozása csoportosítással (pl. almakukac).
Elemek egymáshoz rendelése, párosítás. Történtek megfogalmazása: ugyanannyi.
= jel használata.
Rajzos ábrákon párok összekötése (hal-horog): ugyanannyi.

Eszközök

Készségek, képességek

tárgyak, képek,
halmazkarikák,
relációs jelek

megfigyelő képesség,
vizuális figyelem,
válogatás, rendezés,
osztályozás, csoportosítás, összehasonlítás,
relációs szókincs,
matematika nyelvének
használata,
szóbeli kifejezőképesség,
szóbeli szövegalkotás

tárgyak, képek,
halmazkarikák,
ugyanannyi jel,
rajzos feladatlap

megfigyelő képesség,
vizuális figyelem,
válogatás, rendezés,
osztályozás, csoportosítás, összehasonlítás,
relációs szókincs,
matematika nyelvének
használata,
szóbeli kifejezőképesség,
szóbeli szövegalkotás

Megjegyzés
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II.

Témakör: 10-es számkör – Mennyiségfogalom, számfogalom kialakítása 3-ig

Célok, feladatok:





















Mennyiségek globális felismerése, egyeztetése számnévvel. Számnevek felismerése, megnevezése.
Az 1, 2, 3 globális felismerése: 1, 2, 3 elemű csoportok alkotása hozzáadással, elvétellel azonos tárgyakból.
Mennyiség megnevezése, számnév (1, 2, 3) használata.
Mennyiségi összehasonlítások. Relációk jelölése jelkártyával. Relációk leolvasása számnév használatával.
Az 1, 2, 3 felismerése tárgyakon, képeken, különböző téri elhelyezésekben. Megkülönböztetés.
1, 2, 3 elemű halmaz alkotása megnevezés után. Mennyiségi összehasonlítások: több-kevesebb, ugyanannyi. Halmazok bővítése hozzáadással, szűkítése
elvétellel. Ugyanannyi elemű halmazok alkotása. Összehasonlítás.
Mennyiség-számnév-mennyiség egyeztetése. Mennyiségek leképezése: tárgyakkal alkotott 1, 2, 3 elemű halmaz mellé ugyanannyi korong rakása, rajzos
feladatoknál ugyanannyi pont rajzolása.
Mennyiség-számnév-számkép egyeztetése. Számkép kialakítása, kirakása korongokkal.
Mennyiségek egyeztetése számnévvel, számképpel, ujjképpel, számjeggyel. Számjegyek: 1, 2, 3 bemutatása (vázolása, írása). (Analízis-szintézis.)
Üres halmaz létrehozása teljes elvétellel, a 0 jele (vázolása, írása).
Egyeztetések hármas számkörben: mennyiség-mennyiséggel, mennyiség-számnévvel, mennyiség – számképpel - ujjképpel, mennyiség-számjeggyel.
Megnevezés után 1, 2, 3 elemű és üres halmaz létrehozása.
Mennyiségi relációk jelölése, megfogalmazása hármas számkörben: mennyiség, számkép, ujjkép, számjegy között.
Mennyiségek, számképek, ujjképek, számjegyek sorba rendezése növekvő sorban. Számok helye a számsorban. Számszomszédok. (Összehasonlítás, rendezés, soralkotás.)
Páros és páratlan fogalmának kialakítása a mindennapi életben is párosan használt tárgyakkal: zokni, cipő, kesztyű, papucs, fülbevaló… (Párok keresése,
felismerése, megnevezése.)
Mennyiségállandóság. Halmaz bontása: tárgyakkal, képekkel, számképen a kék-piros színű korong forgatásával, leolvasása a színek szerint, rajzos feladatokban, bontások lejegyzése számjeggyel (Kelédiné, 1996).
A számfogalom erősítése akusztikus, taktilis, vizuális úton.
Szóbeli kifejező képesség fejlesztése, aktív-passzív szókincs bővítése, szókincs-aktivizálás képességének fejlesztése.
A matematika nyelvének használata.
Gondolkodási műveletek fejlesztése.
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 Orientációs képességek fejlesztése, idői, téri tájékozódás (saját testen, térben, síkban).
 Vizuális és auditív számemlékezet, szerialitás fejlesztése.
 Kéz- és ujjhasználat tréningezése.
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Foglalk.
sorsz.
5.

Foglalkozás anyaga
Az 1, 2, 3 globális felisme-rése.
1, 2, 3 elemű csoportok alkotása
hozzáadással, elvétellel azonos
tárgyakból.
Mennyiség megnevezése, számnév (1, 2, 3) használata.
Mennyiségi összehasonlítások.
Mennyiség-mennyiséggel,
mennyiség-számnévvel történő
egyeztetése. Relációk jelölése
jelkártyával:
több-kevesebb,
ugyanannyi. Relációk leolvasása
számnévvel. 1, 2, 3 elemű halmaz alkotása megnevezés után.

Új ismeretek,
fogalmak
1, 2, 3 számnevek,
több-kevesebbugyanannyi

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

1, 2, 3 elemű halmazok
alkotása
halmazkarikákba
hozzáadással,
elvétellel
azonos tárgyakból (pl. Minimat készlet: halak).
Mennyiségek összehasonlítása: relációs jelek használata: <, >, =.
Megszámlálás, mennyiség
megnevezése számnévvel (1,
2, 3), relációk leolvasása
számnévvel.
1, 2, 3 felismerése képeken,
különböző téri elhelyezésekben.
1, 2, 3 elemű halmaz alkotása számnév megnevezése
után.

tárgyak (pl. halak),
halmazkarikák (tó),
relációs jelek,
1, 2, 3 mennyiségeket ábrázoló képek
(különböző téri
elrendezésben)

globális mennyiségfelfogás,
mennyiségállandóság,
megszámlálás képessége,
összehasonlítás,
megkülönböztetés,
relációs szókincs,
matematika nyelvének
használata,
mennyiségek, számnevek
összekapcsolása,
szóbeli kifejezőképesség

Megjegyzés
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Foglalk.
sorsz.
6.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Mennyiség-számnév- mennyiség egyeztetése. Mennyiségek
leképezése: tárgyakkal alkotott
1, 2, 3 elemű halmaz mellé
ugyanannyi korong rakása, rajzos feladatnál ugyanannyi pont
rajzolása.
Mennyiség – számnév – számkép - ujjkép egyeztetése. Számkép kialakítása, kirakása korongokkal.

1, 2, 3 számnevek,
1, 2, 3 számképek

Csoportosítás: Tárgyak (pl.
halak) elrendezése egyesével, kettesével, hármasával.
Halmazok alá ugyanannyi
korong kirakása.
Megszámlálás.
Számnév
megnevezése.
Mennyiséghez
számkép
rendelése.
Korongokból
számkép kialakítása. Számképhez ujjkép rendelése.
Mennyiség – számnév számkép - ujjkép összekapcsolása.

Eszközök
tárgyak,
halmazkarikák,
korongok,
ujjképek

Készségek, képességek

Megjegyzés

globális mennyiségfelfogás,
megszámlálás képessége,
csoportosítás,
összehasonlítás,
relációs szókincs,
matematika nyelvének
használata,
mennyiség – számnév –
számkép - ujjkép összekapcsolása,
szóbeli kifejezőképesség
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Foglalk.
sorsz.
7.

Foglalkozás anyaga
1, 2, 3 számjegyek bemutatása,
mennyiség – számnév – számkép – ujjkép - számjegy egyeztetése.
Egy, kettő, három elemű halmazok bontása: tárgyakkal, képekkel, számképen a kék-piros
színű korong forgatásával, leolvasása a színek szerint, rajzos
feladatokban, színes rúd készlettel, bontások lejegyzése számjeggyel.

Új ismeretek,
fogalmak
1, 2, 3 számnevek,
1, 2, 3 számképek,
1, 2, 3 ujjképek,
1, 2, 3 számjegyek,
bontás

Tevékenységek, feladatok

1, 2, 3 elemű halmazok
alkotása valamilyen modalitású inger alapján (pl. annyi
halat rakj a tóba, ahányat
koppantok).
Megszámlálás, mennyiséghez számnév rendelése.
Mennyiség-számnév megfeleltetése korongokkal =
számkép, ujjkép kirakása.
Számjegyek alakjának megfigyelése, egyeztetése a
számképhez, ujjképhez.
1, 2, 3 elemű halmazok
bontása: halmazok alkotása
szöveges feladat alapján,
kirakása tárgyakkal, képekkel, korongokkal, színes rúd
készlettel, bontások megfogalmazása, lejegyzése számjegyekkel.

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

apró tárgyak, képek, halmazkarikák,
korongok, számjegyek,
ujjképek,

globális mennyiségfelfogás,
mennyiségállandóság,
megszámlálás képessége,
összehasonlítás,
megkülönböztetés,
matematika nyelvének
használata,
bontás,
mennyiség - számnévszámkép – ujjkép - számjegy összekapcsolása,
számjegyek felismerése,
megnevezése,
szóbeli kifejezőképesség,
szövegértés

Szükség esetén számjegyek
vázolása,
írása.

színes rúd készlet

Szöveges feladatokra
példa:
1 elemű halmaz:
A tóban 1 kacsa
úszik.
2 elemű halmaz:
A tóban 2 kacsa / 1
kacsa, 1 hal / 2 hal
úszik.
3 elemű halmaz:
A tóban 3 kacsa / 2
kacsa, 1 hal / 2 hal, 1
kacsa / 3 hal úszik.
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Foglalk.
sorsz.
8.

Foglalkozás anyaga
Üres halmaz létrehozása teljes
elvétellel, a 0 jele.
A számfogalom erősítése akusztikus, taktilis, vizuális úton.

Új ismeretek,
fogalmak
0 számneve,
számképe, ujjképe, számjegye

Tevékenységek, feladatok

1, 2, 3 mennyiség – számnév
– számkép – ujjkép - számjegy egyeztetésének gyakorlása. Mágneses táblán men-nyiségeket ábrázoló képek,
számképek, ujjképek, számjegyek. Mennyiségek azonosítása akusztikus, vizuális,
taktilis ingerek alapján, az
azonos számosságot jelentők
egymás mellé rendezése,
számnév hozzárendelése.
Üres halmaz létrehozása
teljes elvétellel: almaszeletkék (pl. 6 db) megszámlálása, 3 részre (3 fős csoport
esetén) osztás, 2-2 szelet
elfogyasztása.
Történtek
megfogalmazása.
0 jele, számképe, ujjképe.
Eseménykép történéseinek
megfogalmazása.

Eszközök
mennyiségeket
ábrázoló képek,
számképek, ujjképek, számjegyek,
almaszeletek

Készségek, képességek

Megjegyzés

megfigyelőképesség,
vizuális figyelem,
auditív, vizuális, taktilis
észlelés,
globális mennyiségfelfogás,
mennyiségállandóság,
megszámlálás képessége,
összehasonlítás,
megkülönböztetés,
matematika nyelvének
használata,
mennyiség – számnév –
számkép – ujjkép - számjegy összekapcsolása,
számjegyek felismerése,
megnevezése,
szekvenciális képesség,
szóbeli kifejezőképesség

0 vázolása, írása
szükség esetén.

Eseményképen: pl.
madárfészekben
tojások  fiókák
kirepülnek, a fészek
üres; nappal az iskolában sok gyerek van,
éjszaka üres az iskola.
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Foglalk.
sorsz.
9.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Mennyiségek, számképek, ujjképek, számjegyek sorba rendezése növekvő sorban.
Számok helye a számsorban,
számegyenesen. Számszomszédok.
Páros és páratlan fogalmának
kialakítása.

növekvő
sor,
számegyenes,
számszomszéd,
páros-páratlan

0, 1, 2, 3 elemű halmazok,
számképek, ujjképek, számjegyek helye a számegyenesen, növekvő sorba rendezés.
Számok számszomszédjai.
Páros-páratlan fogalma (3
fős csoportban lesz egy pár,
egy páratlanul marad).
Családban kinek ki a párja?
Páros testrészek keresése.
Párkereső: párban használatos ruhaneműk egyeztetése.

mennyiségeket
ábrázoló képek,
számképek, ujjképek, számjegyek,
számegyenes,
fotók: anya-apa,
mama-papa…
használati tárgyak
vagy fotói: zoknik,
kesztyűk, cipők,
papucsok, fülbevalók…

megfigyelőképesség,
vizuális figyelem,
globális mennyiségfelfogás, mennyiségállandóság,
megszámlálás képessége,
összehasonlítás,
rendezés,
matematika nyelvének
használata,
mennyiség – számnév –
számkép – ujjkép - számjegy összekapcsolása,
számjegyek felismerése,
megnevezése,
szóbeli kifejezőképesség,
szekvenciális képesség

Megjegyzés
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III.

Témakör: 10-es számkör – Mennyiségfogalom, számfogalom kialakítása 5-ig

Célok, feladatok:






















Megszámlálás, leszámlálás.
4, 5 elemű halmaz kialakítása hozzáadással és elvétellel: tárgyakkal, mozgatható képekkel.
4, 5 elemű halmaz felismerése tárgyakon, képeken, különböző téri elhelyezésekben. Mennyiség-számnév egyeztetése.
Mennyiségi összehasonlítások. Relációk jelölése. Leolvasás számnév használatával.
Halmazok alkotása megnevezés után. Mennyiségi összehasonlítások: több-kevesebb-ugyanannyi. Halmazok bővítése, szűkítése, a mennyiségi reláció
változásának jelölése.
Mennyiségek leképezése: 4, 5 elemű tárgyak halmaza mellé ugyanannyi korong, 4, 5 elemű képek halmaza mellé ugyanannyi pont.
Számképek kialakítása korongokkal.
Ujjkép bemutatása.
Számjegyek bemutatása (írás).
Mennyiség - számnév - számkép - ujjkép - számjegy egyeztetése. Megnevezés után mennyiség kirakása. Számjegy bemutatása után mennyiség kirakása.
Mennyiségek, számképek, ujjképek, számjegyek növekvő sorba rendezése. Számok helye a számsorban. Számszomszédok.
Páros és páratlan fogalmának kialakítása. Kirakás tárgyakkal. Kirakás számképen.
Színes rudak: A 2, 3, 4, 5, kirakása egyesekkel, bontása színes rudakkal.
1-5 elemű halmaz bontása: tárgyakkal, képekkel, számképen, rajzban, lejegyzése számjeggyel.(Kelédiné, 1996).
A mennyiségfogalom erősítése akusztikus, taktilis, vizuális úton.
Szóbeli kifejező képesség fejlesztése, aktív-passzív szókincs bővítése, szókincs-aktivizálás képességének fejlesztése.
A matematika nyelvének használata.
Gondolkodási műveletek fejlesztése.
Orientációs képességek fejlesztése, idői, téri tájékozódás (saját testen, térben, síkban).
Vizuális és auditív számemlékezet, szerialitás fejlesztése.
Kéz- és ujjhasználat tréningezése.
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Foglalk.
sorsz.
10.

Foglalkozás anyaga
4, 5 elemű halmaz kialakítása,
felismerése. Mennyiségszámnév egyeztetése. Mennyiségi összehasonlítások. Halmazok alkotása megnevezés után.

Új ismeretek,
fogalmak
4, 5 számnevek

Tevékenységek, feladatok
4, 5 elemű halmaz kialakítása hozzáadással, elvétellel.
4, 5 elemű halmaz felismerése különféle téri elrendezésben.
Mennyiség-számnév egyeztetése.
Mennyiségi összehasonlítások: több-kevesebb. Relációk jelölése. Leolvasás számnév használatával
Halmazok alkotása megnevezés után. Mennyiségi
összehasonlítások: többkevesebb-ugyanannyi.
Halmazok bővítése, szűkítése (szöveges feladatokkal), a
mennyiségi reláció változásának jelölése.

Eszközök
apró tárgyak,
halmazkarikák,
relációs jelek

Készségek, képességek

Megjegyzés

megfigyelőképesség,
globális mennyiségfelfogás,
mennyiségállandóság,
megszámlálás képessége,
összehasonlítás,
csoportosítás,
matematika nyelvének
használata,
mennyiség-számnév
összekapcsolása,
szóbeli kifejezőképesség,
szövegértés
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Foglalk.
sorsz.
11.

Foglalkozás anyaga
Mennyiségi leképezések 4, 5
elemű halmazok mellé.
Számkép kialakítása. Ujjkép,
számjegy bemutatása.
Mennyiség - számnév - számkép
- ujjkép - számjegy egyeztetése.
Számok helye a számsorban,
számegyenesen, számszomszédok.
Páros-páratlan.

Új ismeretek,
fogalmak
4, 5 számnevek,
4, 5 számképek,
4, 5 ujjképek,
4, 5 számjegyek,
helyük a számegyenesen, tulajdonságaik

Tevékenységek, feladatok
Mennyiségek leképezése: 4,
5 elemű tárgyak halmaza
mellé ugyanannyi korong.
Számképek kialakítása korongokkal.
Ujjkép bemutatása.
Számjegyek bemutatása,
helye a számegyenesen,
számszomszédok, párospáratlan tulajdonság megvizsgálása.
Mennyiség – számnév –
számkép – ujjkép - számjegy
egyeztetése.
Megnevezés után mennyiség
kirakása.
Számjegy bemutatása után
mennyiség kirakása.

Eszközök
apró tárgyak
halmazkarikák
korongok
ujjképek
számjegyek
számegyenes

Készségek, képességek
globális mennyiségfelfogás,
mennyiségállandóság,
megszámlálás képessége,
összehasonlítás,
matematika nyelvének
használata,
mennyiség – számnév –
számkép – ujjkép - számjegy összekapcsolása,
szóbeli kifejezőképesség

Megjegyzés
Szükség esetén a
számok vázolása,
írása.
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Foglalk.
sorsz.
12.

Foglalkozás anyaga
Mennyiségek leképezése 5-ös
számkörben. Mennyiség –
számnév – számkép – ujjkép számjegy egyeztetése.
Számok helye a számegyenesen, számszomszédok.
Páros-páratlan.
Bontás 5-ös számkörben.

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

5-ös számkörben:
mennyiség, számnév, számkép,
ujjkép, számjegy,
bontás

1, 2, 3, 4, 5 elemű puzzle (pl.
évszakhoz kapcsolódó képek) kirakása. Elemek megszámlálása, mennyiség leképezése korongokkal, számkép kirakása. Ujjkép,
számjegy hozzárendelése.
Számok felismerése tulajdonságaik alapján, számjegy
kiválasztása a halmazból,
elhelyezése számegyenesen.
Szöveges feladat kirakása
színes rúd készlettel (bontott
alak).

Eszközök

puzzle,
korongok,
ujjkép,
számjegyek,
számegyenes,
színes rúd

Készségek, képességek
idői orientáció,
vizuális észlelés, figyelem,
globális mennyiségfelfogás,
mennyiségállandóság,
megszámlálás
képessége,
összehasonlítás,
matematika nyelvének
használata,
bontás,
mennyiség - számnév számkép - ujjkép - számjegy összekapcsolása,
szóbeli kifejezőképesség,
szövegértés

Megjegyzés

Szöveges feladat pl.:
Zoli 4 gyümölcsöt
kapott. 1 körtét és 3
almát.
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IV.

Témakör: 10-es számkör – Műveletvégzés 5-ig

Célok, feladatok:
























Szám- és mennyiségfogalom erősítése 5-ös számkörben.
Mennyiség – számnév – számkép – ujjkép - számjegy egyeztetése.
Mennyiségek, számképek, ujjképek-számjegyek sorba rendezése.
Szekvenciális képességek. Számok helye a számsorban. Hányadik a sorban? - Sorszámok 5-ig.
Számszomszédok azonosítása.
Páros és páratlan fogalmának erősítése.
1-5 elemű halmazok számosságának megállapítása megszámlálással.
Leszámlálással meghatározott elemű halmaz alkotása.
A mennyiségfogalom erősítése akusztikus, taktilis, vizuális úton.
Összeadás halmaz elemszámának növelésével.
Összeadás halmazok elemeinek összesítésével.
Kivonás halmaz elemszámának csökkentésével: maradék.
Kivonás halmazok elemszámának összehasonlításával: különbség.
1-5 elemű halmazok bontása: tárgyakkal, képekkel, számképen, rajzban, lejegyzése művelettel.
Pótlás (hiányos összeadás, kivonás) értelmezése.
Többtagú összeadás, kivonás megjelenítése tárgyakkal, rajzokkal, műveletekkel.
Szöveges feladatok alkotása műveletekhez, szöveges feladatok értelmezése, megoldása.
Szóbeli kifejező képesség fejlesztése, aktív-passzív szókincs bővítése, szókincs-aktivizálás képességének fejlesztése.
A matematika nyelvének használata.
Gondolkodási műveletek fejlesztése.
Orientációs képességek fejlesztése, idői, téri tájékozódás (saját testen, térben, síkban).
Vizuális és auditív számemlékezet, szerialitás fejlesztése.
Kéz- és ujjhasználat tréningezése.
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Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés
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Foglalk.
sorsz.
13.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Összeadás 5-ös számkörben
halmaz elemszámának növelésével.
Sorszámok.

összeadás,
adok hozzá 
több lesz, mennyi
lett összesen?,
összeadandók
vagy tagok, ös-szeg, összeadás
műveletének
leírása,
sorszám

Hiányos számjegyek felismerése 0-5-ig. Számegyenesen elhelyezésük.
A kapott szám jellemzése
tulajdonságaik alapján.
Annyi taps, koppantás, stb.,
amennyi a számjegy.
Számjegyekhez berendezési
tárgyak képét rendeljük.
Hányadik a sorban a…?
Sorszám-jegyek kirakása.
Halmaz alkotása taktilis
érzékelés, pl. kézfej érintése
alapján. Halmazok elemeinek növelése további érintéseknek megfelelően. Történtek megfogalmazása. Összeadás lejegyzése.
Szöveges feladat alkotása
összeadásokat
tartalmazó
műveletkártyák alapján.

hiányos számjegyek,
számegyenes,
apró tárgyak,
halmazkarikák,
számjegyek, +, =
jel, négyzetrácsos
füzet, ceruza,
műveletkártyák,
berendezési tárgyak
képe,
sorszámjegyek

vizuális észlelés,
szekvenciális képesség,
számolási képesség,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás, összehasonlítás,
rendezés,
hallási figyelem,
taktilis érzékelés,
matematika nyelvének
használata,
összeadás művelete,
sorszámjegyek írása,
olvasása,
szóbeli kifejezőképesség

Megjegyzés

Szöveges feladat pl.:
3 kacsa úszott a tóban. Két kacsa odaúszott hozzájuk. Most
hányan úsznak összesen?
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Foglalk.
sorsz.
14.

15.

Foglalkozás anyaga

Összeadás 5-ös számkörben
halmazok elemeinek összesítésével.

Kivonás 5-ös számkörben halmaz elemszámának csökkentésével: maradék.

Új ismeretek,
fogalmak
összeadás,
összesítés 
összesen,
összeadandók
vagy tagok, ös-szeg, összeadás
műveletének
leírása

kivonás,
elveszek belőle 
kevesebb lesz,
csökken, valamennyi marad,
kisebbítendő,
kivonandó, maradék, kivonás műveletének leírása

Tevékenységek, feladatok

5 elemű puzzle kirakásával
kapott számjegynek megfelelő mennyiségek leszámlálása: 0, 1, 2, 3, 4, 5
Mennyiséghez ujjkép, számkép rendelése.
Két halmaz alkotása akusztikus érzékelés (pl. taps)
alapján. Halmazok elemeinek egyesítése. Történtek
megfogalmazása. Összeadás
lejegyzése.
Szöveges feladathoz műveletkártyák keresése.
Hiányos számegyenes kiegészítése (5, 2).
Számok felsorolása csökkenő sorban, ujjképpel mutatva.
Szöveges feladat: 5 kacsa
úszik a tóban. 2 kiúszik a
partra. Hány kacsa marad a
tóban? A szöveg eljátszása
Minimat készlettel. Történtek megfogalmazása.
Kivonás lejegyzése.
Szöveges feladat alkotása
kivonásokat tartalmazó
műveletkártyák alapján.

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

puzzle,
ujjképek,
számképek,
apró tárgyak,
halmazkarikák,
számjegyek, +, =
jel, négyzetrácsos
füzet, ceruza,
műveletkártyák

vizuális észlelés (részegész),
számolási képesség,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás, összehasonlítás,
rendezés,
hallási figyelem,
matematika nyelvének
használata,
összeadás művelete,
szóbeli kifejezőképesség,
szövegértés

Szöveges feladat pl.:
3 kacsa és 2 béka
úszik a tóban. Hányan úsznak összesen?

hiányos számegyenes, számkártyák,
apró tárgyak,
halmazkarikák,
számjegyek, -, = jel,
négyzetrácsos füzet,
ceruza,
műveletkártyák

szekvenciális képesség,
számolási képesség,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás, összehasonlítás,
rendezés,
matematika nyelvének
használata,
kivonás művelete,
szóbeli kifejezőképesség,
szövegértés
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Foglalk.
sorsz.
16.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Kivonás 5-ös számkörben halmazok elemszámának összehasonlításával: különbség.

kivonás,
melyik a több?
kevesebb? men-nyivel?
mennyi köztük a
különbség?
kisebbítendő,
kivonandó, különbség,
kivonás műveletének leírása

Számok kitalálása tulajdonságaik alapján, számkártyák
kirakása, növekvő sorba
rendezése.
Halmazok alkotása: pl. szárazföldi és vízi járművek
gyűjtése, képek kirakása
halmazkarikába, megszámlálás. Két halmaz elemszámának összehasonlítása párosítással, aminek nem jut pár,
annyi a különbség. Történtek
megfogalmazása,
kivonás
lejegyzése.
Szöveges feladathoz műveletkártyák keresése.

számkártyák,
relációs jelek,
apró tárgyak vagy
képek,
halmazkarikák,
számjegyek, -, = jel,
négyzetrácsos
füzet, ceruza,
műveletkártyák

szekvenciális képesség,
számolási képesség,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás,
csoportosítás,
összehasonlítás,
rendezés,
matematika nyelvének
használata,
kivonás művelete,
szóbeli kifejezőképesség,
szövegértés

Megjegyzés

Szöveges feladat pl.:
3 kacsa és 2 béka
úszik a tóban. Men-nyivel kevesebb a
béka, mint a kacsa?
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Foglalk.
sorsz.
17.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

1-5 elemű halmazok bontása:
tárgyakkal, képekkel, számképen, rajzban, lejegyzése művelettel.

bontás,
bontás műveletének leírása

Akusztikus hanghatások (pl.
két hangszer hangja) megszámlálása, pl.: 2 dobolás, 2
csengő, összesen 4 hang, 2
dobolás+2 csengő. Történtek
megfogalmazása.
3, 4, 5 elemű halmazokat
ábrázoló képek (pl. különböző labdák) megjelenítése
korongokkal, színes rúd
készlettel.
Megszámlálás.
Bontás két vagy több részre.
Történtek megfogalmazása.
Művelet kirakása számkártyákkal,
művelet-jelekkel,
lejegyzés.
Kép és műveleti kártyák
egyeztetése
(pl: 5=3+1+1).

hangszerek,
képek,
korongok,
színes rúd készlet,
számkártyák,
számjegyek, műveleti jelek, négyzetrácsos füzet, ceruza,
bontott alakokat
ábrázoló képek,
műveletkártyák

hallási figyelem,
számolási képesség,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás, összehasonlítás,
matematika nyelvének
használata,
bontás művelete,
szóbeli kifejezőképesség

Megjegyzés
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Foglalk.
sorsz.
18.

19.

Foglalkozás anyaga

Pótlás (hiányos összeadás, kivonás) értelmezése 5-ös számkörben.

Többtagú összeadás, kivonás
megjelenítése tárgyakkal, rajzokkal,
műveletekkel
5-ös
számkörben.

Új ismeretek,
fogalmak
pótlás = hiányos
művelet,
valamennyi,
pótlás műveletének leírása

több tag összege,
több tag különbsége

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Párkereső játék (számjegy,
számkép, ujjkép).
Halmazokat ábrázoló men-nyiségek (pl. édességek
képe) megjelenítése színes
rúd készlettel. Megszámlálás. Pótlás 5-ig. Történtek
megfogalmazása,
művelet
kirakása
számkártyákkal,
műveletjelekkel, lejegyzés.
Szöveges feladat alkotása a
lejegyzéshez.
Összeadás-kivonás gyakorlása: műveleti eredmények
összekötése a számegyenes
megfelelő pontjával.
Színező: műveletekkel jelölt
azonos eredményű képrészletek azonos
színnel való színezése.
Szöveges feladat alapján
többtagú összeadás, kivonás
megjelenítése tárgyakkal,
rajzokkal. Történtek megfogalmazása, művelet leírása.

számkártyák, számképek, ujjképek,
halmazokat ábrázoló képek,
színes rúd készlet,
számjegyek, műveleti jelek, négyzetrácsos füzet, ceruza,
műveletkártyák

számolási képesség,
vizuális figyelem,
szókincs,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás, összehasonlítás,
matematika nyelvének
használata,
pótlás művelete,
szóbeli kifejezőképesség

táblára felrajzolt
számegyenes, műveletkártyák,
színező, színes
ceruzák,
tárgyak, négyzetrácsos füzet, ceruza

számolási képesség,
szekvenciális képesség,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás, összehasonlítás,
vizuális figyelem,
grafomotorium,
matematika nyelvének
használata,
többtagú művelet,
szóbeli kifejezőképesség,
szövegértés

Megjegyzés

Szöveges feladat pl.:
Zsófinak 2 cicája van.
Azt szeretné, hogy 3
cicája legyen. Mit
kellene tennie?
Szöveges feladat pl.:
A Mikulástól 2 szaloncukrot, 1 csoki
Mikulást és 2 nyalókát kaptam. Mennyi
édességet kaptam
összesen?
Zsófinak 4 almája
volt. Reggelire megevett 1-et, tízóraira
is 1-et. Mennyi almája maradt?
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Foglalk.
sorsz.
20.

Foglalkozás anyaga

Műveletek gyakorlása
számkörben.

5-ös

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Számpárok keresése: 4 legyen, 3 legyen, 5 legyen
(pótlás gyakorlása).
Bontott alakokat ábrázoló
képekről szöveges feladat
alkotása, művelet megfogalmazása.
Társasjáték: összeadásokat,
kivonásokat tartalmazó
kártyák U alakban elrendezve, START, CÉL kártyával,
hátukon a megoldással. Ha
nem jó az eredmény, visszalép az
előző pontra.

Eszközök

számkártyák,
bontott alakokat
ábrázoló képek,
műveletkártyák,
Start, Cél kártyák,
bábuk, dobókocka

Készségek, képességek

Megjegyzés

számolási képesség,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás, összehasonlítás,
matematika nyelvének
használata,
műveletek végzése,
szóbeli kifejezőképesség,
szabálytanulás,
együttműködő,
alkalmazkodó képesség
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V.

Témakör: 10-es számkör – Mennyiségfogalom, számfogalom kialakítása 10-ig

Célok, feladatok:























Szám- és mennyiségfogalom erősítése ötös számkörben. Műveletvégzés gyakorlása ötös számkörben.
6, 7, 8, 9, 10 elemű halmaz kialakítása hozzáadással és elvétellel: tárgyakkal, mozgatható képekkel.
6, 7, 8, 9, 10 elemű halmaz felismerése tárgyakon, képeken, különböző téri elhelyezésekben. Mennyiség-számnév egyeztetése.
Mennyiségi összehasonlítások. Relációk jelölése. Leolvasás számnév használatával. Halmazok alkotása megnevezés után. Mennyiségi összehasonlítások:
több-kevesebb-ugyanannyi. Halmazok bővítése, szűkítése, a mennyiségi reláció változásának jelölése.
Mennyiségek leképezése: 6, 7, 8, 9, 10 elemű tárgyak halmaza mellé ugyanannyi korong, 6, 7, 8, 9, 10 elemű képek halmaza mellé ugyanannyi pont.
Számképek kialakítása korongokkal, ujjképek bemutatása, számjegyek bemutatása, írása.
Mennyiség – számnév – számkép – ujjkép - számjegy egyeztetése. Megnevezés után mennyiség kirakása. Számjegy bemutatása után mennyiség kirakása.
Mennyiségek, számképek, számjegyek sorbarendezése növekvő sorban. Számok helye a számsorban. Számszomszédok. Sorszámok.
Páros és páratlan fogalmának erősítése. Kirakás tárgyakkal. Kirakás számképen.
6, 7, 8, 9, 10 elemű halmaz bontása: tárgyakkal, képekkel, számképen, rajzban, lejegyzése számjeggyel.
6, 7, 8, 9, 10 elemű halmaz számosságának megállapítása megszámlálással.
Leszámlálással meghatározott elemű halmaz alkotása.
Színes rudak: 6-10 kirakása egyesekkel, bontása színes rudakkal.
Számlépcső kialakítása növekvő és csökkenő sorban.
Játékpénz használata: 1ft, 10ft.
Tájékozódás a számegyenesen. Lépegetés növekvő és csökkenő sorban. (Kelédiné, 1996).
Szöveges feladatok.
A mennyiségfogalom erősítése akusztikus, taktilis, vizuális úton.
Szóbeli kifejező képesség fejlesztése, aktív-passzív szókincs bővítése, szókincs-aktivizálás képességének fejlesztése.
A matematika nyelvének használata.
Gondolkodási műveletek fejlesztése.
Orientációs képességek fejlesztése, idői, téri tájékozódás (saját testen, térben, síkban).
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 Vizuális és auditív számemlékezet, szerialitás fejlesztése.
 Kéz- és ujjhasználat tréningezése.

Foglalk.
sorsz.
21.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

6 elemű halmaz kialakítása,
felismerése, leképezése, men-nyiség - számnév - számkép ujjkép - számjegy egyeztetése.
6 helye a számegyenesen, számszomszédjai, tulajdonságai.
6 bontása.

6 számneve,
számképe,
ujjképe,
számjegye, helye
a számegyenesen,
tulajdonságai,
bontott alakja

Műveletek gyakorlása 5-ös
számkörben.
-6 elemű halmaz kialakítása,
halmaz felismerése különféle téri elrendezésben.
6 elemű tárgyak halmaza
mellé ugyanannyi korong
leképezése, számkép kialakítása korongokkal.
6 bontása.
Ujjkép bemutatása.
Számjegy bemutatása, helye
a számegyenesen, számszomszédok, páros-páratlan
tulajdonsága.
Mennyiség - számnév számkép - ujjkép - számjegy
egyeztetése.
Megnevezés után mennyiség
kirakása.
Számjegy bemutatása után
mennyiség kirakása.
Halmazok bővítése, szűkítése (szöveges feladatokkal), a
mennyiségi reláció változásának jelölése.

Eszközök
műveletkártyák,
apró tárgyak,
halmazkarikák,
különféle elrendezésű halmazokat
ábrázoló képek,
korongok,
számjegy,
számegyenes,
ujjkép,
számkép

Készségek, képességek

Megjegyzés

számolási képesség,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás, összehasonlítás,
matematika nyelvének
használata,
relációs szókincs,
műveletek végzése,
szekvenciális képesség,
szóbeli kifejezőképesség

Számjegy vázolása,
írása szükség szerint.

FMPSZ | Székesfehérvár

76

Foglalk.
sorsz.
22.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

7 elemű halmaz kialakítása,
felismerése, leképezése, men-nyiség - számnév - számkép ujjkép - számjegy egyeztetése.
7 helye a számegyenesen, számszomszédjai, tulajdonságai.
7 bontása.

7 számneve,
számképe,
ujjképe,
számjegye, helye
a számegyenesen,
tulajdonságai,
bontott alakja

Műveletek gyakorlása 5-ös
számkörben.
7 elemű halmaz kialakítása,
halmaz felismerése különféle téri elrendezésben.
7 elemű tárgyak halmaza
mellé ugyanannyi korong
leképezése, számkép kialakítása korongokkal.
7 bontása.
Ujjkép bemutatása.
Számjegy bemutatása, helye
a számegyenesen, számszomszédok, páros-páratlan
tulajdonsága.
Mennyiség – számnév –
számkép - ujjkép-számjegy
egyeztetése.
Megnevezés után mennyiség
kirakása.
Számjegy bemutatása után
mennyiség kirakása.
Halmazok bővítése, szűkítése (szöveges feladatokkal), a
mennyiségi reláció változásának jelölése.

Eszközök
műveletkártyák,
apró tárgyak,
halmazkarikák,
különféle elrendezésű halmazokat
ábrázoló képek,
korongok,
számjegy,
számegyenes,
ujjkép,
számkép

Készségek, képességek

Megjegyzés

számolási képesség,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás, összehasonlítás,
matematika nyelvének
használata,
relációs szókincs,
műveletek végzése,
szekvenciális képesség,
szóbeli kifejezőképesség

Számjegy vázolása,
írása szükség szerint.
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Foglalk.
sorsz.
23.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

8 elemű halmaz kialakítása,
felismerése, leképezése, men-nyiség - számnév - számkép ujjkép - számjegy egyeztetése.
8 helye a számegyenesen, számszomszédjai, tulajdonságai.
8 bontása.

8 számneve,
számképe,
ujjképe,
számjegye, helye
a számegyenesen,
tulajdonságai,
bontott alakja

Műveletek gyakorlása 5-ös
számkörben.
8 elemű halmaz kialakítása,
halmaz felismerése különféle téri elrendezésben.
8 elemű tárgyak halmaza
mellé ugyanannyi korong
leképezése, számkép kialakítása korongokkal.
8 bontása.
Ujjkép bemutatása.
Számjegy bemutatása, helye
a számegyenesen, számszomszédok, páros-páratlan
tulajdonsága.
Mennyiség – számnév –
számkép – ujjkép-számjegy
egyeztetése.
Megnevezés után mennyiség
kirakása.
Számjegy bemutatása után
mennyiség kirakása.
Halmazok bővítése, szűkítése (szöveges feladatokkal), a
mennyiségi reláció változásának jelölése.

Eszközök
műveletkártyák,
apró tárgyak,
halmazkarikák,
különféle elrendezésű halmazokat
ábrázoló képek,
korongok,
számjegy,
számegyenes,
ujjkép,
számkép

Készségek, képességek

Megjegyzés

számolási képesség,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás, összehasonlítás,
matematika nyelvének
használata,
relációs szókincs,
műveletek végzése,
szekvenciális képesség,
szóbeli kifejezőképesség

Számjegy vázolása,
írása szükség szerint.
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Foglalk.
sorsz.
24.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

9 elemű halmaz kialakítása,
felismerése, leképezése, men-nyiség - számnév - számkép ujjkép - számjegy egyeztetése.
9 helye a számegyenesen, számszomszédjai, tulajdonságai.
9 bontása.

9 számneve,
számképe,
ujjképe,
számjegye, helye
a számegyenesen,
tulajdonságai,
bontott alakja

Műveletek gyakorlása 5-ös
számkörben.
9 elemű halmaz kialakítása,
halmaz felismerése különféle téri elrendezésben.
9 elemű tárgyak halmaza
mellé ugyanannyi korong
leképezése, számkép kialakítása korongokkal.
9 bontása.
Ujjkép bemutatása.
Számjegy bemutatása, helye
a számegyenesen, számszomszédok, páros-páratlan
tulajdonsága.
Mennyiség – számnév –
számkép - ujjkép-számjegy
egyeztetése.
Megnevezés után mennyiség
kirakása.
Számjegy bemutatása után
mennyiség kirakása.
Halmazok bővítése, szűkítése (szöveges feladatokkal), a
mennyiségi reláció változásának jelölése.

Eszközök
műveletkártyák,
apró tárgyak,
halmazkarikák,
különféle elrendezésű halmazokat
ábrázoló képek,
korongok,
számjegy,
számegyenes,
ujjkép,
számkép

Készségek, képességek

Megjegyzés

számolási képesség,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás, összehasonlítás,
matematika nyelvének
használata,
relációs szókincs,
műveletek végzése,
szekvenciális képesség,
szóbeli kifejezőképesség

Számjegy vázolása,
írása szükség szerint.
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Foglalk.
sorsz.
25.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

10 elemű halmaz kialakítása,
felismerése, leképezése, men-nyiség - számnév - számkép ujjkép - számjegy egyeztetése.
10 helye a számegyenesen,
számszomszédjai, tulajdonságai.
10 bontása.

10 számneve,
számképe,
ujjképe,
számjegye, helye
a számegyenesen,
tulajdonságai,
egyjegyű, kétjegyű szám,
10 bontott alakja

Műveletek gyakorlása 5-ös
számkörben.
10 elemű halmaz kialakítása,
halmaz felismerése különféle téri elrendezésben.
10 elemű tárgyak halmaza
mellé ugyanannyi korong
leképezése, számkép kialakítása korongokkal.
10 bontása.
Ujjkép bemutatása. Számjegy bemutatása, helye a
számegyenesen, számszomszédok, tulajdonságai.
Mennyiség – számnév –
számkép - ujjkép-számjegy
egyeztetése.
Megnevezés után mennyiség
kirakása.
Számjegy bemutatása után
mennyiség kirakása.
Halmazok bővítése, szűkítése (szöveges feladatokkal), a
mennyiségi reláció változásának jelölése.

Eszközök
műveletkártyák,
apró tárgyak,
halmazkarikák,
különféle elrendezésű halmazokat
ábrázoló képek,
korongok,
számjegy,
számegyenes,
ujjkép,
számkép

Készségek, képességek

Megjegyzés

számolási képesség,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás, összehasonlítás,
matematika nyelvének
használata,
relációs szókincs,
műveletek végzése,
szekvenciális képesség,
szóbeli kifejezőképesség

Számjegy vázolása,
írása szükség szerint.
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Foglalk.
sorsz.
26.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Számjegyek 1-10-ig.
Számok tulajdonságai.
Számlépcső kialakítása növekvő
és csökkenő sorban.
Egyjegyű, kétjegyű szám,
egyes, tízes.
Játékpénz használata: 1ft, 10ft,
felváltás, beváltás.
Sorszámok.

számlépcső, növekvő, csökkenő
sor,
egyjegyű, kétjegyű szám, egyes,
tízes,
felváltás, beváltás,
sorszámok

Melyik számra gondoltam?
Számok felismerése tulajdonságok alapján, számjegy,
számkép, ujjkép kiválasztása, számegyenes megfelelő
pontjához illesztése, megkeresése a karikatáblán. Színes
rúd kiválasztása,
számlépcső építése.
Számlálás növekvő és csökkenő sorban egyesével,
kettesével.
Számegyenes pontjaihoz
cselekvést jelentő képek
illesztése. Hányadik a sorban, amire gondolok? megjelölés sorszámokkal.
Számok csoportosítása:
páros, páratlan.
1 forintosok számlálása.
Vásárlás: műveletkártyák
összeg vagy különbségalakjainak megfelelő összeg
leszámlálása, helyes eredmény: pl. 1 falat alma. 10 db
1ft-os beváltása 1 db 10
forintosra, 1 db 10 forintos
felváltása 10 db 1 forintosra.

számegyenes,
karikatábla,
számjegy,
számkép,
ujjkép,
színes rúd készlet,
esetleg
Okos(koc)ka számlépcsője),
halmazkarikák,
játékpénz,
műveletkártyák,
almafalatkák,
sorszámok

számolási képesség,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás, összehasonlítás,
csoportosítás,
matematika nyelvének
használata,
relációs szókincs,
műveletek végzése,
szekvenciális képesség,
pénzhasználat,
szóbeli kifejezőképesség

Megjegyzés
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VI.

Témakör: 10-es számkör – Műveletvégzés 10-ig

Célok, feladatok:
























Szám- és mennyiségfogalom erősítése 10-es számkörben.
Mennyiség – számnév – számkép - számjegy egyeztetése.
Mennyiségek, számképek, számjegyek sorba rendezése.
Szekvenciális képességek. Számok helye a számsorban. Hányadik a sorban? - Sorszámok 10-ig.
Számszomszédok azonosítása.
Páros és páratlan fogalmának erősítése.
Játékpénz használata: 1ft, 10ft. Felváltás, beváltás.
Szöveges feladatok.
1-10 elemű halmazok számosságának megállapítása megszámlálással.
Leszámlálással meghatározott elemű halmaz alkotása.
A mennyiségfogalom erősítése akusztikus, taktilis, vizuális úton.
Összeadás halmazok elemeinek összesítésével.
Összeadás halmaz elemszámának növelésével.
Tagok felcserélhetősége.
Kivonás halmaz elemszámának csökkentésével: maradék.
Kivonás halmazok elemszámának összehasonlításával: különbség.
Összeadás-kivonás kapcsolata.
1-10 elemű halmazok bontása: tárgyakkal, képekkel, számképen, rajzban, lejegyzése művelettel.
Pótlás (hiányos összeadás, kivonás) értelmezése.
Többtagú összeadás, kivonás megjelenítése tárgyakkal, rajzokkal, műveletekkel.
Szóbeli kifejező képesség fejlesztése, aktív-passzív szókincs bővítése, szókincs-aktivizálás képességének fejlesztése.
A matematika nyelvének használata.
Gondolkodási műveletek fejlesztése.
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 Orientációs képességek fejlesztése, idői, téri tájékozódás (saját testen, térben, síkban).
 Vizuális és auditív számemlékezet, szerialitás fejlesztése.
 Kéz- és ujjhasználat tréningezése.

Foglalk.
sorsz.
27.

Foglalkozás anyaga
Összeadás 10-es számkörben
halmaz elemszámának növelésével.

Új ismeretek,
fogalmak
összeadás, adok
hozzá  több
lesz, mennyi lett
összesen?,
összeadandók
vagy tagok, ös-szeg, összeadás
műveletének
leírása

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Számjegyek felismerésének
gyakorlása: nagy alakú
pontösszekötő közös elkészítése (gyümölcs
képe lesz).
Halmaz alkotása gyümölcsök gyűjtésével.
Halmaz elemszámának növelése: annyit tegyél még
hozzá, ahányat tapsolok…
Megszámlálás, történtek
megfogalmazása, megjelenítése számjegyekkel, műveleti jelekkel, művelet leírása.
Összeadáskártyák összekötése számegyenes adott
pontjával.

pontösszekötő feladatlap,
gyümölcsök (Minimat készlet vagy
képek),
halmazkarikák,
számjegyek, műveleti jelek,
négyzetrácsos füzet,
ceruza,
összeadáskártyák,
számegyenes

vizuális észlelés,
hallási figyelem,
számolási képesség,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás,
matematika nyelvének
használata,
relációs szókincs,
összeadás végzése,
szekvenciális képesség,
szókincs,
szóbeli kifejezőképesség

Megjegyzés
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Foglalk.
sorsz.
28.

Foglalkozás anyaga
Összeadás 10-es számkörben
halmazok elemeinek összesítésével.

Új ismeretek,
fogalmak
összeadás,
összesítés 
összesen,
összeadandók
vagy tagok, ös-szeg, összeadás
műveletének
leírása

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Számjegyek felismerésének
gyakorlása: kisebb-nagyobb
méretű, vékonyabbvastagabb, eltérő színű és
alakú számok felismerése
nagy lapon (keresd meg az
összes 7-est!).
Halmazok alkotása erdei
állatok gyűjtésével.
Halmaz összesítése.
Megszámlálás, történtek
megfogalmazása, megjelenítése számjegyekkel, műveleti jelekkel, művelet leírása.
Összeadások 6X6-os alakban elrendezve. Haladj a
nyíl szerint (fel-le, jobbrabalra). Adott művelet kiszámolása, hátán a megoldás.

feladatlap,
erdei állatok képe,
halmazkarikák,
számjegyek, műveleti jelek,
négyzetrácsos füzet,
ceruza,
összeadáskártyák,
6x6-os négyzetrácsos lap,
irányokat jelölő
nyilak

vizuális észlelés, alakkonstancia,
számolási képesség,
szám- és mennyiség
fogalom,
globális mennyiségfelfogás,
matematika nyelvének
használata,
relációs szókincs,
összeadás végzése,
szókincs,
szóbeli kifejezőképesség,
tájékozódás síkban

Megjegyzés
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Foglalk.
sorsz.
29.

Foglalkozás anyaga
Tagok felcserélhetősége.

Új ismeretek,
fogalmak
az összeadás
tagjai felcserélhetők

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Számnév azonosítása tulajdonságok alapján, számjegy
kiválasztása, 1ft-osok leszámolása (8, 9, 10 Ft).
Vásárlás (minden darab 1 Ftba kerül): Zsófi 3 almát és 4
körtét vett. Mennyit fizetett?
Zsuzsi 4 almát és 3 körtét
vett? Mennyit fizetett? Ki
fizetett többet? Történtek
megfogalmazása, megjelenítése számjegyekkel, műveleti jelekkel, művelet leírása.
Az összeadás tagjai felcserélhetők, az összeg nem
változik.
Összeadáskártyákhoz szöveges feladat alkotása.

számjegyek,
játékpénz, műveleti
jelek,
négyzetrácsos füzet,
ceruza,
összeadáskártyák

számolási képesség,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás,
összehasonlítás,
matematika nyelvének
használata,
relációs szókincs,
összeadás végzése,
szóbeli kifejezőképesség

Megjegyzés
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Foglalk.
sorsz.
30.

Foglalkozás anyaga
Kivonás 10-es számkörben halmaz elemszámának csökkentésével: maradék.

Új ismeretek,
fogalmak
kivonás,
elveszek belőle 
kevesebb lesz,
csökken, valamennyi marad,
kisebbítendő,
kivonandó, maradék, kivonás műveletének leírása

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Számjegyek + mennyiségek
párosítása (kételemű puzzle).
Halmaz alkotása járművek
gyűjtésével.
Halmaz elemszámának
csökkentése: annyit vegyél
el belőle, ahányat koppantok…
Megszámlálás, történtek
megfogalmazása, megjelenítése számjegyekkel, műveleti jelekkel, művelet leírása.
Kivonáskártyákkal társasjáték.

puzzle,
járművek (Minimat
készlet vagy képek),
halmazkarikák,
számjegyek, műveleti jelek,
négyzetrácsos füzet,
ceruza,
kivonáskártyák,
Rajt, Cél kártyák,
bábuk, dobókocka

vizuális észlelés,
hallási figyelem,
számolási képesség,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás,
matematika nyelvének
használata,
relációs szókincs,
kivonás végzése,
szókincs,
szóbeli kifejezőképesség

Megjegyzés
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Foglalk.
sorsz.
31

Foglalkozás anyaga
Kivonás 10-es számkörben halmazok elemszámának összehasonlításával: különbség.

Új ismeretek,
fogalmak
kivonás,
melyik a több?
kevesebb? men-nyivel? mennyi
köztük a különbség?
kisebbítendő,
kivonandó, különbség,
kivonás műveletének leírása

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Számjegyek + különbségalakok párosítása (kételemű
puzzle).
Halmazok alkotása mezei
állatok gyűjtésével.
Halmazok elemszámának
összehasonlítása párosítással. Melyik a kevesebb?
Mennyivel?
Megszámlálás, történtek
megfogalmazása, megjelenítése számjegyekkel, műveleti jelekkel, művelet leírása.
Kivonáskártyák 6X6-os
alakban elrendezve. Haladj a
nyíl szerint (fel-le, jobbrabalra). Adott művelet kiszámolása, hátán a megoldás.

puzzle,
mezei állatok képe,
halmazkarikák,
számjegyek, műveleti jelek,
négyzetrácsos füzet,
ceruza,
kivonáskártyák,
6x6-os négyzetrácsos lap,
irányokat jelölő
nyilak

vizuális észlelés,
számolási képesség,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás,
matematika nyelvének
használata,
relációs szókincs,
kivonás végzése,
szókincs,
szóbeli kifejezőképesség,
síkbeli tájékozódás

Megjegyzés
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Foglalk.
sorsz.
32.

33.

Foglalkozás anyaga
Összeadás-kivonás kapcsolata.

1-10 elemszámú halmazok bontása: tárgyakkal, képekkel,
számképen, rajzban, lejegyzése
művelettel.

Új ismeretek,
fogalmak
ellentétes művelet

bontás

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

10 elemszámú halmazok
alkotása szöveges feladat
alapján: a tóban 4 kacsa és 6
béka úszik. Hány állat úszik
összesen. (4+6, 6+4). Kiúsznak a partra a kacsák. Mi
történik? Kiúsznak a partra a
békák? Mi történik?
10-es bontott alakú számképről összeadások, kivonások alkotása.
Történtek megfigyelése,
megfogalmazása.
Műveletekhez szöveges
feladat alkotása.
Páros-páratlan számok választása mennyiségeket
ábrázoló képek alapján,
szám és kép adott halmazba
rakása.
1-10 elemszámú halmazok
bontása (bontott alakú képek
- pl. különféle labdák - alapján). Bontás megjelenítése
számképpel. Történtek megfigyelése, megfogalmazása.
Művelet leírása.
Szöveges feladathoz bontott
alakok műveletkártyáinak
választása.

kacsák, békák (Minimat készlet vagy
képek),
halmazkarikák,
feladatlap,
számjegyek, műveleti jelek,
négyzetrácsos füzet,
ceruza,
műveletkártyák

számolási képesség,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás,
összehasonlítás,
matematika nyelvének
használata,
relációs szókincs,
műveletek végzése,
szóbeli kifejezőképesség

mennyiségeket
ábrázoló képek,
számkártyák,
halmazkarikák,
bontott alakot ábrázoló képek,
korongok,
művelet jelek,
négyzetrácsos füzet,
ceruza,
műveletkártyák

számolási képesség,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás,
összehasonlítás,
matematika nyelvének
használata,
relációs szókincs,
műveletek végzése,
szövegértés,
szóbeli kifejezőképesség

Megjegyzés
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Foglalk.
sorsz.
34.

Foglalkozás anyaga
Pótlás (hiányos összeadás, kivonás) értelmezése 10-es számkörben.
Pótlás 10-ig = „számtársak”.

Új ismeretek,
fogalmak
pótlás = hiányos
művelet,
valamennyi,
pótlás műveletének leírása,
„számtársak”

Tevékenységek, feladatok
1 db 10 forintos felváltása 1
Ft-osokra. Hogy tudnak
ketten megosztozni ezen a
pénzen? Megjelenítése
korongokkal.
Szabályjáték: Pistinek 10
autója van összesen. Valamennyi kék, valamennyi piros.
(Csak az egyik adatot adom
meg a táblázatban.) Ha 2
piros,
mennyi lehet kék?...
Táblázat kitöltése-pótlás 10ig.
Kihúzott szám pótlása 10-re.
Hiányos összeadások, kivonások megoldása.

Eszközök
játékpénz,
korongok,
feladatlapok,
négyzetrácsos
füzet, ceruza,
számkártyák

Készségek, képességek

Megjegyzés

számolási képesség,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás,
összehasonlítás,
matematika nyelvének
használata,
relációs szókincs,
műveletek végzése,
logikai gondolkodás,
szövegértés,
szóbeli kifejezőképesség
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Foglalk.
sorsz.
35.

Foglalkozás anyaga
Többtagú összeadás, kivonás
megjelenítése tárgyakkal, rajzokkal, műveletekkel 10-es
számkörben.

Új ismeretek,
fogalmak
több tag összege,
több tag különbsége

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Számlálás egyesével, kettesével növekvő, csökkenő
sorban.
Többtagú halmaz (2 alma, 3
körte, 4 eper) alkotása. Történtek megfogalmazása:
Mennyi gyümölcs van ös-szesen? - összeadás leírása.
Először megeszem az epreket, majd a körtéket. Történtek megfogalmazása: Men-nyi alma maradt? - kivonás
leírása.
Többtagú összeadást, kivonást ábrázoló képekhez
műveletkártyák keresése.

apró tárgyak, Minimat készlet,
halmazkarikák,
számkártyák, műveleti jelek,
négyzetrácsos füzet,
ceruza,
képek, műveletkártyák

számolási képesség,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás,
összehasonlítás,
matematika nyelvének
használata,
relációs szókincs,
műveletek végzése,
szekvenciális képesség,
szövegértés,
szóbeli kifejezőképesség

Megjegyzés
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Foglalk.
sorsz.
36.

Foglalkozás anyaga
Műveletek gyakorlása 10-es
számkörben. Sorszámok.

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok
10 db adott évszakhoz kapcsolódó összeg- vagy különbségalakokat ábrázoló
kép (pl. 2 szánkó+3 síléc)
húzása, megnevezés, elhelyezés a sorban. Sorszámok
kirakása a képek fölé. Hányadik helyen van az a kép,
amire gondoltam (körülírás)?
Színező (műveletek alapján).
Társasjáték műveletkártyákkal.

Eszközök
képek,
sorszámok,
színező,
műveletkártyák,
Start, Cél kártyák,
bábuk,
dobókocka

Készségek, képességek

Megjegyzés

számolási képesség,
szám- és mennyiségfogalom, globális mennyiségfelfogás,
összehasonlítás,
matematika nyelvének
használata,
relációs szókincs,
műveletek végzése,
szekvenciális képesség,
szövegértés
szókincs,
szóbeli kifejezőképesség,
szabálytanulás,
együttműködő képesség
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20-as számkör
Készítette: Móricz Julianna
A húszas számkörbe való továbblépés feltétele a tízes számkörben való biztonságos tájékozódás.
A gyermeknek rendelkeznie kell a tízes számkörben megfelelő számfogalommal, a számmal, darabszámmal kapcsolatos fogalmakkal, szimbólum- és jelrendszerrel. Képesnek kell lennie számlálásra,
globális darabszám felismerésére, relációk alkotására, számnév-–számjegy-darabszám egyeztetésére,
számjegyek írására. Rendelkeznie kell kialakult mennyiségállandóssággal, ismernie kell az egyes,
tízes fogalmát. Meg kellett ismerkednie az alapműveletekkel és azok inverzeivel (összeadás, kivonás,
bontás, pótlás), illetve a szöveges feladatokkal, azok megoldási algoritmusaival (Dékány, 2003. 46-47.
o.).
A tanmenet nem konkrét tankönyvcsaládhoz kapcsolódik, nem készült hozzá tankönyv, munkafüzet.
Ennek több oka is van. A számolási nehézséggel küzdő tanulóknak legtöbbször problémát jelent egy
feladatokkal, ábrákkal, színekkel zsúfolt feladatlapon való tájékozódás, ezért a papír-ceruza feladatok
minden esetben egyesével kerülnek a gyermekek elé, akár kis lapokon, melyek megoldás után beragaszthatók a füzetbe. Másik fontos szempont a fejlesztésben a konkrét cselekvéstől eljutni a szimbólumokig, ezért a tanmenet is a cselekvésbe ágyazott ismeretelsajátításra épít. Törekedni kell a játékos
feladathelyzetek megteremtésére, melyek egyben az ismeretelsajátítást, gyakorlást, képességfejlesztést, készségfejlesztést is szolgálják. Ebben sok-sok apró tárgy, kép, kártyajáték, társasjáték, fejlesztő
eszköz alkalmazható, melyek tervezése, kiválasztása a szakembertől kreativitást kíván, de egyben
nagyfokú szakmai szabadságot is biztosít.
Az óráról órára visszatérő, folyamatos fejlesztést igénylő területek (helyhiány miatt) a tanmenetben
nem kerülnek minden alkalommal feltüntetésre, de ezek beépítése a fejlesztő foglalkozásokba elengedhetetlen. A mellékletek és az ajánlott fejlesztő kiadványok segítséget nyújthatnak a folyamatos
gyakorlást igénylő területek fejlesztéséhez, az állandóság és a változatosság, az apró lépések, valamint
a fokozatosság elvének biztosításához.
A tanmenet ajánlott óraszáma a csoport összetételének, tudásszintjének megfelelően bővíthető, szűkíthető.
Az egyik folyamatos fejlesztést igénylő terület az orientációs képességek fejlesztése: tájékozódás
saját testen, térben, síkban, időben.
Az idői tájékozódás fejlesztéséhez szükséges a foglalkozások elejére beépíteni egy blokkot, mely során megbeszéljük az aznapi dátumot. Melyik évben vagyunk, melyik hónapban? Hogy van a hónapok
sorrendje? Hányadika van ma? Hány napból állhat egy hónap? Milyen évszakok vannak? Milyen évszak van most? Miből tudjuk (időjárás, öltözködés)? Ehhez az évszakhoz mely hónapok tartoznak?
Melyek a hét napjai? Milyen nap van ma? Mi volt tegnap? Tegnapelőtt? Mi lesz holnap? Holnapután?
Melyik napszak van most? Reggel? Délelőtt? Dél? Délután? Este? Éjszaka? Honnan tudjuk (cselekvések, esetleg óra)? A megbeszélteket beállítjuk a teremben kifüggesztett fali táblán, naptáron, melyet
készíthetünk saját magunk is, de készen is kaphatóak jól használható naptárak (pl. HOR Zrt., 2019).
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A saját testen, térben, síkban való tájékozódás fejlesztéséhez ajánlás található az 1. sz. mellékletben
(Illés, Molnárné, Koncz és Móricz, 2019), melyből a szakember a csoportösszetételnek megfelelően
válogathat, biztosítva a fokozatosság és differenciálás elvét.
A megszámláláshoz, leszámláláshoz, mennyiség – számkép - számjegy egyeztetéséhez javasolt kiindulási pont a halmazok alkotása. Mivel ez a terület is a legtöbb foglalkozáson megjelenik, szükséges a
halmazok létrehozását változatos formában biztosítani úgy, hogy a lehető legtöbb észlelési csatornát
mozgósítsuk. A megszámlálást minden esetben halmazalkotás-leszámlálás követi. A mennyiség megjeleníthető számképpel (tízes számkörben ujjképpel is), majd számjeggyel. Műveletek (pl. két halmaz
egyesítése) esetén szükséges a történtek, változások megfogalmazása, megjelenítése számképpel,
számjeggyel, műveleti jellel, a művelet leírása.
A szöveges feladatok megoldását hallott szöveg esetén a szöveg visszamondásával szükséges kezdeni.
Sok tanuló nem tudja szándékos figyelmét a hallottakra összpontosítani. Ezt követi a hallott szöveg
értelmezése, a szövegből az adatok kiemelése. Meg kell állapítani, hogy mit tudunk, mire vagyunk
kíváncsiak, mi a kérdés. A szöveges feladat megoldható modellezéssel, megjeleníthető rajzzal, számokkal. Ezt követi a művelet lejegyzése. Szöveges feladat alkotható tevékenységről, rajzról, műveletről. Minden esetben szükséges a válasz megfogalmazása.
A szöveges feladatoknak 3 típusát különböztethetjük meg:
 egyszerű vagy összetett szöveges feladat (az egyszerű szöveges feladatok egyetlen művelettel
megoldhatók, az összetelt szöveges feladatok megoldása két vagy több műveletet igényel),
 egyenes vagy fordított szövegezésű feladat (az egyenes szövegezésű feladatokban a szöveg utal a
műveletre, míg a fordított szövegezésű feladatokban található pl. több, kevesebb stb. szavak ellentétes műveletre utalnak),
 egy vagy több megoldású feladat (az egy megoldású feladatoknak egyetlen helyes megoldásuk
van, a több megoldású feladatoknak egyidejűleg több lehetséges megoldásuk van) (Árvainé Libor, é. n.).
Példák:
 Egyszerű, egyenes szövegezésű, egy megoldású szöveges feladat: Katinak 8, Tibinek 6 forintja
van. Mennyi pénzük van összesen?
 Összetett, egyenes szövegezésű, egy megoldású szöveges feladat: A 19 első osztályos közül 6
lány 8 fiú iratkozott be úszásoktatásra. Hányan nem mennek úszni az elsősök közül?
 Összetett, fordított szövegezésű, egy megoldású szöveges feladat: A polcon 8 állatos könyv van,
2-vel több, mint mesekönyv. Hány könyv van összesen a polcon?
 Egyszerű, egyenes szövegezésű, több megoldású feladat: Zoli és Tibi összesen 18 játék dinoszauruszt gyűjtött. Hányat gyűjthettek külön-külön?
A szöveges feladatok megoldásának tanításában ugyancsak szükséges a fokozatosság alkalmazása.
A nyitott mondatok megoldásának gyakorlására ajánlott a „Vásárlás”-i szituáció megteremtése. Ezt a
játékot a gyerekek nagyon szeretik, így az egyik legnehezebb típusú feladat könnyedén megkedveltethető. A tanulók előtt 1 (amennyiben rendelkezésre áll régi 1 ft-os) és 10 ft-os érmék (vagy játékpénz)
vannak pénztárcában, vagy kis dobozban. A nyitott mondatokat mindenki külön kis lapon kapja. Az
ismeretlen szám, amit keresünk, a „valamennyi”, a nyitott mondat megoldása egy megvásárolható
dolog: cukorka, ropi, perec, keksz, egy falat gyümölcs, stb. A feladat típusa mindenkinek ugyanaz, de
maga a feladat más-más. A nyitott mondathoz szükséges számolás elvégzése után a tanulók eldöntik,
hogy az adott megvásárolható finomságért mennyit fizetnek. Kiszámolják a pénzt. A segítségnyújtás,
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az ellenőrzés és a pozitív megerősítés is egyénileg lehetséges, erre a kiscsoportos forma jó lehetőséget
biztosít. A terápiás alkalom biztosítja azt a szabadságot is, hogy az egy falat ételt a tanuló el is fogyaszthassa.
A nyitott mondatok megoldásának tanításában a következő példákon bemutatott fokozatosság alkalmazása javasolt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

>4, <10
8>>4, 2<<10
2<>4
>4+3, <10+2
>4-3, <10-2
8+2>>4, 2+3<<10
8-2>>4, 7-3<<10
8+2>>4, 2+3<<10
8+2<>4
8-2<>3
8+2>>4+3, 8-3<<10-2
8+2<>4+3
8-2<>4-3
8-2<>4+3, 8+2<>4-3

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

8<+4, 8>+4
4+<10, 3+>4
8<-4, 8>-4
10-<9, 10->4
5<4+<10, 9>3+>4
2<9-<5, 10>8->1
2<-3<5, 9>-2>1
5<4+>6, 5>4+<6
2+3<4+<4+6
7-2<9-<8-3
10-3<3+<2+1, 10-3<9-<2+2
1+3<3+>2+3, 1+3<9->2+3
6+3>3+<2+5, 4+3>9-<2+3
6+3>3+<10-2, 10-1>9-<2+1

A számsor megoldásának gyakorlásakor ugyancsak figyelembe kell venni a fokozatosság elvét.
Amennyiben a tanuló még nem rendelkezik elvont számfogalommal, szükséges visszatérni az eszközökhöz (pálcikák, korongok, apró egyforma tárgyak, amiből sok van), a manipulációhoz. A sor szemléltethető többek között egymás mellé tett kb. tenyérnyi nagyságú körlapokkal – halmazkarikákkal
(mint egy egyenesen lefektetett gyöngysor), melybe tetszés szerint rakhatóak a mennyiségek (pl. 1
kacsa, 3 kacsa, 5 kacsa….). A szabály megállapításakor a gyermek figyelmét a változásra kell irányítani: Mi történt? Volt 1 kacsa, lett 3. Több lett vagy kevesebb? Mennyivel? Fontos, hogy a rávezetés
segítségével a gyermek fogalmazza meg a történteket. Nézzük meg, hogy a következő lépésnél is
ugyanez történik-e! Itt is több lett. Megfogalmazható a szabály, majd ezt követi a sor folytatása.
A legegyszerűbb típustól (egyváltozós növekvő) haladunk a nehezebb felé (egyváltozós csökkenő,
kétváltozós növekvő, kétváltozós csökkenő, váltakozó különbségű növekvő, váltakozó különbségű
csökkenő). A legnehezebb típus, amikor egy számsorból a középső elemek vannak megadva, és mindkét irányba folytatnia kell.

A továbbiakban módszertani ajánlásként néhány olyan szakirodalomra hívnám fel a figyelmet,
melyből a kezdő, vagy kevesebb gyakorlattal rendelkező szakember komoly szakmai segítséget
kaphat a számolási képességek megismeréséhez, tanításához, fejlesztéséhez.
Elsőként Vargáné dr. Molnár Márta, Höffner Pénzes Éva és Dr. Szenczi-Velkey Beáta (2012)
szerzők A kognitív képességek fejlesztésének módszertana című online elérhető szakirodalmát
ajánlom, ezen belül is kiemelten több fejezetet. A 3. fejezet a számolási képesség fejlődését mutatja be. Az 5. fejezet a természetes szám fogalmának kialakításával, fejlesztésével foglalkozik. A
6. fejezet segítséget nyújt a matematika órákra történő felkészüléshez. A 7. fejezet a gyermekek
gondolkodási folyamatainak irányítását, támogatását részletezi. A 10. fejezetben olvashatunk a
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szóbeli alapműveletekkel kapcsolatos tudnivalókról. A 9.3. fejezet segítséget nyújt a gyermek
matematikai képességeinek, nehézségeinek a feltérképezéséhez. A 11., 12., 13. fejezetben a halmazok, logika, relációk, sorozatok, szöveges feladatok tanításához olvasható módszertani ajánlás.
Józsa Krisztián (2014) A számolás fejlesztése 4-8 éves életkorban című munkája a matematika
játékos tanulásához nyújt segítséget. Ugyancsak ismeretekhez jutunk általa a számolási készség
fejlődésével kapcsolatban, szempontokat kapunk a számolási készség méréséhez, fejlesztéséhez,
külön részletezi az esetünkben érintett iskolai fejlesztő programok eredményességét, játékgyűjteményt, foglalkozási terveket, projektterveket tartalmaz.
Fazekasné dr. Fenyvesi Margit (2013) az Orientációs képességek fejlesztésének módszertana című
elektronikus formában elérhető tananyaga segítséget nyújt a tájékozódó képességek fejlesztéséhez.

Témakörök
 20-as számkör – Tízes számkörben tanultak ismétlése, gyakorlása
 20-as számkör – Számkörbővítés
 20-as számkör – Műveletvégzés, tízes átlépés
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I.

Témakör: 20-as számkör – Tízes számkörben tanultak ismétlése, gyakorlása

Célok, feladatok:
 A tízes számkörben tanult ismeretek gyakorlása, ismétlése, rendszerezése, a meglévő ismeretek elmélyítése.
 Számok írása, olvasása tízes számkörben, tulajdonságai (páros-páratlan, helye a számegyenesen, bontott alakja, számszomszédok, ujjkép, számkép).
 Halmazok alkotása (osztályozás, csoportosítás).
 Megszámlálás, mennyiségállandóság, mennyiségfelfogás képességének erősítése.
 Mennyiségi relációk értelmezése, megfogalmazása, alkalmazása; relációs szókincs fejlesztése.
 Szekvenciális képességek fejlesztése, sorrendbeállítás, tőszámnév, sorszámnév differenciálása.
 Összeadások gyakorlása 10-es számkörben (halmaz elemeinek növelése hozzátevéssel, két halmaz elemeinek összesítése).
 Kivonások gyakorlása 10-es számkörben (halmaz elemeinek csökkentése elvétellel, két halmaz elemeinek különbsége).
 Bontás gyakorlása 10-es számkörben.
 Pótlás gyakorlása 10-es számkörben („számtársak” megnevezése - pótlás tízig, tízes átlépés előkészítése).
 Helyi érték fogalom fejlesztése (pálcikák csoportosítása – tíz pálcika kötegelése).
 Helyi érték táblázat használata.
 Pénzhasználat (1 Ft, 10 Ft), beváltás, felváltás.
 Szöveges feladatok megoldásának gyakorlása.
 Nyitott mondatok megoldásának gyakorlása.
 Sorozatok megoldásának gyakorlása.
 Logikai feladatok megoldásának gyakorlása.
 Verbális, vizuális, szeriális figyelem, memória, differenciáló képesség fejlesztése.
 Kommunikációs képességek fejlesztése.
 Szóbeli kifejező képesség fejlesztése, aktív-passzív szókincs bővítése, szókincs-aktivizálás képességének fejlesztése.
 A matematika nyelvének használata.
 Gondolkodási funkciók fejlesztése.
Orientációs képességek fejlesztése, idői, téri tájékozódás (saját testen, térben, síkban).
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Foglalk.
sorsz.
1.

Foglalkozás anyaga
Ismétlés - tízes számkör. Számés mennyiségfogalom fejlesztése.
Számok írása, olvasása, számok
tulajdonságai, helye a számegyenesen, relációk, számok
bontott alakja, mennyiségujjkép-számkép-számjegy
egyeztetése.
Számlálás növekvő és csökkenő
sorrendben 10-ig.

Új ismeretek,
fogalmak
tanult fogalmak,
ismeretek automatizálása: relációs
szavak az irányhármasságnak
megfelelően,
időre vonatkozó
fogalmak,
páros-páratlan,
kisebb-nagyobbugyanakkora,
több-kevesebbugyanannyi,
egyjegyű, kétjegyű szám,
bontott alak,
számszomszéd,
számsor, növekvő, csökkenő

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

Téri (saját testen, térben,
síkban), idői tájékozódás.
Különböző méretű, alakú,
színű halmazból számjegyek
felismerése.
Mennyiségek megszámlálása, mennyiség - ujjképszámkép - számjegy egyeztetése.
Számok olvasása, elhelyezése számegyenesen, számok
tulajdonságai.
Melyik számra gondoltam?
(Lottó)
Számok írása-olvasása tízes
számkörben, relációk.
Számlépcső.
Számsor ismétlése egyenes
és fordított irányban.

24. sz. melléklet
(Illés és mtsai,
2019),
falinaptár,
apró tárgyak, men-nyiségeket ábrázoló
képek, számképek,
ujjképek, számkártyák, relációs jelek,
számos kártyajáték
0-10-ig (lásd: 25.
számú melléklet)(Móricz, 2019),
számegyenes,
lottószelvény,
színes rúd készlet,
Okos(koc)ka 1., 2.
kockacsoport

orientációs képesség,
vizuális észlelés, differenciálás, alakállandóság,
vizuális figyelem,
szabálytudat,
számolási képesség,
mennyiségfelfogás,
mennyiségállandóság,
számok olvasása, írása,
szekvenciális képesség,
analógiás gondolkodás,
összehasonlítás,
verbális szeriális memória

Téri (saját testen,
térben, síkban), idői
tájékozódás folyamatos gyakorlása szükséges.
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Foglalk.
sorsz.
2.

3.

Foglalkozás anyaga
Ismétlés - tízes számkör. Számés mennyiségfogalom fejlesztése. Mennyiségi relációk értelmezése, megfogalmazása, alkalmazása; relációs szókincs
fejlesztése.
Szekvenciális képességek fejlesztése, sorrendbeállítás, tőszámnév, sorszámnév differenciálása.

Ismétlés - tízes számkör.
Szám- és mennyiségfogalom
fejlesztése.
Összeadások gyakorlása 10-es
számkörben (két halmaz elemeinek összesítése).
Pénzhasználat (1 Ft, 10 Ft).
Szöveges feladatok, nyitott
mondatok, számsor megoldásának gyakorlása.

Új ismeretek,
fogalmak
relációs szavak,
több-kevesebbugyanannyi,
hányadik a sorban? (sorszám)

relációs szavak,
összeadás, összesítés, összesen,
1Ft-os, 10 Ft-os,
szöveges feladat,
nyitott mondat,
számsor

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Mennyiségek megszámlálása, összehasonlítás, relációs
jelek használata.
Mennyiség-ujjképszámkép-számjegy egyeztetése.
Számok írása, olvasása,
helye a számegyenesen,
tőszámnév, sorszámnév
differenciálása, jelölése.
Számlálás: mennyiségeket
ábrázoló képekből alkotott
képsor minden 2., 3., 4., 5.
elemének kiválasztása, képek megjegyzése, visszamondása.
Halmazok alkotása taktilis
érzékelés alapján - 1 forintosok kirakása. Halmazok
elemeinek egyesítése. Ös-szeadás lejegyzése.
Egyszerű szöveges feladat
megoldása.
Szöveges feladat alkotása
művelet alapján (összeadásokat tartalmazó műveletkártyákból húznak).
3+3>, 1+4< típusú nyitott
mondatok.
Egyszerű növekvő
számsor szabályának megállapítása, a sor folytatása.

apró tárgyak, men-nyiségeket ábrázoló
képek, játékpénz,
szám-képek, ujjképek, számkártyák,
relációs jelek,
Okos(koc)ka 1., 2.,
3., 5., 6. kockacsoport, számegyenes

számolási képesség,
mennyiségfelfogás,
relációs szókincs,
számok írása-olvasása,
összehasonlítás,
analógiás gondolkodás,
szekvenciális képességek,
vizuális figyelem,
memória

apró tárgyak, képek, számképek,
játékpénz, számkártyák, relációs jelek,
+ jel képe,
Okos(koc)ka 2., 5.
kockacsoport, műveletkártyák,
nyitott mondatok
kis lapokon,
keksz

taktilis, kinesztetikus
észlelés, érzékelés,
számolási képesség,
mennyiségfelfogás,
relációs szókincs,
számok, összeadás művelet írása-olvasása,
összehasonlítás,
változások megfigyelése,
analógiás gondolkodás,
logikai gondolkodás,
szövegértés,
verbális memória,
szóbeli
kifejezőképesség

Megjegyzés

Egyszerű szöveges
feladat pl.: Katinak 3
almája van, Petinek
4. Hány almájuk van
összesen?
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Foglalk.
sorsz.
4.

5.

Foglalkozás anyaga
Ismétlés- tízes számkör.
Szám- és mennyiségfogalom
fejlesztése.
Összeadások gyakorlása 10-es
számkörben (halmaz elemeinek
növelése hozzátevéssel).
Pénzhasználat (1 Ft, 10 Ft).
Szöveges feladatok, nyitott
mondatok, számsor megoldásának gyakorlása.

Ismétlés - tízes számkör.
Szám- és mennyiségfogalom
fejlesztése.
Kivonások gyakorlása 10-es
számkörben (halmaz elemeinek
csökkentése elvétellel).
Pénzhasználat (1 Ft, 10 Ft)
Szöveges feladatok, nyitott
mondatok, számsor megoldásának gyakorlása.

Új ismeretek,
fogalmak
relációs szavak,
összeadás, hozzátevés, több lett,
növekedett, ös-szesen,
1Ft-os, 10 Ft-os,
szöveges feladat,
nyitott mondat,
számsor

relációs szavak,
kivonás, elvétel,
kevesebb lett,
csökkent, maradt,
1Ft-os, 10 Ft-os,
szöveges feladat,
nyitott mondat,
számsor, közös
név (főfogalom)

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

Halmazok alkotása, dobás
dobókockával - 1 Ft-osok
kirakása. Halmaz elemszámának növelése újabb dobás
alapján. Összeadás lejegyzése.
Egyszerű szöveges feladat
megoldása.
Szöveges feladat alkotása.
Nyitott mondat.
Egyszerű növekvő számsor
szabályának megállapítása, a
sor folytatása.
Halmazok alkotása: pl. járművek gyűjtése, képek kirakása, megszámlálás. Halmaz
elemszámának csökkentése
elvétellel. Kivonás leírása.
Egyszerű szöveges
feladat megoldása.
Szöveges feladat alkotása
művelet alapján.
8-3>, 6-4< típusú nyitott
mondatok megoldása.
Egyszerű csökkenő számsor
szabályának megállapítása, a
sor folytatása.

apró tárgyak, képek, számképek,
korongok, játékpénz, dobókocka,
pálcikák, számkártyák, relációs jelek,
+ jel,
Okos(koc)ka 2., 5.
kockacsoport, műveletkártyák,
nyitott mondatok
kis lapokon,
keksz
apró tárgyak, képek, számképek,
korongok, játékpénz, pálcikák,
számkártyák,+ jel,
relációs jelek,
Okos(koc)ka 2., 5.
kockacsoport, kivonásokat tartalmazó
műveletkártyák,
nyitott mondatok
kis lapokon,
keksz

számolási képesség,
relációs szókincs,
számok, összeadás
művelet írása-olvasása,
összehasonlítás,
változások megfigyelése,
analógiás, logikai gondolkodás,
szövegértés,
verbális memória,
szóbeli kifejezőképesség

Egyszerű szöveges
feladat pl.: Katinak 2
almája volt. Kapott
még mamitól 5-öt.
Hány almája lett
Katinak?

számolási képesség,
főfogalom alá rendelés,
szókincsfejlesztés,
relációs szókincs,
számok, kivonás írásaolvasása, összehasonlítása,
változások
megfigyelése,
analógiás, logikai gondolkodás,
szövegértés,
verbális memória,
szóbeli kifejezőképesség

Egyszerű szöveges
feladat pl.: Katinak 8
almája volt, odaadott
Petinek 4-et. Hány
almája maradt Katinak?
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Foglalk.
sorsz.
6.

7.

Foglalkozás anyaga
Ismétlés - tízes számkör.
Szám- és mennyiségfogalom
fejlesztése.
Kivonások gyakorlása 10-es
számkörben (két halmaz elemeinek különbsége).
Pénzhasználat (1 ft, 10 ft).
Szöveges feladatok, nyitott
mondatok, számsor megoldásának gyakorlása.

Ismétlés - tízes számkör.
Szám- és mennyiségfogalom
fejlesztése.
Bontás gyakorlása 10-es számkörben (halmaz elemeinek bontása két vagy több részre), számok sokféle neve.
Pénzhasználat (1Ft, 10 Ft).
Szöveges feladatok, nyitott
mondatok, számsor megoldásának gyakorlása.

Új ismeretek,
fogalmak
relációs szavak,
kivonás, különbség,
1Ft-os, 10 Ft-os,
szöveges feladat,
nyitott mondat,
számsor, közös
név (főfogalom)

relációs szavak,
kivonás, bontás,
bontott alak,
1Ft-os, 10 Ft-os,
szöveges feladat,
nyitott mondat,
számsor

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

Halmazok alkotása: pl. háziés vadon élő állatok gyűjtése, képek kirakása halmazkarikába, megszámlálás. Két
halmaz elemszámának
összehasonlítása.
Műveletek lejegyzése.
Egyszerű szöveges feladat
megoldása.
Szöveges feladat alkotása.
Nyitott mondat megoldása.
Egyszerű csökkenő szám-sor
szabályának megállapítása, a
sor folytatása.
Halmazokat ábrázoló képek
(pl. édességek) megjelenítése korongokkal, pálcikákkal,
színes rúd készlettel. Megszámlálás. Bontás két vagy
több részre, művelet kirakása számkártyákkal, műveletjelekkel, lejegyzés. Történtek
megfogalmazása.
Szöveges feladat alkotása a
lejegyzéshez.
Egyszerű szöveges feladat
megoldása.
1+3+5>, 2+1+1< típusú
nyitott mondat megoldása.
Váltakozó különbségű növekvő számsor megold.

apró tárgyak, képek, számképek,
korongok, játékpénz, pálcikák,
számkártyák,
+jel, relációs jelek,
Okos(koc)ka 2., 5.
kockacsoport, kivonásokat tartalmazó
műveletkártyák,
nyitott mondatok
kis lapokon,
keksz

számolási képesség,
főfogalom alá rendelés,
szókincsfejlesztés,
relációs szókincs,
számok, kivonás írásaolvasása, összehasonlítások,
változások megfigyelése,
analógiás, logikai gondolkodás,
szövegértés,
verbális memória,
szóbeli kifejezőképesség

Két halmaz elemszámának összehasonlítása párosítással.
Melyik több? Men-nyivel? Melyik kevesebb? Mennyivel?
Egyszerű szöveges
feladat pl.: Katinak 8
ft-ja van, Petinek 5.
Hány Ft-tal van kevesebb pénze Petinek?

apró tárgyak, képek, számképek,
korongok, játékpénz, pálcikák,
számkártyák,+ jel,
relációs jelek,
Okos(koc)ka 1., 2.,
5. kockacsoport,
színes rúd készlet,
nyitott mondatok
kis lapokon,
keksz

számolási képesség,
főfogalom alá rendelés,
szókincsfejlesztés,
relációs szókincs,
számok, bontás írásaolvasása, összehasonlítások,
változások megfigyelése,
analógiás, logikai gondolkodás,
szövegértés,
verbális memória,
szóbeli kifejezőképesség

Egyszerű szöveges
feladat pl: Kati és
Peti 9 cukorkát kapott
összesen. Hogyan
tudnak megosztozni
rajta?
Számsor pl:
1, 2, 4, …, kirakása
apró tárgyakkal
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Foglalk.
sorsz.
8.

Foglalkozás anyaga
Ismétlés - tízes számkör.
Szám- és mennyiségfogalom
fejlesztése.
Pótlás gyakorlása 10-es számkörben („számtársak” megnevezése - pótlás tízig, tízes átlépés
előkészítése).
Pénzhasználat (1 Ft, 10 Ft),
beváltás, felváltás.
Műveletvégzés, szöveges feladatok, nyitott mondatok, számsorok megoldásának
gyakorlása.

Új ismeretek,
fogalmak
relációs szavak,
pótlás, számtársak,
1Ft-os, 10 Ft-os,
szöveges feladat,
nyitott mondat,
számsor

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Halmazokat ábrázoló men-nyiségek (pl. tejtermékek
képe) megjelenítése színes
rúd készlettel. Megszámlálás. Pótlás 10-ig, művelet
kirakása számkártyákkal,
műveletjelekkel, lejegyzés.
Történtek megfogalmazása.
Szöveges feladat alkotása a
lejegyzéshez.
Egyszerű szöveges feladat
megoldása.
Társasjáték: műveleteket,
nyitott mondatokat, számsorokat tartalmazó kártyák
lefordítva, elrendezve S
alakban, START, CÉL kártyával.

apró tárgyak, képek, számképek,
ujjképek, tojástartó,
játékpénz, korongok, pálcikák, + jel,
számkártyák, relációs jelek,
Okos(koc)ka 1., 2.,
3., 5. kockacsalád,
színes rúd készlet

számolási képesség
főfogalom alá rendelés,
szókincs-fejlesztés
relációs szókincs
számok, pótlás írásaolvasása. összehasonlítások
változások megfigyelése,
analógiás, logikai gondolkodás,
szövegértés,
szóbeli kifejezőképesség,
szabályok tanulása, alkalmazása

Társasjáték (lásd:
27. sz. melléklet)
(Móricz, 2019),
bábuk, dobókocka

Megjegyzés
Egyszerű szöveges
feladat pl: Peti 10
kártyát szeretne ös-szegyűjteni ? 3 már
van neki. Mennyit
kell még gyűjtenie?
Szabály:
Dobókockával dobás,
lépés, kártya megfordítása, művelet helyes megoldása esetén marad a mezőn a
játékos, hiba esetén
visszalép az előző
helyre.
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II.

Témakör: 20-as számkör – Számkörbővítés

Célok, feladatok:
 A tízes számkörben a műveletvégzés folyamatos gyakorlása.
 A természetes számfogalom kialakítása 20-as számkörben (Bernáthné Nagy, 1997).
o Számlálás egyesével, megszámlálás: 11, 12, 13, 14, 15; 16, 17, 18, 19, 20 elemből álló halmazok megszámlálása (tárgyak rendezett és rendezetlen
halmaza, rajzok rendezett és rendezetlen halmaza).
o Leszámlálás: egyesével, ötös egységek felismerése, tízes egységek felismerése.
o A tíz és húsz közötti mennyiségek megjelenítése pénzzel. (Tízes, egyes.)
o Számkép-számkép, számkép-mennyiség egyeztetése, mennyiség - számnév - számjegy egyeztetése.
o Helyi érték fogalom előkészítése kialakítása, fejlesztése. Tízes csoportok alkotása + egyesek. Csoportosítás pálcikakötegekkel. Mennyiségek megjelenítése: tízes+egyesek. Helyi érték táblázat használata.
o Pénzhasználat (1 Ft, 10 Ft), beváltás, felváltás.
o A kétjegyű számok szerkezeti sajátosságainak megfigyelése, helye a számegyenesen, számszomszédok. Páros, páratlan. Bontott alakja.
o Kétjegyű számok írása és olvasása.
o Összehasonlítások:
- mennyiségek összehasonlítása tárgyakkal, rajzos mennyiségekkel;
- mennyiségek és számok összehasonlítása,
- számok összehasonlítása.
o Nyitott mondatok: mennyiséggel; mennyiséggel és számmal; számokkal.
o Szekvenciális képességek fejlesztése, számok rendezése: növekvő, csökkenő sorok, számsor kialakítása 0-20-ig, a számsor megfordítása. Hiányos
számsor pótlása. Sorszámnevek.
o Bontás: 10 és 20 közötti mennyiségek bontása tízes átlépés nélkül.
 Szöveges feladatok megoldásának gyakorlása.
 Logikai feladatok megoldásának gyakorlása.
 A matematika nyelvének használata.
 Verbális, vizuális, szeriális figyelem, memória, differenciáló képesség fejlesztése.
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 Kommunikációs képességek fejlesztése.
 Orientációs képességek fejlesztése, idői, téri tájékozódás (saját testen, térben, síkban).
Foglalk.
sorsz.
9.

Foglalkozás anyaga
Számfogalom bővítése 20-ig.
Szám- és mennyiségfogalom
fejlesztése. Megszámlálás, leszámlálás, csoportosítás
(10+valamennyi). Kétjegyű
számok szerkezete. Helyi érték
fogalom fejlesztése (pálcikák
csoportosítása - 10 pálcika kötegelése). Helyi érték táblázat
használata. Kétjegyű számok
tulajdonságai: páros-páratlan,
helye a számegyenesen. Számok
írása, olvasása. Pénzhasználat (1
Ft, 10 Ft).

Új ismeretek,
fogalmak
darab,
kétjegyű szám,
helyi érték, helyi
érték táblázat,
egyes, tízes

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

Téri, idői tájékozódás fejlesztése.
Műveletvégzés gyakorlása
10-es számkörben.
Mennyiségek megszámlálása, leszámlálása a 20-as
számkörben.
Mennyiségek kirakása a
számképnek megfelelően,
csoportosítása
(10+valamennyi), helyi
értékek szerint (pálcikák,
játékpénz).
Mennyiség – számnév számjegy egyeztetése.
Számok helye a számegyenesen, tulajdonságai (párospáratlan, kétjegyű).
Számok nevének sorolása
növekvő és csökkenő sorrendben.
Számok olvasása 20-ig.
Számsorok írása diktálás
után, számok növekvő sorba
rendezése.

24. számú melléklet,
műveletkártyák,
Okos(koc)ka 2-6.
kockacsoport,
apró tárgyak,
helyi érték táblázat,
pálcikák, játékpénz,
számkártyák,
számegyenes,
négyzetrácsos
füzet, ceruza

orientációs képesség,
számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
globális mennyiségfelfogás,
analógiás gondolkodás,
szekvenciális képességek,
verbális szeriális memória

Téri (saját testen,
térben, síkban), idői
tájékozódás folyamatos gyakorlása szükséges.
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10.

Számfogalom bővítése 20-ig.
Szám- és mennyiségfogalom
fejlesztése. Mennyiségek összehasonlítása.
Kétjegyű számok felismerése,
szerkezete, tulajdonságai, bontott alakja. Számok írása, olvasása. Számlálás egyenes és fordított irányban. Pénzhasználat
(1Ft, 10 Ft), felváltás, beváltás,
helyi érték táblázat használata.

darab,
kétjegyű szám,
helyi érték, helyi
érték táblázat,
egyes, tízes, bontott alak, felváltás,
beváltás

Műveletvégzés gyakorlása
10-es számkörben.
Számjegyek, műveleti jelek
felismerésének gyakoroltatása játékos formában.
Mennyiségek megszámlálása, leszámlálása, összehasonlítása, kirakása számképnek megfelelően pénzzel,
felváltás-beváltás, számjegy
hozzárendelése, mennyiségszámnév- számjegy egyeztetése.
Lottó (számok tulajdonságai).
Számok közti relációk.
Számok bontott alakja.
Számlálás 20-ig egyesével,
kettesével stb. oda-vissza.

műveletkártyák,
Okos(koc)ka 2-6.
kockacsoport,
számos kártyajáték
10-20-ig (lásd: 26.
sz. mell.) (Móricz,
2019),
apró tárgyak, játékpénz, számkártyák
lottószelvény,
relációs jelek,
színes rúd készlet

számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
vizuális észlelés, differenciálás, figyelem, alakállandóság,
globális mennyiségfelfogás,
analógiás gondolkodás,
összehasonlítás,
relációs szókincs,
szekvenciális képességek
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11.

Számfogalom bővítése 20-ig.
Szám- és mennyiségfogalom
fejlesztése. Halmazok számosságának megállapítása. Mennyiségek, számok összehasonlítása.
Kétjegyű számok felismerése,
szerkezete, tulajdonságai, nagyságrendi viszonyai. Számok
összehasonlítása. Számok írása,
olvasása. Számsor.

darab,
kétjegyű szám,
helyi érték, helyi
érték táblázat,
egyes, tízes, felváltás, beváltás

Műveletvégzés gyakorlása
10-es számkörben.
Mennyiség-szám összehasonlítása: halmazok számosságának megállapítása képről, megjelenítésük korongokkal, pénzzel, számmal.
Elhelyezés helyi érték táblázatban.
Kétjegyű számok felismerése tulajdonságaik alapján
(Vásárlás), nagyságrendi
viszonyaik, helyük a számegyenesen.
Számsor folytatása.

műveletkártyák,
Okos(koc)ka 2-6.
kockacsoport,
mennyiségeket
ábrázoló képek,
korong, számkártyák, játékpénz,
helyi érték táblázat,
keksz,
számegyenes

számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
globális mennyiségfelfogás,
analógiás gondolkodás,
összehasonlítás,
relációs szókincs,
szekvenciális képességek
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12.

Számfogalom bővítése 20-ig.
Szám- és mennyiségfogalom
fejlesztése.
10 és 20 közötti mennyiségek
bontása tízes átlépés nélkül.
Nyitott mondatok.
Hiányos számsor pótlása. Sorszámnevek.

darab,
kétjegyű szám,
helyi érték, helyi
érték táblázat,
egyes, tízes, bontott alak, felváltás,
beváltás, hiányos
számsor, sorszám

Műveletvégzés gyakorlása
10-es számkörben.
Kétjegyű számokhoz (húznak) mennyiségek rendelése,
megszámlálás, leszámlálás.
Mennyiségek bontása
10+valamennyi.
Történtekhez szöveges feladat alkotása, lejegyzése
művelettel.
Számkártyák növekvő sora,
hányadik a sorban?
Nyitott mondatok mennyiségekkel, mennyiséggelszámmal, számokkal (Vásárlás).
Számsor folytatása, hiányos
számsor kiegészítése.

műveletkártyák,
Okos(koc)ka 2-6.
kockacsoport,
számkártyák,
apró tárgyak,
színes rúd készlet,
pálcikák,
játékpénz,
sorszámok,
mennyiségeket
ábrázoló képek,
relációs jelek,
keksz

számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
globális mennyiségfelfogás,
analógiás gondolkodás,
összehasonlítás,
relációs szókincs,
szekvenciális képességek,
szóbeli kifejezőképesség,
szóbeli szövegalkotás
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III.

Témakör: 20-as számkör – Műveletvégzés, tízes átlépés

Célok, feladatok:
 A természetes számfogalom erősítése 20-as számkörben.
o Számlálás, megszámlálás, leszámlálás.
o Mennyiség - számnév-számjegy egyeztetése.
o Helyi érték fogalom kialakítása, fejlesztése, helyi érték táblázat használata.
o Pénzhasználat (1 Ft, 10 Ft), beváltás, felváltás.
o A kétjegyű számok tulajdonságai: szerkezete, helye a számegyenesen, számszomszédok, bontott alakjai, páros-páratlan.
o Kétjegyű számok írása és olvasása.
o Relációs szókincs fejlesztése.
o Nyitott mondatok: mennyiséggel; mennyiséggel és számmal; számokkal.
o Szekvenciális képességek fejlesztése, számok rendezése: növekvő, csökkenő sorok, számsor kialakítása 0-20-ig, a számsor megfordítása. Hiányos
számsor pótlása.
 Műveletek a 20-as számkörben, tízes átlépés nélkül, tízes átlépéssel.
o Összeadások gyakorlása 20-as számkörben.
o Kivonások gyakorlása 20-as számkörben.
o Bontás gyakorlása 20-as számkörben.
o Pótlás gyakorlása 20-as számkörben.
 Szöveges feladatok megoldásának gyakorlása.
 Logikai feladatok megoldásának gyakorlása.
 Verbális, vizuális, szeriális figyelem, memória, differenciáló képesség fejlesztése.
 Kommunikációs képességek fejlesztése.
 Szóbeli kifejező képesség fejlesztése, aktív-passzív szókincs bővítése, szókincs-aktivizálás képességének fejlesztése.
 A matematika nyelvének használata.
 Gondolkodási műveletek fejlesztése.
 Orientációs képességek fejlesztése, idői, téri tájékozódás (saját testen, térben, síkban).
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Foglalk.
sorsz.
13.

Foglalkozás anyaga
Összeadás tízes átlépés nélkül,
analógiák.

Új ismeretek,
fogalmak
összeadás tízes
átlépés nélkül,
szabályjáték

Tevékenységek, feladatok
Hiányosan megrajzolt számjegyek felismerése,
a helyes számkártya kirakása, növekvő sorba rendezése.
Egyjegyű, kétjegyű számpárok (pl. 3, 13, 1, 11….) azonosítása tulajdonságok alapján (Lottó).
A kapott számokkal
összeadás tízes átlépés
nélkül.
Analógiák megfigyeltetése
(1+1=2, 11+1=12…).
A műveletekhez
szöveges feladat alkotása.
Szabályjáték (pl. az alsó sor
mindig kettővel több).

Eszközök
hiányos számkártyák,
számkártyák,
relációs jelek,
lottószelvény,
műveleti jelek,
korongok,
játékpénz,
szabályjáték kis
lapokon

Készségek, képességek
vizuális észlelés, figyelem, alakállandóság,
szekvenciális képes.
relációs szókincs,
számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
analógiás gondolkodás,
szóbeli kifejezőképesség,
szóbeli szövegalkotás,
logikai gondolkodás

Megjegyzés

(Szükség esetén a
műveletek kirakása
korongokkal, játékpénzzel.)
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Foglalk.
sorsz.
14.

15.

Foglalkozás anyaga
Kivonás tízes átlépés nélkül,
analógiák.

Összeadás, kivonás gyakorlása
tízes átlépés nélkül.

Új ismeretek,
fogalmak
kivonás tízes
átlépés nélkül,
szabályjáték

összeadás, kivonás tízes átlépés
nélkül,
szöveges feladat,
nyitott mondat

Tevékenységek, feladatok
Párkereső: kétjegyű számok
kiválasztása mennyiségeket
ábrázoló képek alapján.
Számok tulajdonságainak
megnevezése, csökkenő
sorba rendezése, emlékezetből felsorolása.
A kapott számokkal kivonás
tízes átlépés nélkül.
Analógiák megfigyeltetése
(20-1, 19-1, 18-1…).
A műveletekhez szöveges
feladat alkotása.
Szabályjáték (pl. az alsó sor
mindig kettővel kevesebb).
Kétjegyű számok azonosítása hiányos számsor elemei
alapján (mindenki különbözőt kap). A tanulók jellemzik a kapott számot a tulajdonságaik alapján, a társaknak kell kitalálni.
Egyszerű összeadást, kivonást tartalmazó szöveges
feladatok megoldása (kirakása tárgyakkal, korongokkal, pálcikákkal, művelet
leírása).
12+3>□, 13+6<□,
15-2>□, 19-6<□ típusú
nyitott mondatok megoldása.

Eszközök

Készségek, képességek

mennyiségeket
ábrázoló képek,
számkártyák,
relációs jelek,
szabályjáték kis
lapokon

szekvenciális képesség,
relációs szókincs,
verbális memória,
számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
analógiás gondolkodás,
szóbeli kifejezőképesség,
szóbeli szövegalkotás,
logikai gondolkodás

hiányos számsor,
számkártyák,
apró tárgyak, korongok, pálcikák,
nyitott mondatok
kis lapokon, játékpénz,
vásárláshoz keksz

szekvenciális képesség,
relációs szókincs,
verbális memória,
számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
analógiás gondolkodás,
szövegértés,
szóbeli kifejezőképesség,
szóbeli szövegalkotás,
megoldási algoritmusok
alkalmazása

Megjegyzés
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Foglalk.
sorsz.
16.

Foglalkozás anyaga
Összeadás tízes átlépéssel: előkészítés.
Pótlás 10-ig. „Számtársak”.

Új ismeretek,
fogalmak
pótlás 10-ig,
„számtársak”,
10 db=1 köteg,
10 db 1ft= 1db 10
ft

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Kétjegyű számok azonosítása 6X6-os számtábla alapján.
Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok
megnevezése.
Halmazokat ábrázoló men-nyiségek (pl. érdekes állatok
képe) megjelenítése színes
rúd készlettel, ujjképpel,
korongokkal-számképpel,
pálcikákkal, játékpénzzel.
Megszámlálás. Pótlás 10-ig
(10 pálcika kötegelése, 10
db 1 Ft beváltása 1 db 10 Ftra). Művelet kirakása számkártyákkal, műveletjelekkel,
művelet lejegyzése. Történtek megfogalmazása: szöveges feladat
alkotása a lejegyzéshez.
„Számtársak” gyakorlása
számkártyák húzásával.

6x6-os számtábla,
két (piros-kék pöt-työs) dobókocka:
kék=sor, piros=oszlop),
számkártyák,
számegyenes,
mennyiségeket
ábrázoló képek,
színes rúd készlet,
ujjkép, korongok,
számkép, pálcikák,
játékpénz, számkártyák, műveletjelek

síkbeli tájékozódó képesség, szekvenciális képesség,
relációs szókincs,
számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
analógiás gondolkodás,
szóbeli kifejezőképesség,
szóbeli szövegalkotás,
algoritmikus gondolkodás

Megjegyzés
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Foglalk.
sorsz.
17.

Foglalkozás anyaga
Összeadás tízes átlépéssel:
9-hez adok.

Új ismeretek,
fogalmak
a 0, mint szám,
összeadás tízes
átlépéssel, első
tag, második tag,
második tag bontása, pótlás 10-ig,
eredmény (ös-szeg), 9+1 „számtársak”

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

Tízes átlépés nélküli műveletvégzés gyakorlása.
Tízeshez egyjegyű számok
adása (a 0, mint szám szerepe).
9 elemű halmazokhoz 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 elemű halmazok hozzáadása (pl. édességek képe) megjelenítése
korongokkal - számképpel,
pálcikákkal, játékpénzzel.
Második tag bontása: 1+1,
1+2, 1+3… Pótlás 10-ig,
(kék-piros korongokkal 10
számképe, 10 pálcika kötegelése, 10 db 1 Ft beváltása
1 db 10 Ft-ra). Művelet
(+bontás) kirakása számkártyákkal, műveletjelekkel,
művelet elvégzése az ujjak
használatával, művelet lejegyzése. Megszámlálás.
Történtek megfogalmazása:
szöveges feladat alkotása a
lejegyzéshez.

műveletkártyák,
mennyiségeket
ábrázoló képek,
ujjkép, korongok,
számkép, pálcikák,
játékpénz, műveletjelek

számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
analógiás gondolkodás,
szóbeli kifejezőképesség,
szóbeli szövegalkotás,
algoritmikus gondolkodás

Javaslat:
A tízes átlépés tanítása az ujjak segítségével:
pl. 9+4=□
Az tudjuk, hogy a 9hez mindig 1-et
adunk, hogy 10 legyen, ezért csak a
második tagot mutatjuk az ujjunkon: 4.
9+1=10 (a 4 ujjból 1et lecsukok, marad
3), 10+3=13.
Ezeket a lépéseket
alkalmazva a továbbiakban.
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Készítette: Bellér Emese, Domokos-Horváth Edit, Horváth Zsoltné, Kissné Korsós Ágnes, Móricz Julianna
Foglalk.
sorsz.
18.

19.

Foglalkozás anyaga
Összeadás tízes átlépéssel:
8-hoz adok.

Összeadás tízes átlépéssel:
7-hez adok.

Új ismeretek,
fogalmak
összeadás tízes
átlépéssel, első
tag, második tag,
második tag bontása, pótlás 10-ig,
eredmény (ös-szeg), 8+2 „számtársak”

összeadás tízes
átlépéssel, első
tag, második tag,
második tag bontása, pótlás 10-ig,
eredmény (ös-szeg), 7+3 „számtársak”

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

Tízes átlépéses összeadás
gyakorlása: 9+□=….
8 elemű halmazokhoz 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 elemű
halmazok hozzáadása (pl.
háziállatok képe) megjelenítése korongokkal - számképpel, pálcikákkal, játékpénzzel. Második tag bontása: 2+1, 2+2, 2+3… Pótlás
10-ig, (kék-piros korongokkal 10 számképe, 10 pálcika
kötegelése, 10 db 1 Ft beváltása 1 db 10 Ft-ra). Művelet
(+bontás) kirakása számkártyákkal, műveletjelekkel,
művelet elvégzése az ujjak
használatával, művelet lejegyzése. Megszámlálás.
Történtek megfogalmazása.
Szöveges feladathoz műveletek kiválasztása.
Tízes átlépéses összeadás
gyakorlása: 9+□, 8+□.
7 elemű halmazokhoz 4, 5,
6, 7, 8, 9 elemű halmazok
hozzáadása (pl. erdei állatok
képe), a továbbiakat lásd a
fentebb leírtak szerinti sorrendben.
Műveletek összege a számegyenesen, bontott alakok
növekvő sorba rendezése.

műveletkártyák,
mennyiségeket
ábrázoló képek,
ujjkép, korongok,
számkép, pálcikák,
játékpénz, műveletjelek

számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása, analógiás gondolkodás,
szóbeli kifejezőképesség,
szövegértés,
algoritmikus gondolkodás

A sorrend minden
további szám esetén
ugyanígy betartandó.

műveletkártyák,
mennyiségeket
ábrázoló képek,
ujjkép, korongok,
számkép, pálcikák,
játékpénz, műveletjelek,
számegyenes,
relációs jelek

számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
analógiás gondolkodás,
szóbeli kifejezőképesség,
szövegértés,
algoritmikus gondolkodás,
szekvenciális képesség
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Készítette: Bellér Emese, Domokos-Horváth Edit, Horváth Zsoltné, Kissné Korsós Ágnes, Móricz Julianna
Foglalk.
sorsz.
20.

21.

Foglalkozás anyaga
Összeadás tízes átlépéssel:
6-hoz adok.

Összeadás tízes átlépéssel:
5-höz adok.

Új ismeretek,
fogalmak
összeadás tízes
átlépéssel, első
tag, második tag,
második tag bontása, pótlás 10-ig,
eredmény (ös-szeg), 6+4 „számtársak”

összeadás tízes
átlépéssel, első
tag, második tag,
második tag bontása, pótlás 10-ig,
eredmény (ös-szeg), 5+5 „számtársak”

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

6 elemű halmazokhoz 5, 6,
7, 8, 9 elemű halmazok
hozzáadása (pl. vízben élő
állatok képe) a továbbiakat
lásd a fentebb leírtak szerinti
sorrendben.
Szabályjáték: ♥☼=☺, tízes
átlépéses összeadás gyakorlásával: 9+□, 8+□,
7+□, 6+□.
Összeadás gyakorlása tízes
átlépéssel (Lottó).
Számok tulajdonságai, helyük a számegyenesen.
Kapott összegek bontott
alakja (két vagy több tag,
kirakása színes rúd készlettel, pálcikákkal, játékpénzzel, számkártyákkal, műveletjelekkel).
5 elemű halmazokhoz 6, 7,
8, 9 elemű halmazok hozzáadása (pl. madarak képe) a
továbbiakat lásd a fentebb
leírtak szerinti sorrendben.
Szöveges feladat alkotása a
műveletekhez.

mennyiségeket
ábrázoló képek,
ujjkép, korongok,
számkép, pálcikák,
játékpénz, műveletjelek,
szabályjáték kis
lapon

számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
analógiás gondolkodás,
szóbeli kifejezőképesség,
algoritmikus gondolkodás,
logikai gondolkodás

lottószelvény,
számegyenes,
színes rúd készlet,
pálcikák, játékpénz,
számkártyák,
műveleti jelek,
mennyiségeket
ábrázoló képek,
ujjkép, korongok,
számkép

számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
a matematika nyelvének
használata,
szekvenciális
képességek,
analógiás gondolkodás,
szóbeli kifejezőképesség,
szóbeli szövegalkotás,
algoritmikus gondolkodás

Megjegyzés
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Készítette: Bellér Emese, Domokos-Horváth Edit, Horváth Zsoltné, Kissné Korsós Ágnes, Móricz Julianna
Foglalk.
sorsz.
22.

23.

Foglalkozás anyaga
Összeadás tízes átlépéssel:
4-hez adok.

Összeadás tízes átlépéssel:
3-hoz adok, 2-höz adok.

Új ismeretek,
fogalmak
összeadás tízes
átlépéssel, első
tag, második tag,
második tag bontása, pótlás 10-ig,
eredmény (ös-szeg), 4+6 „számtársak”

összeadás tízes
átlépéssel, első
tag, második tag,
második tag bontása, pótlás 10-ig,
eredmény (ös-szeg),
3+7, 2+8
„számtársak”

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Összeadás gyakorlása tízes
átlépéssel (6X6-os művelettáblán).
4 elemű halmazokhoz 7, 8, 9
elemű halmazok hozzáadása
(pl. mezei állatok képe) a
továbbiakat lásd a fentebb
leírtak szerinti sorrendben.
9+□>10 típusú nyitott mondat gyakorlása (Vásárlás).

művelettábla, 2
(piros és kék pöt-työs) dobókocka,
mennyiségeket
ábrázoló képek,
ujjkép, korongok,
számkép, pálcikák,
játékpénz, műveletjelek,
nyitott mondatok
kis lapokon, keksz
művelettábla, fel,
le, jobbra, balra
mutató nyilak,
bábuk,
mennyiségeket
ábrázoló képek,
ujjkép, korongok,
számkép, pálcikák,
játékpénz, műveletjelek,
műveletkártyák

síkbeli tájékozódás,
számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
szekvenciális képesség,
analógiás gondolkodás,
szóbeli kifejezőképesség,
algoritmikus gondolkodás

Összeadás gyakorlása tízes
átlépéssel (6X6-os művelettáblán).
3 elemű halmazokhoz 8, 9 2
elemű halmazhoz 9 elemű
halmazok hozzáadása (pl.
mezei állatok képe) a továbbiakat lásd a fentebb leírtak
szerinti sorrendben.
Szöveges feladatokhoz műveletek társítása (kakukktojás keresése).

Megjegyzés

síkbeli tájékozódás,
számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
szekvenciális képesség,
analógiás gondolkodás,
szóbeli kifejezőképesség,
szövegértés,
algoritmikus gondolkodás
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Készítette: Bellér Emese, Domokos-Horváth Edit, Horváth Zsoltné, Kissné Korsós Ágnes, Móricz Julianna
Foglalk.
sorsz.
24.

25.

Foglalkozás anyaga
Összeadás tízes átlépéssel: gyakorlás.

Összeadás tízes átlépéssel: gyakorlás.

Új ismeretek,
fogalmak
összeadás tízes
átlépéssel, tagok
felcserélhetők, az
összeg nem változik

összeadás tízes
átlépéssel, tagok
felcserélhetők, az
összeg nem változik

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Pontösszekötős játék (számok 1-20-ig).
Számlálás kettesével, hármasával, négyesével, ötösével, tízesével.
Melyik számra gondolok?
(Lottó). A feladvány két
szám összege.
Művelek írása diktálás után
egymás mellé két oszlopba:
9+2=□, 2+9=□.
Tagok felcserélhetők.
Műveletekhez képek választása.
Szabályjáték: pótold 15-re,
16-ra, 12-re…
Bontott alakú mennyiségeket
ábrázoló képekhez műveletek választása (párkereső).
Összeadás gyakorlása tízes
átlépéssel.
Tanulók egymásnak adnak
feladványt (kétjegyű számokat: 12, 15, 18 kell jellemezni a tulajdonságok alapján, a
társ kitalálja, a számegyenesen megjelöli). A kapott
számok megjelenítése játékpénzzel, egyenlő részekre
osztás, minél több lehetőség
megkeresése, leírás művelettel. Szöveges feladat alkotása a művelethez.

pontösszekötős kép,
számegyenes,
lottószelvény,
négyzetrácsos lap,
ceruza,
bontott alakú men-nyiségeket ábrázoló
képek, műveletkártyák,
számkártyák

szekvenciális képességek,
grafomotorium,
számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
analógiás gondolkodás,
összehasonlítás,
algoritmikus gondolkodás

bontott alakú men-nyiségeket ábrázoló
képek, műveletkártyák,
társasjáték
28. számú melléklet
(Móricz, 2019),
számegyenes,
számkártyák, játékpénz

számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
analógiás gondolkodás,
összehasonlítás,
algoritmikus gondolkodás,
szóbeli szövegalkotás,
kifejezőképesség

Megjegyzés
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Készítette: Bellér Emese, Domokos-Horváth Edit, Horváth Zsoltné, Kissné Korsós Ágnes, Móricz Julianna
Foglalk.
sorsz.
26.

Foglalkozás anyaga
Kivonás tízes átlépéssel: előkészítés.

Új ismeretek,
fogalmak
kerek tízesig
veszek el,
analógiák felismertetése

Tevékenységek, feladatok
Összeadás gyakorlása tízes
átlépéssel (Lottó).
Apró tárgyakkal tevékenykedtetés: „15 kacsából 5
kiúszott a partra. Mennyi
maradt?” – típusú feladat,
megjelenítés korongokkal,
játékpénzzel, számkártyákkal, művelet leírása. Történtek megfogalmazása: mindig
10 marad (1db 10 Ft-os).
A fenti feladat folytatása:
„15 kacsából először 5 kiúszott a partra, utána még 2
követte őket. Mennyi úszott
ki összesen? Mennyi maradt?” - típusú feladatok
megoldása a fent leírtak
szerint. Történtek megfigyeltetése, megfogalmazása.
13-3-2<□ típusú nyitott
mondat megoldása (Vásárlás).

Eszközök
lottószelvény,
apró tárgyak, korongok, játékpénz,
számkártyák,
műveletkártyák

Készségek, képességek

Megjegyzés

számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
analógiás gondolkodás,
összehasonlítás,
algoritmikus gondolkodás,
szóbeli szövegalkotás,
kifejezőképesség

nyitott mondatok
kis lapokon
keksz
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Készítette: Bellér Emese, Domokos-Horváth Edit, Horváth Zsoltné, Kissné Korsós Ágnes, Móricz Julianna
Foglalk.
sorsz.
27.

28.

Foglalkozás anyaga
Kivonás tízes átlépéssel:
11-ből veszek el.

Kivonás tízes átlépéssel:
12-ből veszek el.

Új ismeretek,
fogalmak
kivonás tízes
átlépéssel,
11-nél a bontás
első tagja mindig
1

kivonás tízes
átlépéssel,
12-nél a bontás
első tagja mindig
2

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

Összeadás gyakorlása tízes
átlépéssel (6X6-os művelettáblán dobókockákkal).
11-1-3, 11-1-5 típusú képekhez (pl.:11 békából 1 zöld, 4
kék, 7 varangyos) műveletkártyák társítása, történtek
megfogalmazása, számolás.
Kirakása korongokkal, játékpénzzel, 10 Ft-os felváltása, a teljes művelet leírása.
Bontás: 11-ből először mindig 1-et veszek el. Ujjak
használatának tanítása. Valamennyi lehetőség leírása.
Analógiák felismertetése.
Váltakozó különbségű csökkenő számsor folytatása (20,
19, 17…)
Összeadás gyakorlása tízes
átlépéssel (műveletkártyák
húzása).
11-ből veszek el: gyakorlás
(lapozós számoló - hátoldalon a bontással leírt művelet
és az eredmény).
12-2-3, 12-2-5 típusú képekhez műveletkártyák társítása,
feladat az előzőekben leírtak
szerint
Hiányos bűvös .

művelettábla, dobókockák, bábuk,
képek, műveletkártyák, korongok,
játékpénz, számkártyák, műveleti jelek,
számsor kis lapokon

tájékozódás síkban,
relációs szókincs,
számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
analógiás gondolkodás,
összehasonlítás,
algoritmikus gondolkodás,
szóbeli szövegalkotás,
kifejezőképesség,
logikai gondolkodás

Ujjak használatának
tanítása: mindig a
második tagot (a
kivonandót) mutatom
az ujjamon.
Pl. 11-4=□
Tudom, hogy 11-ből
először 1-et veszek
el, ezt lecsukom, 10ből már csak 3-at kell
elvennem, amennyi
ujjam be van csukva,
az a maradék.

műveletkártyák,
lapozós számoló,
képek, műveletkártyák, korongok,
játékpénz, számkártyák, műveleti jelek,
hiányos bűvös háromszög kis lapokon

számolási képesség,
önellenőrzés képessége,
számok, műveletek írásaolvasása,
analógiás gondolkodás,
összehasonlítás,
algoritmikus gondolkodás,
szóbeli szövegalkotás,
kifejezőképesség,
logikai gondolkodás

Hiányos bűvös  pl.:
13
7
8 5
11 4
8 2 3 11 1 3
A döntött számok
hiányoznak.
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Készítette: Bellér Emese, Domokos-Horváth Edit, Horváth Zsoltné, Kissné Korsós Ágnes, Móricz Julianna
Foglalk.
sorsz.
29.

30.

Foglalkozás anyaga
Kivonás tízes átlépéssel:
13-ból veszek el.

Kivonás tízes átlépéssel:
14-ből veszek el.

Új ismeretek,
fogalmak
kivonás tízes
átlépéssel,
13-nál a bontás
első tagja mindig
3

kivonás tízes
átlépéssel,
14-nél a bontás
első tagja mindig
4

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Összeadás - kivonás gyakorlása tízes átlépéssel (színező).
13-3-3, 13-3-5 típusú képekhez műveletkártyák társítása,
feladat az előzőekben leírtak
szerint.
Lottó: a keresett szám a
művelet elvégzése után
összeg vagy különbség, a
kapott számok jelölése a
számegyenesen, tulajdonságaik, rendezés növekvő
sorba. Számok sorrendjének
megjegyzése, ismétlése
fordított sorrendben.
Összeadás - kivonás
gyakorlása tízes átlépéssel
(6X6-os művelettáblán nyilak szerint).
14-4-3, 14-4-5 típusú képekhez műveletkártyák társítása,
feladat az előzőekben leírtak
szerint.
Szabályjáték: -8=□ pl.:
14
 11
□
5
(Több szabály közül kiválasztható a helyes.)

színező,
képek, műveletkártyák, korongok,
játékpénz, számkártyák, műveleti jelek,
lottószelvény,
számegyenes,
relációs jelek

számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
analógiás gondolkodás,
összehasonlítás,
algoritmikus gondolkodás,
szóbeli szövegalkotás,
kifejezőképesség,
szeriális verbális memória

művelettábla,
képek, műveletkártyák, korongok,
játékpénz, számkártyák, műveleti jelek,
szabályjáték kis
lapokon

síkbeli tájékozódás,
számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
analógiás gondolkodás,
összehasonlítás,
algoritmikus gondolkodás,
szóbeli szövegalkotás,
kifejezőképesség,
logikai gondolkodás

Megjegyzés
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Foglalk.
sorsz.
31.

32.

Foglalkozás anyaga
Kivonás tízes átlépéssel:
15-ből, 16-ból veszek el.

Kivonás tízes átlépéssel:
17-ből, 18-ból veszek el.

Új ismeretek,
fogalmak
kivonás tízes
átlépéssel,
15-nél a bontás
első tagja mindig
5,
16-nál a bontás
első tagja mindig
6

kivonás tízes
átlépéssel,
17-nél a bontás
első tagja mindig
7, 18-nál 8

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Összeadás - kivonás
gyakorlása tízes átlépéssel (9
elemű puzzle).
A teljes kép pl.: akváriumban 15 halból 5 bohóc-hal, 3
csikóhal, 7 ponty.
Feladat az előzőekben leírtak szerint. A további lehetőségek műveletkártyán,
kirakásuk kis halakkal.
16-6-3, 16-6-1 típusú képekhez műveletkártyák társítása,
feladat az előzőekben leírtak
szerint.
Láncszámolás kis nyilakra
írt műveletek alapján, az
induló számot mi adjuk meg:
pl.:3 +2 -1 +8 -5…
Összeadás - kivonás
gyakorlása tízes átlépéssel az eredmény ugyanannyi
(csipeszes párkereső).
17-7-3, 18-8-1 típusú képekhez műveletkártyák társítása,
feladat az előzőekben leírtak
szerint.
Különbségek kötése számegyenes megfelelő pontjához.
Tanulók egymásnak mondanak feladványt a kapott
számokkal (tulajdonságok
alapján).

puzzle,
apró halak, műveletkártyák, képek,
korongok, játékpénz, számkártyák,
műveleti jelek,
nyilakon műveletek

vizuális észlelés, részegész kapcsolata,
számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
analógiás gondolkodás,
összehasonlítás,
algoritmikus gondolkodás,
szóbeli szövegalkotás,
kifejezőképesség

feladatlapon műveletek két oszlopban,
csipeszek,
képek, műveletkártyák, korongok,
játékpénz, számkártyák, műveleti jelek,
számegyenes

számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
analógiás gondolkodás,
összehasonlítás,
algoritmikus gondolkodás,
szóbeli szövegalkotás,
kifejezőképesség

Megjegyzés
Puzzle: tanulónként
3-3. Alaplapon az
eredmények, kép
hátán a művelet a
teljes kép kirakása
közös munka eredménye.
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Foglalk.
sorsz.
33.

34.

Foglalkozás anyaga
Kivonás tízes átlépéssel: gyakorlás.

Teljes kétjegyűekkel végzett
kivonás gyakorlása.

Új ismeretek,
fogalmak
kivonás tízes
átlépéssel

teljes kétjegyűekkel végzett kivonás: tízesből elveszem a tízest,
egyesből az
egyest

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Kivonás gyakorlása tízes
átlépéssel – társasjáték.
Különbségek - képek egyeztetése.
Csoportosítások (20 db apró
tárgy) kettesével, …, ötösével, hány csoport lett, men-nyi a maradék?
A történtek megfogalmazása, szöveges feladat alkotása.
20-tól visszaszámlálás, kettesével… az előző csoportok
segítségével,
majd emlékezetből.
Vásárlási szituációs játék:
mindenkinél van 10 Ft-os, 1
Ft-os, egy bizonyos összeg
(pl. 18 Ft, 16 Ft, 19Ft). A
boltban édességeket lehet
vásárolni, az árcédulákon
van a fizetendő összeg. A
tanulók kiszámolják a pénzt.
A történtek megfogalmazása, megjelenítése helyi érték
táblázatban, leírása művelettel.
Pontösszekötős feladat tízes
átlépés nélküli és tízes átlépéses műveletek-kel.
Számházakban (pl.: 15, 18,
20) 3 tagú hiányos összeadások.

társasjáték:
29. számú melléklet
(Móricz, 2019),
dobókocka, bábuk,
műveletkártyák,
képek,
apró tárgyak

számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
analógiás gondolkodás,
összehasonlítás,
algoritmikus gondolkodás,
szóbeli szövegalkotás,
kifejezőképesség,
csoportosítás,
szekvenciális képesség,
verbális memória

édességek, játékpénz, árcédula,
helyi érték táblázat,
négyzetrácsos füzet,
ceruza,
pontösszekötős
feladatlap,
számházak kis
lapokon, mindenkinek más

szociális kompetencia,
számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
analógiás gondolkodás,
összehasonlítás,
algoritmikus gondolkodás,
szóbeli szövegalkotás,
kifejezőképesség,
szekvenciális képességek,
logikai gondolkodás

Megjegyzés
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Foglalk.
sorsz.
35.

36.

Foglalkozás anyaga
Pótlás tízes átlépéssel.

Műveletek gyakorlása tízes
átlépéssel.

Új ismeretek,
fogalmak
pótlás tízes átlépéssel: összeadás:
első tag,10-ig
pótolok,
kivonás: első tag,
10-ig veszek el

összeadás, kivonás, pótlás, bontás
20-as számkörben

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Összeadás, kivonás gyakorlása.
Számolás a nyilak szerint:
3+□→10+□→16. Két →
helyett egy→. 3+□→16
Történtek megfogalmazása.
Szöveges feladat alkotása a
műveletekhez.
Számolás a nyilak szerint:
13-□→10-□→6. Két →
helyett egy→. 13-□→6
Történtek megfogalmazása.
Szöveges feladat alkotása a
műveletekhez.
Szabályjátékhoz szabály
(=15) kiválasztása több
lehetőség közül, a hiányzó
számok beírása.
Egy szám sokféle neve:
számokhoz műveletek választása.
A műveletekhez szöveges
feladatok alkotása.
Láncszámolás (fejben): az
eredmény és a szabály
(csökkenő sor legyen) alapján pontösszekötős nagy
közös kép elkészítése.
13-8<□<8+9 típusú nyitott
mondat (Vásárlás).

társasjáték: 28., 29.
számú melléklet
vegyesen
(Móricz, 2019),
bábuk, dobókocka,
műveletek kis lapokon,
szabályjáték kis
lapokon,
szükség esetén
korongok, játékpénz

szociális kompetencia,
számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
analógiás gondolkodás,
algoritmikus gondolkodás,
szóbeli szövegalkotás,
kifejezőképesség,
logikai gondolkodás

egyjegyű, kétjegyű
számok,
műveletkártyák,
pontösszekötős kép,
nyitott mondatok
kis lapokon, keksz

számolási képesség,
számok, műveletek írásaolvasása,
analógiás gondolkodás,
algoritmikus
gondolkodás,
szóbeli szövegalkotás,
kifejezőképesség,
szekvenciális képesség,
logikai gondolkodás

Megjegyzés
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100-as számkör
Készítette: Horváth Zsoltné és Kissné Korsós Ágnes
A százas számköri ismeretek sikeres elsajátításának feltétele, hogy a tanuló a 20-as számkörben már
biztonsággal tájékozódjon, és megfelelő számolási technikákkal rendelkezzen a műveletek (pótlás,
bontás, összeadás, kivonás) elvégzéséhez. A tanmenet hangsúlyos műveleti területe a fejben számolás,
a mentális matematikai képességek fejlesztése. Az aktuális tanmenetrész a 100-as számköri ismeretek
kialakításának, az összeadás, kivonás műveletének elvégzéséhez szükséges számolási technikák tanításának/tanulásának javasolt menetét, valamint a szorzás, bennfoglalás és részekre osztás értelmezését,
differenciálását tartalmazza. A szorzás, bennfoglalás, részekre osztás elsajátításához a tanulóknak biztos számköri ismeretekre van szükségük 100-as számkörben, fontos, hogy képesek legyen számsorozatok szabályának felismerésére, folytatására. Tervezetünkben – terjedelmi okokból - csak a szorzás,
bennfoglalás és részekre osztás értelmezése, differenciálása, és a 10-es és 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla szerepel, melyekkel példát mutatunk ezeknek a műveleteknek a kialakítására, fejlesztésére. A
tanítás során javasoljuk a Meixner-féle dyslexia módszer alkalmazását, mely a „homogén, vagyis hasonló tartalmakat időben elkerüli, mert ezek a feldolgozást, bevésést nehezítik a gyermekek számára.
A szorzás, a bennfoglalás, a részekre osztás elkülönülnek, melyek tanítását csak időben jól elkülönítve
javasolt megkezdeni. A bevésés biztosabbá tétele érdekében szükséges ezek differenciálása is” (Szabó,
2008, 3. o.). Szabó Ottilia a szorzás műveletének kialakítását a következő sorrendben javasolja: 10
szorzása, 5 szorzása, 5 és 10 szorzásának differenciálása, 2 szorzása, 4 szorzása, a 2 és 4 szorzásának
differenciálása, 8 szorzása, a 2 a 4 és a 8 szorzásának differenciálása, 3 szorzása, 6 szorzása, 3 és 6
szorzásának differenciálása, 2 a 3 és a 6 szorzásának differenciálása, 9 szorzása, 3 a 6 és a 9 szorzásának differenciálása, 9 szorzása, 3 a 6 és a 9 szorzásának differenciálása, 7 szorzása, 1 szorzása, 0 szorzása. A bennfoglalás tanításának sorrendje: bennfoglalás 10-zel, 5-tel, 2-vel, 4-gyel, 8-cal, 3-mal, 6tal, 9-cel, 7-tel, 1-gyel. A részekre osztás tanításának sorrendje ezzel megegyező (Szabó, 2008). A
tanmenetben megjelenik a matematikai ismeretek elsajátításához szükséges részképességek fejlesztése
is. A számköri ismeretek kialakítása és a műveletek megoldásához szükséges számolási technikák
során fontos a tanmenet szerinti sorrendben haladás. A részképességek fejlesztésekor a tanuló egyéni
igényeinek, képességeinek megfelelően variálható, kiegészíthető a tanmenetben található anyag. Szintén a tanulók ismereteinek, képességeinek megfelelően, rugalmasan kell kezelni 1-1 tananyagrész tanítására/tanulására fordított időkeretet is. Csak akkor haladjunk tovább, ha a tanuló megfelelő ismeretekkel rendelkezik az adott témakörben. A számolási nehézséggel küzdő tanulóknak gyakran szükségük van segédeszközök használatára, ezért nagyon fontos a segédeszközök hatékony használatának
megtanítása is. 100-as számkörben a 100-as tábla kiemelt szerepet kaphat. Az eszköz eredményes
alkalmazásának módját mutatja be Tálas Józsefné Számolás 4. című könyvében. A szerző példát mutat
a helyes matematikai nyelvhasználatra is (Tálas, 2015). A készségszintű számolás kialakulását a 100as számkörben is segíti: a kis lépésekben haladás, a tevékenykedtetés, a szemléltetés, a vizuális megerősítés, a konkréttól az elvont felé haladás, a megfelelő matematikai nyelvhasználat tanítása, alkalmazása és a rendszeres ismétlés, gyakorlás. Ebben a számkörben is hasznos módszertani segítséget
nyújthat Vargáné dr. Molnár Márta, Höffner Pénzes Éva és dr. Szenczi-Velkey Beáta (2012): A kognitív képességek fejlesztésének módszertana című online elérhető szakirodalom.
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Témakörök









Ismétlés – 20-as számkör; részképességek fejlesztése
100-as számkör – Számkör-bővítés, számköri ismeretek
Műveletek 50-es számkörben tízes átlépés nélkül
Műveletek 50-es számkörben tízes átlépéssel
Ismétlés, gyakorlás – 100-as számköri ismeretek ismétlése; műveletek 50-es számkörben
Műveletek 100-as számkörben tízes átlépés nélkül
Műveletek 100-as számkörben tízes átlépéssel
A szorzás műveletének kialakítása. A bennfoglalás, részekre osztás értelmezése

128
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I.

Témakör: Ismétlés – 20-as számkör; részképességek fejlesztése

Célok, feladatok:








Előzetes ismeretek előhívása.
Hiányzó ismeretek pótlása.
Kommunikációs képességek fejlesztése (matematikai nyelvhasználat).
Téri és síkbeli tájékozódás fejlesztése.
Időbeli tájékozódás fejlesztése.
Vizuomotoros koordináció fejlesztése.
Szerialitás erősítése.

Foglalk.
sorsz.

1.

Foglalkozás anyaga
Szám- és mennyiségfogalom
ismétlése. Globális mennyiségfelismerés gyakorlása rendezett
és rendezetlen halmazokból.
Mennyiségek összehasonlítása.

Új ismeretek, fogalmak
páros, páratlan, egyjegyű, kétjegyű számok,
kisebb, nagyobb,
több, kevesebb,
ugyanannyi

Térbeli helyzetek gyakorlása.
alá, alatt,
fölé, fölött…stb.

2.

Számszomszédok
Növekvő és csökkenő számsorok.
Bontások.
Műveletek kerek tízessel.

számszomszédok,
növekvő, csökkenő,
bontás,
tízesek, egyesek,

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Számok olvasása, számegyenesen
való elhelyezése, számok
írása, számnév-mennyiség
egyeztetése, szöveges feladatok megoldása.
Összehasonlítások végzése.
Feladatvégzés számkártyákkal.
Személyek és/vagy tárgyak
helyzetének változtatása, a
változások megfigyelése,
megfogalmazása, építések
minta alapján.

számegyenes,
számkártyák, korongok, százas
tábla, képek,
fejlesztő szoba
tárgyai, bútorai,
játékbútorok, autók
stb., építőkockák

számolási képesség,
szekvenciális, képesség,
verbális képességek,
(matematikai nyelvhasználat)
téri orientációs képesség

Számszomszédok meghatározása.
Műveletek, feladatok megoldása 20-as számkörben. Bontás eszközzel, eszköz nélkül.

számegyenes,
számkártyák, korongok, százas
tábla, feladatlapok

számolási képesség,
szekvenciális képesség,
verbális képességek,
(matematikai nyelvhasználat)

Megjegyzés
30. sz. melléklet:
Százas tábla
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Foglalk.
sorsz.

3.

4.

5.

6.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek, fogalmak

Tájékozódás saját testen, baljobb differenciálása.

testrészek nevei,
bal-jobb

Műveletek tízes átlépés nélkül –
összeadások.

összeadás,
összeg,
műveleti jelek,

Síkbeli tájékozódás. fejlesztése.

le, fel, lent, fent,
jobbra, balra, középre
stb.

Műveletek tízes átlépés nélkül –
kivonások.

kivonás,
különbség,

Időbeli tájékozódás fejlesztése.

napszakok, napok
nevei, hónapok nevei,
évszakok nevei

Műveletek tízes átlépéssel –
összeadások.

tízes átlépés,

Időbeli tájékozódás fejlesztése.

időhatározó-szavak
(pl. tegnap, holnap,
rögtön),
ragos főnevek
tízes átlépés

Műveletek tízes átlépéssel kivonások.

Tevékenységek, feladatok
Testrészek megnevezése,
megmutatása nyitott és csukott
szemmel, saját testen, társon.
Bal-jobb differenciálása.
Műveletek, feladatok megoldása 20-as számkörben. Lásd
20-as számkör 13. foglalkozás.
Tájékozódás síkban: irányjátékok, labirintusok, tükrözések,
útvonal-meghatározások.

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

orientációs képesség,
(saját test, bal. jobb)
feladatkártyák,
korongok, pálcikák,
feladatlapok, tükör

analógiás gondolkodás
verbális képességek
munkamemória
orientációs képesség
vizuomotoros koordináció

31. sz. melléklet:
Feladatok a síkbeli
tájékozódáshoz,

Műveletek, feladatok megoldása 20-as számkörben. Lásd
20-as számkör 14. foglalkozás.
Mondókák, mesék hallgatása,
tanulása.
Képtörténetek.
Naptárhasználat gyakorlása.
Rajzkészítés.

feladatkártyák,
számegyenes, százas tábla,
eseményképek,
képsorozatok,
naptárak

analógiás gondolkodás,
verbális képességek,
munkamemória,
orientációs képesség

Javasolt mondókák,
versek: Ténagy Sándor: Bolondos mondóka;
Márkus Katalin:
Hónapsoroló mondóka;
Csanádi Imre: Hónap-soroló; Fésűs
Éva: Az évszakok

Műveletek, feladatok megoldása. Lásd 20-as számkör 1724. foglalkozás.
Képtörténetek, életmesék,
napirend, heti rend készítése.
Meddig? Mióta? stb kérdőszavak segítségével, kérdések
megfogalmazása, válaszadás.

Számegyenes,
százas tábla,
korongok, pálcikák,
játékpénz, apró
tárgyak,
golyós számológép,
naptárak, képek,
képsorozatok

analógiás gondolkodás,
verbális képességek,
munkamemória,
orientációs képesség

Műveletek, feladatok megoldása 20-as számkörben. Lásd

számegyenes,
százas tábla,

analógiás gondolkodás,
verbális képességek,
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Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek, fogalmak

20-as számkör 26-34. foglalkozás.
Vágás, ragasztás, vonalvezetés, ábramásolás ponthálóba.

Vizuomotoros koordináció
fejlesztése.

7.

Tevékenységek, feladatok

Műveletek gyakorlása szöveges
feladatokkal.
Nyitott mondatok megoldása.

szöveges feladatok.
válaszok,

Szerialitás fejlesztése.

sorozatok

Műveletek, feladatok megoldása 20-as számkörben szöveges feladatokkal.
Szöveges feladatok megfogalmazása képről.
Döntések nyitott mondatok
igazságtartalmáról.
Sorozatok gyakorlása:
gyöngyfűzés, építés, színezés,
sorbarendezés, hiányos sorozatok kiegészítése.

Eszközök

Készségek, képességek

korongok, pálcikák,
játékpénz, apró
tárgyak,
golyós számológép,
olló, ragasztó,
pontháló
számegyenes,
százas tábla,
korongok, pálcikák,
játékpénz, gyöngyök, építőkockák,
logikai készlet,
feladatlapok

munkamemória,
vizuomotoros integráció

logikai és analógiás
gondolkodás, beszédértés,
verbális képességek,
szókincs, munkamemória, szekvenciális képesség

Megjegyzés

Módszertani segítség
a szöveges feladatok
és a nyitott mondatok
tanításához lásd 20-as
számkör bevezető
részében.
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II.

Témakör: 100-as számkör – Számkör-bővítés, számköri ismeretek

Célok, feladatok:















Számfogalom kialakítása 100-as számkörben.
Megszámlálás képességének fejlesztése; mennyiségállandóság szilárdítása; mennyiségfelfogás erősítése.
Mennyiségi relációk értelmezése, megfogalmazása, alkalmazása; relációs szókincs fejlesztése.
Számok írása, olvasása.
Számszomszédok meghatározás (egyes, tízes).
Helyi érték fogalom elmélyítése, bővítése.
Pénzhasználat, pénzváltás.
Szöveges feladtok megoldása.
Szekvenciális képességek fejlesztése, sorrendbeállítás, osztályozás.
Verbális memória fejlesztése.
Nyelvi képességek fejlesztése, aktív matematikai szókincs bővítése.
Gondolkodási funkciók fejlesztése.
Vizuális észlelés, differenciálás, emlékezet.
A meglévő ismeretek elmélyítése, az új ismeretek beépítése.
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Foglalk.
sorsz.
8.

Rész

9.

Foglalkozás anyaga
Kerek tízesek.
Számlálás egyesével 10-ig, 20ig, 30-ig, 40-ig …. 100-ig.
Tízes csoportok alkotása.
Számlálás tízesével 100-ig növekvő és csökkenő sorrendben.
10,20, 30, 40, 50 stb. elem leszámlálása, 10,20, 30 stb. elemű
halmazok megszámlálása.
Számok írása, olvasása 100-ig.
Mennyiséghez számjegy
rendelése.
Auditív emlékezet fejlesztése.

Mennyiség, számnév, számjegy
egyeztetése.
Viszonyítások (mennyiség ös-szehasonlítása mennyiséggel,
mennyiségek és számok összehasonlítása, számok összehasonlítása).
Kerek tízesek helye a számegyenesen, százas táblán.
Kerek tízesek kifizetése.
Tízes számsor felépítése.
Tízes számszomszédok.
Összetett utasítások követése.

Új ismeretek, fogalmak
kerek tízesek
teljes kétjegyű számok
100 Ft

tízes számszomszédok
reláció

Tevékenységek, feladatok
Tárgyak csoportosítása tízesével, pálcikák kötegelése tízesével.
Megszámlálás, leszámlálás.
Számok írása, olvasása.
Kifizetések 10 forintosokkal,
beváltások.

Szó- és számsorok
visszamondása.
Tájékozódás a számegyenesen, százas tábla használata,
manipulálás tárgyakkal, számkártyákkal.
Kifizetések, összehasonlítások.

Eszközök

Készségek, képességek

pálcikák, apró tárgyak, játékpénzek

megszámlálás képessége,
mennyiségfelfogás,
szekvenciális képességek,
nyelvi képességek,
verbális memória fejlesztése

játékpénzek, számegyenes, százas
tábla, számkártyák,
pálcikák, korongok
stb., képek

globális mennyiségfelismerés,
összehasonlító képesség,
megszámlálás képessége,
aktív matematikai szókincs,
megfigyelőképesség,
verbális memória,
beszédértés, feladatértés

Megjegyzés
32. sz. melléklet:
Számlálás, kötegelés.

képek, szókártyák
Utasítások követése.
Képek, szókártyák csoportosítása.
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Foglalk.
sorsz.
10.

11.

Foglalkozás anyaga
Teljes kétjegyű számok helye a
számegyenesen, százas táblán.
Egyes és tízes számszomszédok.
Számok tulajdonságai: párospáratlan, egyjegyű, kétjegyű,
háromjegyű.
Hiányos számsorok kiegészítése.
Logikai gondolkodást fejlesztő
gyakorlatok: változások megfigyelése, tulajdonságok megfogalmazása.

Teljes kétjegyű számok helye a
számegyenesen, százas táblán.
Helyi érték, valódi érték, alaki
érték. - „Számok utcája” .
Mennyiségi relációk kerek tízesek közt.

Auditív emlékezet fejlesztése.
Általános tájékozottság – személyes adatok gyakorlása.

Új ismeretek, fogalmak
egyes, tízes számszomszédok,
egyjegyű, kétjegyű,
háromjegyű számok

kör, négyzet, háromszög, lyukas, nem
lyukas
helyi érték
valódi érték
alaki érték

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Számegyenes, százas tábla
használata, számlálás gyakorlása (pl. lépegetés a százas
táblán kettesével).
Számszomszédok meghatározása.
Számok írása, olvasása.
Számok csoportosítása megadott szempontok szerint.
Hiányos számsorok kiegészítése. Feladtok megoldása a
logikai készlet elemeivel.

számegyenes, százas tábla,
pálcikák, korongok,
százas tábla, számkártyák, képek,

megszámlálás képessége,
aktív matematikai szókincs,
analógiás gondolkodás,
absztraháló képesség,
térbeli és időbeli viszonyok,
megfigyelőképesség,
verbális memória,
beszédértés, feladatértés,
logikai gondolkodás

Számegyenes, százas tábla
használata, számlálás gyakorlása.
Tájékozódás a „számok utcájában”.
Kifizetések.
Viszonyítások, mennyiségi
relációk értelmezése, alkotása,
megfogalmazása.
Szó- és számsorok ismétlése.
Személyes adatok gyakorlása.

számegyenes, százas tábla,
pálcikák, gesztenyék, korongok,
számkártyák, képek

logikai készlet

megszámlálás képessége,
aktív matematikai szókincs,
analógiás gondolkodás,
absztraháló képesség,
összehasonlító képesség,
térbeli és időbeli viszonyok ,
megfigyelőképesség,
verbális memória
önismeret

Megjegyzés

33. sz. melléklet:
Helyi érték táblázat.
„Számok utcája” - a
helyi érték szemléltetéséhez, gyakorlásához, a módszer ismertetése Dékány, 2018.
50. o.
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Foglalk.
sorsz.
12.

Foglalkozás anyaga
Páros- páratlan szám fogalmának elmélyítése.
Megkezdett számsorok folytatása
(növekvő és csökkenő számsorok).

Új ismeretek, fogalmak
páros és páratlan
számok,
növekvő, csökkenő,
…-vel nő,
…-vel csökken

Vizuális emlékezet fejlesztése.
14.

Átváltások, beváltások.

15.

Vizuális észlelés, figyelem
fejlesztése.
Teljes kétjegyű számok bontása.
Mennyiségi relációk alkotása.
Nyitott mondatok megoldása.

Vizuális észlelés, differenciálás,
figyelem fejlesztése.

olcsó, drága,
pénzérmék

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Számok csoportosítása megadott tulajdonságok szerint.
Megkezdett számsorok folytatása (eggyel, kettővel, tízzel,
öttel) növekvő és csökkenő
sorrendbe.
Emlékezetből formasor kirakása.

számegyenes, százas tábla,
pálcikák, korongok,
számkártyák,
logikai készlet

aktív matematikai szókincs,
analógiás gondolkodás,
szekvenciális képesség,
logikai képesség,
vizuális emlékezet

Kifizetések - vásárlás
10 forintosok beváltása 20
forintra, 50 forintra.
1 forintosok beváltása 20
forintra, 50 forintra.
Ugyanannak a mennyiségnek
a kifizetése többféleképpen.
Képek összehasonlítása: különbözőségek keresése.
Helyi érték táblázat használata.
Bontások helyi érték szerint
(tízesek és egyesek összegére),
a bontások lejegyzése.
Mennyiségi relációk alkotása
– Számkártyák sorbarendezés.
Nyitott mondatok igazságtartalmának eldöntése.
Kódrejtvények megfejtése.

képek vagy apró
tárgyak, játékok a
vásárláshoz, játékpénzek

aktív matematikai szókincs,
analógiás gondolkodás,
absztraháló képesség,
összehasonlító képesség,
megfigyelőképesség,
vizuális észlelés, differenciálás

helyi érték táblázat,
számkártyák,
számegyenes, rejtvény

analizáló-szintetizáló
képesség,
logikai képesség,
összehasonlító képesség,
szekvenciális képesség,
vizuális észlelés, differenciálás, figyelem

Megjegyzés

34. sz. melléklet:
Kódrejtvények.

FMPSZFMPSZ | Székesfehérvár

136
Segédanyag a számolási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztéséhez
Készítette: Bellér Emese, Domokos-Horváth Edit, Horváth Zsoltné, Kissné Korsós Ágnes, Móricz Julianna
Foglalk.
sorsz.
16.

Foglalkozás anyaga
Szöveges feladatok megoldása.
Ismeretek elmélyítése, gyakorlása.

Logikai gondolkodást fejlesztő
gyakorlatok: változások megfigyelése, tulajdonságok megfogalmazása.

Új ismeretek, fogalmak
szöveges feladtok
megoldási lépései

Tevékenységek, feladatok
Szöveges feladatok értelmezése, megoldása tevékenykedtetéssel, rajzzal.
Szöveges feladatok alkotása
képről.
Gyakorló feladatok megoldása
szükség szerint.
Feladtok megoldása a logikai
készlet elemeivel.

Eszközök
képek, helyi érték
táblázat,
számkártyák,
számegyenes, játékpénz, logikai
készlet stb.

Készségek, képességek

Megjegyzés

logikai és analógiás
gondolkodás, beszédértés,
verbális képességek,
szókincs, munkamemória

Módszertani segítség
a szöveges feladatok
és a nyitott mondatok
tanításához lásd 20-as
számkör bevezető
részében.
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III.

Témakör: Műveletek 50-es számkörben tízes átlépés nélkül

Célok, feladatok:













Gondolkodási funkciók fejlesztése
Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése
Megfigyelő képesség fejlesztése, koncentrációs képesség erősítése
Kommunikációs képességek fejlesztése, aktív és passzív matematikai szókincs, szóhasználat bővítése
Téri tájékozódás fejlesztése
Csoportosítások
Pénzhasználat
Bontás, pótlás, összeadás, kivonás megoldása tízes átlépés nélkül 50-es számkörben cselekvéssel, rajzzal, eszköz segítségével, majd fokozatosan eszközhasználat nélkül
Megfelelő számolási technikák kialakítása
Ellenőrzés fontosságának tudatosítása, módjainak megismerése
Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, műveletek leírása, válasz megfogalmazása
Nyitott mondatok igazságtartalmának eldöntése, nyitott mondatok kiegészítése

Foglalk.
sorsz.
17.

18.

Foglalkozás anyaga
Műveletek kerek tízesekkel.
Készségszintű számolás fejlesztése.
Figyelem és emlékezet fejlesztő
gyakorlatok.
Műveletek tízesátlépés nélkül –
bontás.
Kerek tízesek bontása.
Figyelem és emlékezet fejlesztő
gyakorlatok megoldása.

Új ismeretek,
fogalmak
eredmény

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés
35. sz. melléklet:
Pótlás.

Összeadások, kivonások,
pótlások eszköz segítségével, a műveletek leírása.
Formasor kirakása emlékezetből.

számegyenes,
százas tábla,
játékpénz, pálcika

számolási képesség,
analógiás gondolkodás,
figyelem,
emlékezet

Bontás kerek tízesekkel
eszköz segítségével, a műveletek leírása.

számegyenes, százas tábla,
játékpénz, golyós
számológép

analizáló-szintetizáló
képesség,
analógiás gondolkodás,
számolási képesség,
vizuális emlékezet,
figyelem

Emlékezet utáni rajzolás.
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Foglalk.
sorsz.
19.

20.

21.

Foglalkozás anyaga
Műveletek tízes átlépés nélkül –
összeadás, kivonás.
Kerek tízesekhez egyjegyűek
hozzáadása, elvétele.
Kerek tízesekhez egyjegyűek
pótlása.
Figyelem és emlékezet fejlesztő
gyakorlatok megoldása.
Műveletek tízes átlépés nélkül –
összeadás, kivonás.
Teljes kétjegyű számokból
egyesek hozzáadása, elvétele.
Kerek tízesekhez egyjegyűek
pótlása.
Koncentrációs gyakorlatok.
Műveletek tízes átlépés nélkül –
gyakorlás.
Szöveges feladatok megoldása.
Nyitott mondatok megoldása.
Szabályjátékok.
Koncentrációs gyakorlatok

22.

23.

Műveletek tízes átlépés nélkül –
összeadás.
Teljes kétjegyű számokhoz
egyjegyűek hozzáadása.
Teljes kétjegyű számokhoz
egyjegyűek pótlása.
Analógiák felismerése.
Tájékozódás síkban.
Műveletek tízes átlépés nélkül –
kivonás.

Új ismeretek,
fogalmak
tagok, összeadandók, összeg,
kisebbítendő
kivonandó
különbség

Tevékenységek, feladatok
Összeadások, kivonások,
pótlások cselekvéssel, rajzzal, műveletek leírása.

Eszközök
számegyenes, százas tábla,
játékpénz, golyós
számológép, pálcikák

analizáló-szintetizáló
képesség,
analógiás gondolkodás,
számolási képesség,
vizuális emlékezet,
figyelem

számegyenes, százas tábla,
játékpénz, golyós
számológép, pálcikák

analizáló-szintetizáló
képesség,
analógiás gondolkodás,
számolási képesség,
vizuális emlékezet,
figyelem

számegyenes, százas tábla,
játékpénz,
pálcikák,
képek

matematikai szókincs
bővítése,
matematikai nyelvhasználat,
beszédértés,
logikai és analógiás
gondolkodás,
problémamegoldó képesség,
figyelem
analógiás gondolkodás,
számolási képesség,
szerialitás,
síkbeli tájékozódás

Kódrejtvény megfejtése.
Összeadások, kivonások,
pótlások, cselekvéssel, rajzzal, műveletek leírása.

…- vel több
…-vel kevesebb

Kódrejtvény megfejtése.
Szöveges feladatok értelmezése, megoldása tevékenykedtetéssel, rajzzal.
Szöveges feladatok alkotása
képről.
Nyitott mondatok kiegészítése.
Szabály felismerése, megfogalmazása, alkalmazása.
Sudoku.
Összeadások, pótlások cselekvéssel, rajzzal, műveletek
leírása
(4+1=
14+1=
24+1=
34+1= stb.).
Ábramásolás ponthálóba.
Kivonások cselekvéssel,
rajzzal, műveletek leírása,

Készségek, képességek

számegyenes, százas tábla,
játékpénz,
számkártyák, pálcikák

számegyenes, százas tábla,

Megjegyzés

36. sz. melléklet:
Sudoku.

37. sz. melléklet:
Ábramásolás ponthálóba.

analógiás gondolkodás,
számolási képesség,
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Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Teljes kétjegyű számokból egyjegyűek elvétele.
Analógiák felismerése.
Tájékozódás síkban
24..

Műveletek tízes átlépés nélkül –
gyakorlás.
Szöveges feladatok megoldása.
Nyitott mondatok megoldása.
Szabályjátékok.

Tájékozódás síkban.
Bal-jobb differenciálása.
bal felső, bal alsó,
jobb felső, jobb
alsó stb.
25.

Műveletek tízes átlépés nélkül –
összeadás.
Teljes kétjegyű számokhoz
kerek tízesek hozzáadása.
Teljes kétjegyű számokhoz
teljes kétjegyű számok hozzáadása. Teljes kétjegyű számokhoz kerek tízesek, majd teljes
kétjegyűek pótlása.
Tájékozódás síkban.
Bal-jobb differenciálása.

26.

Műveletek tízes átlépés nélkül –
kivonás.

középső (jobb és
bal oldali)
oszlop, sor

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

(5-1=
15-1=
25-1= stb.).
Tükörkép rajzolása, labirintus.
Szöveges feladatok értelmezése, megoldása tevékenykedtetéssel, rajzzal.
Szöveges feladatok alkotása
képről.
Nyitott mondatok kiegészítése.
Szabály felismerése, megfogalmazása, alkalmazása.
Helymeghatározások
2x2-es táblázatban.

játékpénz,
pálcikák,
tükör

szerialitás,
síkbeli tájékozódás

számegyenes, százas tábla,
játékpénz,
képek, táblázat

Összeadások, pótlások cselekvéssel, rajzzal, műveletek
leírása, százas tábla használata (ugrálás, tízesével, lépegetés egyesével).
(14+10=
24+10=
34+10= stb.
24+11=
32+11=
45+11= stb.).
Helymeghatározások
2x3-as táblázatban.

számegyenes, százas tábla,
játékpénz,
pálcikák,
képek, táblázat

matematikai nyelvhasználat,
beszédértés,
logikai és analógiás
gondolkodás,
problémamegoldó képesség,
figyelem,
matematikai szókincs
bővítése,
matematikai nyelvhasználat,
síkbeli tájékozódás
analógiás gondolkodás,
számolási képesség,
szerialitás,
matematikai szókincs
bővítése,
matematikai nyelvhasználat,
síkbeli tájékozódás

Kivonások cselekvéssel,
rajzzal, műveletek leírása,

számegyenes, százas tábla,

Megjegyzés

38. sz. melléklet:
Tájékozódás táblázatban (helymeghatározások).

analógiás gondolkodás,
számolási képesség,
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Foglalk.
sorsz.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Teljes kétjegyű számokból kerek
tízesek, majd teljes kétjegyűek
elvétele.

Csoportosítások
27.

Műveletek tízes átlépés nélkül –
gyakorlás.
Szöveges feladatok megoldása.
Nyitott mondatok kiegészítése.
Szabályjátékok.

Csoportosítások megadott tulajdonságok szerint.

kerek, szögletes

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

százas tábla használata (ugrálás, tízesével, lépegetés
egyesével).
(45-40=
34-30=
46-20=stb.
49-11=
32-11=
27-11= stb.)
Csoportosítások tárgyakkal,
képekkel, szimbólumokkal.
Szöveges feladatok értelmezése, megoldása tevékenykedtetéssel, rajzzal.
Szöveges feladatok alkotása
képről.
Nyitott mondatok kiegészítése.
Szabály felismerése, megfogalmazása, alkalmazása.
Válogatás a megadott szempontok szerint, tulajdonságok megnevezése.

játékpénz,
pálcikák,
képek, szögletes és
kerek tárgyak, logikai készlet

szerialitás,
matematikai szókincs
bővítése,
matematikai nyelvhasználat,
csoportosítás

számegyenes, százas tábla,
játékpénz,
képek, számkártya,
pálcikák, logikai
készlet

matematikai szókincs
bővítése,
matematikai nyelvhasználat,
beszédértés,
logikai és analógiás
gondolkodás,
problémamegoldó képesség,
figyelem

Megjegyzés
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IV.

Témakör: Műveletek 50-es számkörben tízes átlépéssel

Célok, feladatok:














Logikai és analógiás gondolkodás.
Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése.
Megfigyelő képesség fejlesztése, koncentrációs képesség erősítése.
Kommunikációs képességek fejlesztése, aktív és passzív matematikai szókincs, szóhasználat bővítése.
Téri tájékozódás fejlesztése.
Vizuális szeriális készség fejlesztése.
Pénzhasználat.
Összeadás, kivonás megoldása tízes átlépéssel 50-es számkörben (teljes kétjegyű számokhoz egyjegyűek hozzáadása, teljes kétjegyű számokból egyjegyűek elvétele) cselekvéssel, rajzzal, eszköz segítségével, majd fokozatosan eszközhasználat nélkül.
Megfelelő számolási technikák kialakítása.
Ellenőrzés fontosságának további erősítése, módjainak megismerése.
Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, műveletek leírása, válasz megfogalmazása.
Nyitott mondatok igazságtartalmának eldöntése, nyitott mondatok kiegészítése.
Sorozatok alkotása.
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Foglalk.
sorsz.
28.

29.

Foglalkozás anyaga
Teljes kétjegyű számokhoz
egyjegyű számok hozzáadása
tízes átlépéssel.

Új ismeretek,
fogalmak
összeadás tízes
átlépéssel

Vizuális szeriális készség fejlesztése.
Teljes kétjegyű számokhoz
egyjegyű számok hozzáadása
tízes átlépéssel.

Síkbeli tájékozódás fejlesztése.
30.

Teljes kétjegyű számokból egyjegyű számok elvétele tízes
átlépéssel.

Síkbeli tájékozódás, formaészlelés fejlesztése.

kivonás tízes
átlépéssel

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Lépegetés a százas táblán,
műveletek megoldása cselekvéssel, rajzzal, eszközökkel.
(9+2=
19+2=
29+2= stb.
9+3=
19+3=
29+3= stb.)
Kódrejtvények megfejtése.

pálcikák, korongok,
számegyenes, golyós számológép,
százas tábla,
rejtvények

analógiás gondolkodás,
számolási képesség,
szerialitás,
vizuális észlelés

Műveletek megoldása cselekvéssel, rajzzal, eszközökkel.
műveleti lépések jelölése a
számegyenesen, százas táblán.
Formamásolás négyzethálóba.
Lépegetés a százas táblán,
műveletek megoldása cselekvéssel, rajzzal, eszközökkel.
(11-2=
21-2=
31-2= stb.

apró tárgyak, pálcikák, korongok,
számegyenes, golyós számológép,
százas tábla

analógiás gondolkodás,
számolási képesség,
síkbeli tájékozódás,
matematikai nyelvhasználat,
beszédértés

apró tárgyak, pálcikák, korongok,
számegyenes, golyós számológép,
százas tábla

analógiás gondolkodás,
számolási képesség,
síkbeli tájékozódás,
formaészlelés

Megjegyzés
Tízesátlépés esetén
„összeadásnál először
9-hez, 19-hez, 29-hez
stb. kell egyjegyű
számokat hozzáadni,
majd 8-hoz, 18-hoz,
28-hoz stb.” (Tálas,
2015. 5. o.)

Tízesátlépés esetén
„elvételnél 11-ből,
21-ből, 31-ből stb.
kell elvenni, majd 12ből, 22-ből, 32-ből és
így tovább a műveletsorok végéig.” (Tálas,
2015. 5. o.)

11-3=
21-3=
31-3= stb.)
Kódrejtvények megfejtése.
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Foglalk.
sorsz.
31.

32.

Foglalkozás anyaga
Teljes kétjegyű számokból egyjegyű számok elvétele tízes
átlépéssel.

Térbeli és síkbeli tájékozódás
fejlesztése.
Összeadás, kivonás gyakorlása
tízes átlépéssel.
Szöveges feladatok megoldása.
Nyitott mondatok megoldása.

Sorozatok.

33.

Új ismeretek,
fogalmak

Hozzáadás pótlással tízes átlépéssel.

Térbeli és síkbeli tájékozódás
fejlesztése.

legyen több…
legyen kevesebb

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Műveletek megjelenítése
cselekvéssel, rajzzal, eszközökkel.
A műveleti lépések kirakása
tárgyakkal
művelet lépések jelölése
számegyenesen, százas táblán.
Irányjátékok.
Műveletek megjelenítése
cselekvéssel, rajzzal, eszközökkel.
A műveleti lépések kirakása
tárgyakkal
művelet lépések jelölése
számegyenesen, százas táblán.
Nyitott mondatok igazságtartalmának eldöntése.
Növekvő számsorok alkotása, a szabály felismerése,
megfogalmazása, alkalmazása.
A pótlás jelölése számegyenesen, százas táblán.
A pótlás lépéseinek leírása
művelettel.
Ellenőrzés lehetőségeinek
gyakorlása.
(18+__=21 18+3=21
21-3=18)
Irányjátékok.

apró tárgyak, pálcikák, korongok,
számegyenes, golyós számológép,
százas tábla

analógiás gondolkodás,
számolási képesség,
térbeli és síkbeli tájékozódás,
matematikai nyelvhasználat,
beszédértés

számegyenes, golyós számológép,
százas tábla

logikai és analógiás
gondolkodás,
problémamegoldó képesség,
szerialitás

számegyenes, golyós számológép,
százas tábla

analógiás gondolkodás,
számolási képesség,
térbeli és síkbeli tájékozódás,
matematikai nyelvhasználat,
beszédértés

Megjegyzés
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Foglalk.
sorsz.
34.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Teljes kétjegyű számokból
egyesek elvétele pótlással tízes
átlépéssel.

Sorozatok.

35.

36.

Elvétel pótlással analógia használatával.

Síkbeli tájékozódás, formaészlelés fejlesztése
Összeadás, kivonás gyakorlása
tízes átlépéssel.
Pénzhasználat.
Szöveges feladatok megoldása.
Nyitott mondatok megoldása.
Vizuális szeriális készség fejlesztése.

Mennyivel több?
Mennyivel kevesebb?

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

A műveletek megoldása
cselekvéssel, rajzzal, eszközzel, a lépések jelölése
számegyenesen, / százas
táblán, a műveletek lépéseinek leírása.
Ellenőrzés lehetőségeinek
gyakorlása.
(21-__=19 21-19=2
19+2=21)
Csökkenő számsorok alkotása, a szabály felismerése,
megfogalmazása, alkalmazása Növekvő számsorok alkotása, a szabály felismerése,
megfogalmazása, alkalmazása.
Műveletek jelölése számegyenesen, százas táblán.
Műveletek leírása.
Ellenőrzések elvégzése.
(12 -__= 9
22 -__= 19 stb.)
Kódrejtvények. megfejtése.

apró tárgyak, pálcikák, korongok,
számegyenes, golyós számológép,
százas tábla

analógiás és logikai
gondolkodás,
számolási képesség,
szerialitás

számegyenes, golyós számológép,
százas tábla, játékpénz

analógiás gondolkodás,
számolási képesség,
síkbeli tájékozódás,
formaészlelés

Szöveges feladatok értelmezése, megoldása tevékenykedtetéssel, rajzzal.
Szöveges feladatok alkotása
képről.
Pénzhasználat gyakorlása.
Nyitott mondatok kiegészítése.
Kódrejtvények.

számegyenes, golyós számológép,
karikatábla/ százas
tábla, játékpénz,
képek

matematikai nyelvhasználat,
beszédértés,
logikai és analógiás
gondolkodás,
problémamegoldó képesség,
szerialitás,
vizuális észlelés

Megjegyzés
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V.

Témakör: Ismétlés, gyakorlás – 100-as számköri ismeretek; műveletek 50-es számkörben

Célok, feladatok:







Előzetes ismeretek előhívása, ismétlése, elmélyítése.
Hiányzó ismeretek pótlása.
Kommunikációs képességek fejlesztése (matematikai nyelvhasználat).
Időbeli tájékozódás fejlesztése.
Szerialitás erősítése.
Csoportosítások.
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Foglalk.
sorsz.

37.

Foglalkozás anyaga
Szám- és mennyiségfogalom
elmélyítése.
Mennyiségek összehasonlítása,
mennyiségi relációk alkotása.
Szöveges feladatok megoldása.

Adott szempont szerinti csoportosítások.

38.

39.

Új ismeretek, fogalmak
Ismétlés: páros, páratlan, egyjegyű,
kétjegyű, háromjegyű
számok,
kisebb, nagyobb,
több, kevesebb,
ugyanannyi, valamennyivel több, valamennyivel kevesebb

Számszomszédok.
Növekvő és csökkenő számsorok.
Bontások.
Műveletek kerek tízessel.

Ismétlés: számszomszédok,
növekvő, csökkenő
bontás, tízesek, egyesek

Időbeli tájékozódás fejlesztése.

Napszakok, napok
nevei, hónapok nevei,
évszakok nevei, év
Periodikus sorozatok

Műveletek tízes átlépés nélkül –
összeadások.

Ismétlés: Összeadás,
összeg, műveleti
jelek
Napszakok, óra, perc

Időbeli tájékozódás: óra.

Tevékenységek, feladatok
Számok olvasása, számegyenesen
való elhelyezése, számok
írása, számnév-mennyiség
egyeztetése, szöveges feladatok megoldása.
Összehasonlítások.
Feladatok számkártyákkal.

Halmazok alkotása, tulajdonságok megfogalmazása, igazhamis állítások.
Számszomszédok meghatározása.
Műveletek, feladatok megoldása 50-es számkörben. Bontás eszközzel, eszköz nélkül.
Mondókák, mesék tanulása,
felidézése.
Képtörténetek alkotása.
Naptárhasználat gyakorlása.
Rajzkészítés.
Műveletek, feladatok megoldása 50-es számkörben. Bontás. Lásd még 17-18., 22.
foglalkozás.
Órán időpontok beállítása, óra
leolvasása.

Eszközök

Készségek, képességek
számolási képesség,
szekvenciális képesség,
verbális képességek,
matematikai nyelvhasználat,
csoportosítás

Megjegyzés

számegyenes,
számkártyák, százas
tábla, feladatlapok
eseményképek,
képsorozatok,
naptárak

számolási képesség,
szekvenciális képesség,
verbális képességek,
matematikai nyelvhasználat,
orientációs képesség
(idő)

Periodikus sorozatok
tanításának módszertana lásd C. Neményi
(é.n.)

feladatkártyák,
százas tábla,
óra, társasjáték

analógiás gondolkodás,
verbális képességek,
munkamemória,
orientációs képesség

számegyenes, százas tábla, képek,
számkártyák, logikai készlet

Javasolt társasjáték:
Tik-tak, Ravensburger társasjáték.
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Foglalk.
sorsz.
40.

41.

Foglalkozás anyaga
Műveletek tízes átlépés nélkül –
kivonások.
Időbeli tájékozódás: óra-perc
kapcsolata.
Műveletek tízes átlépéssel –
összeadások.
Időbeli tájékozódás: óra-perc.

42.

Műveletek tízes átlépéssel –
kivonások.

43.

Időbeli tájékozódás: óra-perc.
Műveletek gyakorlása szöveges
feladatokkal.
Nyitott mondatok megoldása.

Időbeli tájékozódás – szöveges
feladatok.

Új ismeretek, fogalmak
Ismétlés: kivonás,
különbség
egész, fél,
egész órák, félórák
Ismétlés: tízes átlépés
---vel múlt
…. múlva lesz

Ismétlés: szöveges
feladatok, válaszok, a
megoldás lépései,
menete

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Műveletek, feladatok megoldása 50-es számkörben. Lásd
még 22-23. foglalkozás.
Órán időpontok beállítása,
leolvasása.

feladatkártyák,
számegyenes, százas tábla, óra, társasjáték

Műveletek, feladatok megoldása 50-es számkörben. Lásd
még 28-29. foglalkozás.
Órán időpontok beállítása, óra
leolvasása.

számegyenes,
százas tábla,
golyós számológép,
naptárak, képek,
képsorozatok, óra,
társasjáték

Műveletek, feladatok megoldása 50-es számkörben. Lásd
még 30-31. foglalkozás.
Órán időpontok beállítása,
leolvasása.
Műveletek, feladatok megoldása 50-es számkörben szöveges feladatokkal.
Döntések nyitott mondatok
igazságtartalmáról. Lásd még
32., 36. foglalkozás.
Az időbeli tájékozódáshoz
kapcsolódó fogalmak használatának gyakorlása.

számegyenes,
százas tábla, golyós
számológép,
óra
társasjáték
számegyenes,
százas tábla,
logikai készlet,
feladatlapok,
naptárak, képek,
képsorozatok, óra,
társasjáték

Készségek, képességek
analógiás gondolkodás,
verbális képességek,
munkamemória,
orientációs képesség

Megjegyzés

analógiás gondolkodás,
verbális képességek,
matematikai nyelvhasználat,
munkamemória,
orientációs képesség
analógiás gondolkodás,
verbális képességek,
orientációs képesség
(idő)
logikai és analógiás
gondolkodás, beszédértés,
verbális képességek,
szókincs, munkamemória, orientációs
képesség (idő)
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VI.

Témakör: Műveletek 100-as számkörben tízes átlépés nélkül

Célok, feladatok:













Gondolkodási funkciók fejlesztése.
Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése.
Megfigyelő képesség fejlesztése, koncentrációs képesség erősítése.
Kommunikációs képességek fejlesztése, aktív és passzív matematikai szókincs, szóhasználat bővítése.
Téri tájékozódás fejlesztése.
Csoportosítások.
Pénzhasználat.
Bontás, pótlás, összeadás, kivonás megoldása tízes átlépés nélkül 100-as számkörben cselekvéssel, rajzzal, eszköz segítségével, majd fokozatosan eszközhasználat nélkül.
Megfelelő számolási technikák kialakítása, analógiák alkalmazása.
Ellenőrzés tudatossá tétele.
Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, műveletek leírása, válasz megfogalmazása.
Nyitott mondatok igazságtartalmának eldöntése, nyitott mondatok kiegészítése.

Foglalk.
sorsz.
44.

Foglalkozás anyaga
Műveletek tízes átlépés nélkül –
bontás.
Kerek tízesek bontása.
Műveletek kerek tízesekkel.
Vizuális szeriális észlelés fejlesztése.

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok
Bontás kerek tízesekkel
eszköz segítségével, a műveletek leírása.
Formakirakás, formarajzolás
emlékezetből.

Eszközök
számegyenes, százas tábla, pálcika,
játékpénz

Készségek, képességek
analizáló-szintetizáló
képesség,
analógiás gondolkodás,
számolási képesség,
vizuális emlékezet,
figyelem

Megjegyzés
39. sz. melléklet:
Bontás
40. sz. melléklet:
Analógiák felismertetése I.

FMPSZFMPSZ | Székesfehérvár

149
Segédanyag a számolási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztéséhez
Készítette: Bellér Emese, Domokos-Horváth Edit, Horváth Zsoltné, Kissné Korsós Ágnes, Móricz Julianna
Foglalk.
sorsz.
45.

46.

47.

Foglalkozás anyaga
Műveletek tízes átlépés nélkül –
összeadás, kivonás.
Kerek tízesekhez egyjegyűek
hozzáadása.
Kerek tízesekhez egyjegyűek
pótlása.
Logikai gondolkodás.
Műveletek tízes átlépés nélkül –
összeadás, kivonás
kerek tízesekkel és egyjegyű
számokkal
Logikai gondolkodás

Műveletek tízes átlépés nélkül –
gyakorlás.
Szöveges feladatok megoldása.
Nyitott mondatok kiegészítése.
Szabályjátékok.

Új ismeretek,
fogalmak
Ismétlés: tagok,
összeadandók,
összeg,
kisebbítendő
kivonandó
különbség

Műveletek tízes átlépés nélkül –
összeadás, kivonás.
Teljes kétjegyű számokhoz
egyjegyűek hozzáadása.
Teljes kétjegyű számokhoz
egyjegyűek pótlása.
Logikai gondolkodás fejlesztése.

Összeadások, pótlások,
kivonások cselekvéssel,
rajzzal, műveletek leírása.

Számpiramis
Összeadások, kivonások
cselekvéssel, rajzzal, műveletek leírása

Eszközök

analizáló-szintetizáló
képesség,
analógiás és logikai
gondolkodás,
számolási képesség,
figyelem

számegyenes, százas tábla,
játékpénz, golyós
számológép

analizáló-szintetizáló
képesség
analógiás és logikai
gondolkodás
számolási képesség
matematikai nyelvhasználat
vizuális emlékezet
figyelem
matematikai szókincs
bővítése,
matematikai nyelvhasználat,
beszédértés,
logikai és analógiás
gondolkodás,
problémamegoldó képesség,
figyelem
analógiás és logikai
gondolkodás,
számolási képesség,
szerialitás,
síkbeli tájékozódás

Állítások értelmezése kérdések, képek alapján

Ismétlés:…- vel
több,
…-vel kevesebb

Szöveges feladatok értelmezése, megoldása tevékenykedtetéssel, rajzzal.
Szöveges feladtok alkotása
képről.
Nyitott mondatok kiegészítése.
Sudoku.

számegyenes, százas tábla,
játékpénz,
képek

Összeadások, pótlások,
kivonások cselekvéssel,
rajzzal, műveletek leírása.

számegyenes, százas tábla,
játékpénz,

viszony-fogalmak

Készségek, képességek

számegyenes, százas tábla, pálcika,
játékpénz, golyós
számológép

viszony-fogalmak

Koncentrációs gyakorlatok

48.

Tevékenységek, feladatok

Megjegyzés

41. sz. melléklet:
Analógiák felismertetése II. 42.sz. melléklet: Viszonyfogalmak

Állítások értelmezése, következtetések megfogalmazása.
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Foglalk.
sorsz.
49.

50.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

Műveletek tízes átlépés nélkül –
kivonás.
Teljes kétjegyű számokból egyjegyűek elvétele.
Logikai gondolkodás fejlesztése.
Műveletek tízes
átlépés nélkül – gyakorlás.
Szöveges feladatok megoldása.
Nyitott mondatok kiegészítése.
Szabályjátékok.
Logikai gondolkodás fejlesztése.

Tevékenységek, feladatok
Kivonások cselekvéssel,
rajzzal, műveletek leírása.

Eszközök

52.

Műveletek tízes
átlépés nélkül – összeadás.
Teljes kétjegyű számokhoz
kerek tízesek, majd teljes kétjegyű számok hozzáadása.
Teljes kétjegyű számokhoz
kerek tízesek, majd teljes kétjegyűek pótlása.
Síkbeli tájékozódás fejlesztése.
Műveletek tízes átlépés nélkül –
kivonás.
Teljes kétjegyű számokból kerek
tízesek, majd teljes kétjegyűek
elvétele.
Csoportosítások.

Megjegyzés

számegyenes, százas tábla,
játékpénz

analógiás és logikai
gondolkodás,
számolási képesség

Állítások igazságtartalmának
eldöntése.
27. foglalkozás tevékenységei.
Állítások igazságtartalmának
eldöntése.

számegyenes, százas tábla,
játékpénz,
képek

matematikai nyelvhasználat,
beszédértés,
logikai és analógiás
gondolkodás,
problémamegoldó képesség,
figyelem,
matematikai szókincs
bővítése,
matematikai nyelvhasználat

Összeadások, pótlások cselekvéssel, rajzzal, a százas
tábla használatával, műveletek leírása.

számegyenes, százas tábla,
játékpénz,
képek

analógiás gondolkodás,
számolási képesség,
szerialitás,
matematikai szókincs
bővítése,
matematikai nyelvhasználat,
síkbeli tájékozódás

43. sz. melléklet:
Műveletek megoldása
százas tábla használatával (összeadások).

számegyenes, százas tábla,
játékpénz,
képek, szögletes és
kerek tárgyak, logikai készlet

analógiás gondolkodás,
számolási képesség,
szerialitás,
matematikai szókincs
bővítése,
matematikai nyelvhasználat,
csoportosítás

44. sz. melléklet:
Műveletek megoldása
százas tábla használatával (kivonások).

viszony-fogalmak

51.

Készségek, képességek

Rajzolás utasításnak megfelelően.
Kivonások cselekvéssel,
rajzzal, százas tábla használatával, műveletek leírása.
Halmazalkotás megadott
szempontok szerint.
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Foglalk.
sorsz.
53.

Foglalkozás anyaga
Műveletek tízes átlépés nélkül –
gyakorlás.
Szöveges feladatok megoldása.
Nyitott mondatok kiegészítése.
Szabályjátékok.
Koncentrációs gyakorlatok.

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

A 27. foglalkozás tevékenységei.
Sudoku.

számegyenes, százas tábla,
játékpénz,
képek, számkártya,
logikai készlet

matematikai szókincs
bővítése,
matematikai nyelvhasználat,
beszédértés,
logikai és analógiás
gondolkodás,
problémamegoldó képesség,
figyelem

Megjegyzés
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VII.

Témakör: Műveletek 100-as számkörben tízes átlépéssel

Célok, feladatok:















Logikai és analógiás gondolkodás.
Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése.
Megfigyelő képesség fejlesztése, koncentrációs képesség erősítése.
Kommunikációs képességek fejlesztése, aktív és passzív matematikai szókincs, szóhasználat bővítése.
Téri tájékozódás fejlesztése.
Szerialitás.
Vizuális emlékezet.
Pénzhasználat.
Összeadás, kivonás megoldása tízes átlépéssel 100-as számkörben (teljes kétjegyű számokhoz egyjegyűek hozzáadása, teljes kétjegyű számokból egyjegyűek elvétele, teljes kétjegyű számokhoz teljes kétjegyűek hozzáadása, teljes kétjegyű számokból teljes kétjegyű számok elvétele) cselekvéssel, rajzzal,
eszköz segítségével, majd fokozatosan eszközhasználat nélkül).
Megfelelő számolási technikák kialakítása.
Ellenőrzés fontosságának további erősítése, módjainak megismerése.
Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, műveletek leírása, válasz megfogalmazása.
Nyitott mondatok igazságtartalmának eldöntése, nyitott mondatok kiegészítése.
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Foglalk.
sorsz.
54.

55.

Foglalkozás anyaga
Teljes kétjegyű számokhoz
egyjegyűek hozzáadása tízes
átlépéssel az egyesek analógiája
alapján
(8+3=11; 18+3=21
………..68+3=71).
Szerialitás, emlékezet fejlesztése.

Teljes kétjegyű számokból egyjegyűek elvétele tízes átlépéssel
az egyesek analógiájára:
(11-3=8, 21-3=18 ….
81-3=78.).

Szerialitás, emlékezet fejlesztése.

Új ismeretek,
fogalmak

Tevékenységek, feladatok
Műveletek megoldása rajzzal, eszközökkel.
műveleti lépések jelölése a
számegyenesen, százas táblán, analógiák alkalmazása.
Memóriajátékok színekkel,
fokozatosan növelve az
elemek számát az eredetileg
meghatározott sorrend vis-szakérdezésével.
Műveletek megjelenítése
rajzzal, eszközökkel, analógiák alkalmazása.
A műveleti lépések kirakása
tárgyakkal
művelet lépések jelölése
számegyenesen, százas táblán.
Memóriajátékok formákkal,
fokozatosan növelve az
elemek számát az eredetileg
meghatározott sorrend vis-szakérdezésével.

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

számegyenes, golyós számológép,
százas tábla

analógiás gondolkodás,
számolási képesség,
síkbeli tájékozódás,
szerialitás,
vizuális emlékezet

45. sz. melléklet:
Analógiák felismertetése III.

számegyenes, golyós számológép,
százas tábla, formák

analógiás gondolkodás,
számolási képesség.
térbeli és síkbeli tájékozódás,
szerialitás,
vizuális emlékezet

46. sz. melléklet:
Analógiák felismertetése IV.
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Foglalk.
sorsz.
56.

Foglalkozás anyaga
Összeadás, kivonás gyakorlása
tízes átlépéssel.
Szöveges feladatok megoldása.
Nyitott mondatok megoldása.

Szerialitás, emlékezet fejlesztése.

57.

Hozzáadás pótlással tízes átlépéssel.

Szerialitás, emlékezet fejlesztése

Új ismeretek,
fogalmak
legyen több…
legyen kevesebb

Tevékenységek, feladatok
Műveletek megjelenítése
rajzzal, eszközökkel.
A műveleti lépések kirakása
tárgyakkal
művelet lépések jelölése
számegyenesen, százas táblán.
Nyitott mondatok igazságtartalmának eldöntése.
Memóriajátékok képekkel
fokozatosan növelve az
elemek számát az eredetileg
meghatározott sorrend vis-szakérdezésével.
A pótlás jelölése számegyenesen, százas táblán.
A pótlás lépéseinek leírása
művelettel.
Ellenőrzés lehetőségeinek
gyakorlása.
Memóriajátékok számokkal
fokozatosan növelve az
elemek számát az eredetileg
meghatározott sorrend vis-szakérdezésével.

Eszközök

Készségek, képességek

számegyenes, golyós számológép,
százas tábla,
képek

logikai és analógiás
gondolkodás,
problémamegoldó képesség,
szerialitás,
vizuális emlékezet

számegyenes, golyós számológép,
százas tábla

analógiás gondolkodás,
számolási képesség,
térbeli és síkbeli tájékozódás,
szeriális képesség,
vizuális emlékezet

Megjegyzés
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Foglalk.
sorsz.
58.

Foglalkozás anyaga
Teljes kétjegyű számokból
egyesek elvétele pótlással tízes
átlépéssel.

Síkbeli tájékozódás fejlesztése.

59.

Új ismeretek,
fogalmak

Ismétlés: Sor,
oszlop, hányadik,
sorszámnevek

Elvétel pótlással analógia használatával:
(12-__= 9 22-__=19 stb.).
Síkbeli tájékozódás fejlesztése.

60.

Összeadás, kivonás gyakorlása
tízes átlépéssel.
Pénzhasználat gyakorlása.
Szöveges feladatok megoldása.
Nyitott mondatok megoldása.
Síkbeli tájékozódás, formaészlelés fejlesztése.

Mennyivel több?
Mennyivel kevesebb?

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

A műveletek megoldása
rajzzal, eszközzel, a lépések
jelölése számegyenesen,
százas táblán, a műveletek
lépéseinek leírása
Ellenőrzés lehetőségeinek
gyakorlása
Tájékozódás táblázatban,
sor-oszlop.

számegyenes, golyós számológép,
százas tábla

analógiás és logikai
gondolkodás
számolási képesség
síkbeli tájékozódás
matematikai nyelvhasználat

Műveletek jelölése számegyenesen, százas táblán.
Műveletek leírása.
Ellenőrzések elvégzése.
Tájékozódás táblázatban,
sor-oszlop.
37. foglalkozás tevékenységei.
Kódrejtvények.

számegyenes, golyós számológép,
százas tábla, játékpénz

analógiás gondolkodás,
számolási képesség,
síkbeli tájékozódás

számegyenes, golyós számológép,
százas tábla, játékpénz, képek

matematikai nyelvhasználat,
beszédértés,
logikai és analógiás
gondolkodás,
problémamegoldó képesség,
síkbeli tájékozódás,
vizuális észlelés

Megjegyzés
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VIII. Témakör: A szorzás műveletének kialakítása; A bennfoglalás értelmezése; A részekre osztás
Célok, feladatok:















Logikai és analógiás gondolkodás.
Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése.
Megfigyelő képesség fejlesztése, koncentrációs képesség erősítése.
Kommunikációs képességek fejlesztése, aktív és passzív matematikai szókincs, szóhasználat bővítése.
Téri tájékozódás fejlesztése.
Csoportosítások.
Vizuális észlelés, differenciálás.
Szorzás, osztás, részekre osztás műveletének értelmezése cselekvéssel, rajzzal, eszköz segítségével, majd fokozatosan eszközhasználat nélkül.
10-es és 5-ös szorzótábla felépítése.
10-es és 5-ös bennfoglaló-tábla felépítése.
10 részre osztás, 5 részre osztás.
Megfelelő számolási technikák kialakítása.
Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, műveletek leírása, válasz megfogalmazása.
Nyitott mondatok igazságtartalmának eldöntése, nyitott mondatok kiegészítése.
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Foglalk.
sorsz.
61.

62.

Foglalkozás anyaga
A szorzás műveletének értelmezése.
Ismételt összeadások.
Összeadás és szorzás kapcsolata.

Síkbeli tájékozódás fejlesztése.
10 szorzása, a tízes szorzótábla.
A tízes szorzótábla értelmezése,
felépítése, memorizálása.

Új ismeretek,
fogalmak
szorzás
szorzás jele
viszonyszavak: 2
egyszerese, kétszerese…stb.

szorzat
10 szorzatai

Sorozatok.

63.

5 szorzása, az ötös szorzótábla.
Az ötös szorzótábla értelmezése,
felépítése, memorizálása.
Logikai gondolkodás fejlesztése.

5 szorzatai

Tevékenységek, feladatok
A szorzás értelmezése cselekvéssel, eszközzel, rajzzal.
Ismételt összeadások alkotása, a műveletek megoldása.
Műveletek alkotása, megfogalmazása képről (összeadással, szorzással).
Tájékozódás táblázatban,
sor-oszlop.
Csoportosítások tízesével,
műveletek írása összeadással, szorzással.
Lépegetés a százas táblán, a
szorzás kapcsolódó kifejezések használatának gyakorlása. A szorzótábla memorizálása.
Növekvő sorozatok szabályának felismerése, megfogalmazása, alkalmazása.
Csoportosítások ötösével,
műveletek írása összeadással, szorzással.
Lépegetés a számegyenesen,
a százas táblán. A matematikai kifejezések, a szorzótábla gyakorlása.
Állítások igazságtartalmának
eldöntése.

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

apró tárgyak, korongok, képek

számolási képesség,
analógiás gondolkodás,
csoportosítás,
matematikai nyelvhasználat,
síkbeli tájékozódás

47. sz. melléklet:
Képek a szorzás
műveletének kialakításához.

apró tárgyak, korongok, képek százas tábla, számegyenes

számolási képesség,
analógiás gondolkodás,
csoportosítás,
matematikai nyelvhasználat

48. sz. melléklet:
A tízes szorzótábla
értelmezése.

apró tárgyak, korongok, képek százas tábla, számegyenes

számolási képesség,
analógiás gondolkodás,
csoportosítás,
matematikai nyelvhasználat
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Foglalk.
sorsz.
64.

65.

Foglalkozás anyaga
Az öt és a tíz szorzásának differenciálása.
Az ötös és a tízes szorzótábla
kapcsolata.

Logikai gondolkodás fejlesztése.
A bennfoglalás értelmezése.
Ismételt kivonások.

Sorozatok.
66.

Bennfoglalás tízzel.
A 10-es bennfoglaló- tábla felépítése.

Új ismeretek,
fogalmak
ötös számsor,
tízes számsor

bennfoglalás.
bennfoglalás jele

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Készségek, képességek

Megjegyzés

Csoportosítások ötösével,
tízesével, rajzkészítés, ös-szehasonlítások, állítások
megfogalmazása.
Műveletek írása összeadással, szorzással.
Ötös és tízes számsor kiegészítése, összehasonlítása.
, Matematikai kifejezések,
szorzótábla gyakorlása.
Állítások igazságtartalmának
eldöntése.
A bennfoglalás értelmezése
cselekvéssel, tárgyakkal,
rajzzal.
Csoportosítások kettesével,
hármasával ….stb.
Ismételt kivonások technikájának gyakorlása.
Műveletek alkotása, megfogalmazása képről (kivonással, bennfoglalással).
Csökkenő sorozatok szabályának felismerése, megfogalmazása, alkalmazása.
10-es csoportok alkotása.
Műveletek alkotása, megfogalmazása képről (ismételt
kivonásokkal, bennfoglalással).

apró tárgyak, korongok, képek szorzótábla, számegyenes

számolási képesség,
analógiás és logikai
gondolkodás,
csoportosítás,
matematikai nyelvhasználat

49. sz. melléklet: Az
5 és a 10 szorzásának
differenciálása.

apró tárgyak, korongok, képek,
számegyenes

számolási képesség,
analógiás gondolkodás,
csoportosítás,
matematikai nyelvhasználat,
sorozatok

50. sz. melléklet:
A bennfoglalás értelmezése.

apró tárgyak, korongok, képek,
számegyenes, színesrúd készlet

számolási képesség,
analógiás gondolkodás,
csoportosítás,
matematikai nyelvhasználat
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Foglalk.
sorsz.
67.

Foglalkozás anyaga

Új ismeretek,
fogalmak

A 10-es bennfoglaló-tábla gyakorlása, memorizálása.
Szöveges feladatok megoldása.

68.

Síkbeli tájékozódás, formaészlelés fejlesztése.
Bennfoglalás öttel.
Az 5-ös bennfoglaló-tábla felépítése.

69.

Figyelem, logikai gondolkodás
fejlesztése.
Az 5-ös bennfoglaló-tábla gyakorlása, memorizálása.
Szöveges feladatok megoldása.

Figyelem, logikai gondolkodás
fejlesztése.
70.

A részekre osztás értelmezése.
Tíz részre osztás.

Síkbeli tájékozódás fejlesztése.

részekre osztás,
tizede

Tevékenységek, feladatok

Eszközök

Műveletek alkotása, megfogalmazása képről (ismételt
kivonásokkal, bennfoglalással).
Szöveges feladatok megoldása.
Kódrejtvények.
5-ös csoportok alkotása
Műveletek alkotása, megfogalmazása képről (ismételt
kivonásokkal bennfoglalással).
Sudoku.

apró tárgyak, korongok, képek
számegyenes, színesrúd készlet

Műveletek alkotása, megfogalmazása képről (ismételt
kivonásokkal bennfoglalással).
Szöveges feladatok megoldása.
Sudoku.

apró tárgyak, korongok, képek,
számegyenes

A részekre osztás értelmezése cselekvéssel, eszközzel,
rajzzal.
Tíz részre osztás gyakorlása
(10 tíz részre osztva, 20 tíz
részre osztva stb.).
Műveletek alkotása, megfogalmazása képről.
Ábramásolás ponthálóba.

apró tárgyak, korongok, képek,
számegyenes

apró tárgyak, korongok, képek
számegyenes, színesrúd készlet

Készségek, képességek
számolási képesség,
analógiás gondolkodás,
csoportosítás,
matematikai nyelvhasználat,
síkbeli tájékozódás,
vizuálisészlelés
számolási képesség,
analógiás és logikai
gondolkodás,
csoportosítás,
matematikai nyelvhasználat,
figyelem
számolási képesség,
analógiás és logikai
gondolkodás,
szövegértés,
csoportosítás,
matematikai nyelvhasználat,
figyelem
számolási képesség,
analógiás gondolkodás,
csoportosítás,
matematikai nyelvhasználat

Megjegyzés
Szöveges feladat: 30
db süteményt tízesével rakunk tálcára.
Hány tálcára rakjuk a
süteményt?
51. sz. melléklet:
Színesrúd készlet
használata.

52. sz. melléklet:
Képek a részekre
osztás értelmezéséhez.
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Foglalk.
sorsz.
71.

Foglalkozás anyaga
Öt részre osztás.

Sorozatok.

72.

A részekre osztás gyakorlása,
szöveges feladatok megoldása.
Sorozatok.

Új ismeretek,
fogalmak
ötöde

Tevékenységek, feladatok
Az 5 részre osztás értelmezése cselekvéssel, eszközzel,
rajzzal.
5 részre osztás gyakorlása (5
öt részre osztva, 10 öt részre
osztva stb.).
Műveletek alkotása, megfogalmazása képről.
Növekvő és csökkenő sorozatok szabályának felismerése, megfogalmazása, alkalmazása.
Műveletek alkotása, megfogalmazása képről.
Szöveges feladatok értelmezése, megoldása.
Kétváltozós sorozatok szabályának felismerése, megfogalmazása, alkalmazása.

Eszközök

Készségek, képességek

apró tárgyak, korongok, képek
számegyenes

számolási képesség
analógiás gondolkodás,
csoportosítás,
matematikai nyelvhasználat,
sorozatok

apró tárgyak, korongok, képek,
számegyenes

számolási képesség,
analógiás és logikai
gondolkodás,
szövegértés,
csoportosítás,
matematikai nyelvhasználat,
sorozatok

Megjegyzés

Szöveges feladat: 30
db süteményt 10
gyerek között osztunk
szét egyenlően. Hány
sütemény jut 1 gyereknek?
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1. számú melléklet

Mondókák, dalok (Domokos, 2020)

1. Két kis madár ül a fán.
(Két kezünket magunk elé tartjuk egymással szembe, csak a két mutatóujjunk van nyitva.
Ezek fogják jelképezni a 2 madárkát. )
Egyik, Péter,
(Az egyik mutatóujjunkat meghajlítjuk a másik felé, mintha köszönne a madár.)
Másik, Pál.
(Most a másik mutatóujjunkat is meghajlítjuk.)
Szállj el Péter!
(Hátra karkörzést végezve, eldugjuk az egyik kezünket a hátunk mögé.)
Szállj el Pál!
(Ugyanígy teszünk a másik kezünkkel is.)
Gyere vissza Péter!
Gyere vissza Pál!
(Végül előbb egyik, majd másik kezünket, előre karkörzéssel a kiinduló helyzetbe hozzuk.)
Forrás: http://picibaba.hu/kisgyerekkel/mondokak_versek/kez-es-ujj-jatekok-2 ,Utolsó letöltés:2020.
03. 30.
2. Keze, lába van neki,
Szeme, füle van neki,
Orra, szája van neki
És hol fut a kisnyuszi?
Forrás: https://www.szuloklapja.hu/mondokak-versek/3765/kicsi-orr-kicsi-szaj-12-jatekos-mondoka-atestreszekrol-gyerekeknek.htmlszekapcsolása, Utolsó letöltés: 2020 . 04. 30.
3. Így ketyeg az óra, tikk-takk jár.
(A két mutatóujjunkat jobbra-balra mozgatjuk.)
Benne egy manócska kalapál.
(A két öklünket egymáshoz ütögetjük.)
Ha meg áll az óra és nem jár,
(Mutatóujjaink állnak, nem mozgatjuk őket.)
Alszik a manócska és nem kalapál.
(Kezeinket összetesszük és ráhajtjuk a fejünket.)
Forrás: http://picibaba.hu/kisgyerekkel/mondokak_versek/kez-es-ujj-jatekok-2, Utolsó letöltés: 2020.
04. 24.
4. Itt a szemem, itt a szám. Ez meg itt az orrocskám. (mutatás szemre, orra)
Jobbra, balra két karom. Forgatom, ha akarom. (jobb és bal kéz emelgetése, forgatása)
Két lábamon megállok. Ha akarok, ugrálok. (lábak ütögetése, ugrálás)
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Forrás: https://mondokazzunk.wordpress.com/2011/06/13/itt-a-szemem-itt-a-szam/, Utolsó letöltés:
2020.05.04.

5. Nyuszi Gyuszi dal

Forrás: http://bobita.fi/wp-content/uploads/2019/12/zeneovi.pdf ,Utolsó letöltés 2020. 04. 30.
6. Egy, kettő, három, négy
Te kis cipó, hová mégy?
Kip-kop kopogok,
Találd ki, hogy ki vagyok!
Forrás: Józsa, 2016. 42. o.
7. Egy kicsi kalapács kopp-kopp-kopp.
(Jobb kezünk ökölben, a fejünk fölött kiindulva kalapáló mozdulatot végzünk, másik kezünket nem használjuk.)
Két kicsi kalapács kopp-kopp-kopp.
(A két kalapács, vagyis a két kezünk ökölben és összeütögetjük őket.)
Három kicsi kalapács kopp-kopp-kopp.
(Az ökleinket továbbra is összeütögetjük, de beszáll a harmadik kalapács is, az egyik lábunk, amivel dobbantunk.)
Négy kicsi kalapács kopp-kopp kopp.
(Az előzőket folytatjuk, és beszáll a negyedik kalapács, a másik lábunk is. Így már a kettővel dobbantunk, azaz helyben járunk.)
Öt kicsi kalapács kopp-kopp-kopp.
(Jár az öklünk, jár a lábunk, végül az ötödik kalapácsként a fejünkkel bólogatunk.)
Forrás: http://picibaba.hu/kisgyerekkel/mondokak_versek/kez-es-ujj-jatekok-2, Utolsó letöltés:2020.
04.30.
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2. számú melléklet

Az állatok vitája című mese (Domokos, 2020)

Forrás: Nagy, 2009. 122. o.
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3. számú melléklet

Gyümölcsök 3-as számkörben (Domokos, 2020)

Képek forrása:
https://www.google.com/search?q=gy%C3%BCm%C3%B6lcs+rajz&rlz=1C1DIMC_enHU852HU85
2&oq=gy%C3%BCm%C3%B6lcs&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l2j46j0l2j69i61.9417j0j4&sourceid=
chrome&ie=UTF-8, Utolsó letöltés 2020. 05. 04.
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4. számú melléklet

Vizuális differenciálás, forma egyeztetés, irányok, vonalkövetés (Domokos, 2020)
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Forrás: http://spec-edu.qwqw.eu/tarhely/spec-edu/dokumentumok/05.pdf, Utolsó letöltés 2020. 04.29.
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5. számú melléklet

A három kiscica című mese (Domokos, 2020)

170
Forrás: Nagy, 2009. 116. o.
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6. számú melléklet

Mozgás dallal: Ugri-bugri (Domokos, 2020)
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Forrás: http://www.varazsbetu.hu/letolt/ugribugri.pdf, Utolsó letöltés: 2020. 03. 10.
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7. számú melléklet

Számok ujj-képe 5-ös számkörben (Domokos, 2020)

kettő

egy

három

négy
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Forrás: https://hu.pinterest.com/pin/92534967334583152/, Utolsó letöltés 2020.04.28.
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8. számú melléklet

Számképek (öltözködés) (Domokos, 2020)

Képek forrása:

174

https://www.google.com/search?q=ruh%C3%A1zat&rlz=1C1DIMC_enHU852HU852&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=2ahUKEwjsq6nC5pLpAhXto4sKHSRXC_wQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1536&bih=674, Utolsó letöltés: 2020. 05.04.

FMPSZFMPSZ | Székesfehérvár

175
Segédanyag a számolási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztéséhez
Készítette: Bellér Emese, Domokos-Horváth Edit, Horváth Zsoltné, Kissné Korsós Ágnes, Móricz
Julianna
9. számú melléklet

Mennyiségegyeztetés számképekről 5-ös számkörben (Domokos, 2020)

Rajzolj jobb oldalra ugyanannyit, amennyit a baloldalon látsz! Te találod ki, hogy mit rajzolsz!
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10. számú melléklet

Képolvasó tábla (járművek) (Domokos, 2020)

Képek forrása:
https://www.google.com/search?q=ruh%C3%A1zat&rlz=1C1DIMC_enHU852HU852&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=2ahUKEwjsq6nC5pLpAhXto4sKHSRXC_wQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1536&bih=674, Utolsó letöltés: 2020. 05.04.
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11. számú melléklet
Nyelvi fejlesztés: A kutya, a macska meg az egér című mese (Domokos, 2020)

Forrás: Nagy, 2009. 132. o.
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12. számú melléklet
Síkbeli orientáció: formaegyeztetés, másolás, sorminta (Domokos, 2020)
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13. számú melléklet

Vonalvezetés, formaegyeztetés színezéssel (Domokos, 2020)

Forrás: http://spec-edu.qwqw.eu/tarhely/spec-edu/dokumentumok/01.pdf, Utolsó letöltés: 2020. 05.
04.
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14. számú melléklet

Mennyiség állandóság 5-ös számkör (Domokos, 2020)
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Forrás: Rosta, 2006. 84. o.
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15. számú melléklet
Geometriai dominók (Domokos, 2020)
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16. számú melléklet

A róka és a bakkecske című mese (Domokos,2020)

Forrás: Nagy, 2009. 146. o.
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17. számú melléklet

Róka színező (Domokos, 2020)
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https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMC_enHU852HU852&source=univ&tbm=isch&q=r%C3
%B3ka+sz%C3%ADnez%C5%91&sa=X&ved=2ahUKEwizsPneqJvpAhWMGuwKHSG1CnIQsAR6
BAgKEAE&biw=1536&bih=722, Utolsó letöltés 2020. 05. 04.
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18. számú melléklet
Társasjáték alaplap (Domokos, 2020)

Forrás: http://www.abcakademia.hu/storage/jatekgyujtemeny/kovacs_agi/tarsas_fofogalmas.pdf,
Utolsó letöltés: 2020. 04.20.
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19. számú melléklet

Mennyiségállandóság, számfogalom 5-ös számkörben (Domokos, 2020)

Kép forrása:
https://www.google.com/search?q=gomba+rajz&safe=images&rlz=1C1DIMC_enHU852HU852&sxsr
f=ALeKk034aAQZ0Gd_wa6k1J9QfgacbyEI2w:1588674180412&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve
d=2ahUKEwilqL_BwJzpAhXhwosKHepHAv0Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=674, Utolsó
letöltés 2020. 05. 05.
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20. számú melléklet
Fizetés az étel szagáért című mese (Domokos, 2020)

Forrás: Nagy, 2009. 176. o.
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21. számú melléklet
Szöveges feladat példák 5-ös számkörre (Domokos, 2020)

1. A boltban Zsani kapott két hajcsatot. Otthon talált a fiókban még kettőt. Hány hajcsatja van
most?
2. Tegnap a zsebembe tettem két nyalókát. Délután az öcsémnek adtam egyet belőle. Mennyi
nyalóka maradt a zsebemben?
3. Nóri a 2 barátnőjével játszott. Odament két lány hozzájuk játszani. Hányan játszanak?
4. Bence vasárnap talált a kamrában 5 cipőt. Hány pár cipőt talált Bence?
5. Jani, Marci, Attila és Kevin barátok. Tudnak párokat alkotni a játékhoz?
6. A gyerekek négyen vannak a családban. Bandi bácsi öt csokit vitt a gyerekeknek. Jut mindegyik gyereknek csoki? Miért?
7. Martinnak négy játékautója volt. Sajnos Robi, a testvére, egy autót a játszótéren elhagyott.
Hány autója van Martinnak?
8. Kaptam öt léggömböt. Kipukkant egy sárga és egy kék. Mennyi léggömböm van?
9. Tavasz volt, anyukám a kertben veteményezett. Öt paprika palántát ültetett el a földbe. A vihar
kidöntött közülük kettőt. Hány palánta maradt a veteményesben?
10. Panninak négy karkötője közül az egyik elszakadt. Hány karkötőjét tudja viselni?
11. A lányok sorban álltak. Fanni az első, Lili a második, Andi a harmadik. Ki áll elől?
12. Ajándékot osztottak. Az első gyerek egy plüssjátékot kapott. A második gyerek egy horgászjátékot. A harmadik gyerek egy kisautót. A negyedik gyerek egy léggömböt. Hány gyerek kapott ajándékot?
13. Petráéknál otthon kiskutyák születtek. Először egy fekete, utána egy foltos és végül három
barna. Hány kiskutya született Petráéknál?
14. Béni öt szem cukrot talált a konyha asztalon. Megevett egyet. Utána megevett még kettőt.
Hány cukor maradt az asztalon?
190
15. Hideg reggel volt. Sanyi vastagon öltözött fel: a nadrághoz felvette az atlétát, a pólót, a pulóvert és a sapkáját. Hány ruha volt rajta?
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16. Sorban, egymás után állt 5 gyerek. Első Pisti, második Béci, harmadik Lora, negyedik Réka,
ötödik Tomi. Ki volt az első? Ki volt az utolsó? Hányadik volt Réka?
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22. számú melléklet
Feladatlap beszédértéshez, síkbeli tájékozódáshoz (Domokos, 2020)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Merre megy az autó?
Rajzold be, ki vezeti!
Rajzolj utasokat!
Hányan ülnek az autóban?
Rajzolj utat, ahol az autó halad!
Az út szélén egy kutya áll.
A lap alján legyen egy ember!
A távolba rajzolj egy dombot! A dombon álljon egy fa!
Színezd ki az autót barnára!

Kép forrása:
https://www.google.com/search?q=aut%C3%B3rajz&rlz=1C1DIMC_enHU852HU852&tbm=isch&so
urce=iu&ictx=1&fir=ErZ34R96xCy_AM%253A%252CS5onF20_AgMCsM%252C_&vet=1&usg=AI4
_kS3C9_nPiwTs3JRdHVz9tIRqkU0gQ&sa=X&ved=2ahUKEwiClsbUsJvpAhXCzqQKHYD_DGwQ9
QEwAHoECAoQGg#imgrc=ErZ34R96xCy_AM: Utolsó letöltés:2020. 05.11.
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23. számú melléklet

Kesztyű című mese

Ment, mendegélt egyszer egy öregember a kiskutyájával az erdőben. Hogy, hogy nem, az öreg elvesztette az egyik kesztyűjét. Arra szaladt a kisegér, bebújt a kesztyűbe, és azt mondja: ,,Jó lakásom lesz itt
nekem!"
Éppen arra ugrándozott egy béka is, bekukkant a kesztyűbe, és kérdi: - Ki lakik ebben a kesztyűben? Cincogó, a kisegér. Hát te ki vagy? - Én vagyok Brekegő, a béka. Engedd meg, hogy veled lakjam! Gyere, nem bánom! Most már ketten voltak.
Arra szaladt egy nyulacska is, meglátta a kesztyűt, és ezt kérdi: - Ki lakik ebben a kesztyűben? - Cincogó, a kisegér és Brekegő, a béka. Hát te ki vagy? - Én Tapsifüles vagyok, a nyulacska. Fogadjatok
be engem is! - Gyere, ha kedved tartja! Így már hárman voltak.
Egyszer csak arra jön a róka, egyenesen kesztyű felé tart. - Ki lakik ebben a kesztyűben? - Cincogó, a
kisegér, Brekegő, a béka és Tapsifüles, a nyulacska. Hát te ki vagy? - Én vagyok Csalavér, a róka.
Engedjetek be engem is. - Gyere, ha úgy tetszik! Most már négyen ültek a kesztyűben.
Arra jött a farkas is, megállt a kesztyű mellett. - Ki lakik ebben a kesztyűben? - Cincogó, a kisegér,
Brekegő, a béka, Tapsifüles, a nyulacska és Csalavér, a róka. Hát te ki vagy? - Én vagyok az Ordas
farkas. Befogadtok-e engem is? - Hát gyere, ha gondolod, hogy elférsz! Bebújt a farkas is. Most már
öten voltak.
Honnan, honnan nem, egyszer csak arra jött egy vaddisznó. - Röf-röf- röf! Ki lakik ebben a kesztyűben? - Cincogó, a kisegér, Brekegő, a béka, Tapsifüles, a nyúl, Csalavér, a róka és Ordas farkas. Hát te
ki vagy? - Röf-röf- röf! Én vagyok a Röfi disznó. Fogadjatok be a házatokba! - Mindenki csak a mi
kesztyűnkben szeretne lakni, akinek erre tart az útja! Láthatod, hogy magunk sem férünk már el. - Én
még meghúzódom valahogy, fogadjatok be! - Nem bánjuk, gyere! Bebújt a vaddisznó is. Már hatan
voltak, de olyan szorosan, hogy meg sem tudtak moccanni.
Alig helyezkedtek el valahogy, hallják ám, hogy zörögnek a bokrok. A medve bújt elő, és egyenesen
a kesztyű felé tartott. - Ki lakik ebben a kesztyűben? - Cincogó, a kisegér, Brekegő, a béka, Tapsifüles,
a nyúl, Csalavér, a róka, Ordas farkas meg Röfi disznó. Hát te ki vagy? - Brumm-brumm-brumm! De
sokan vagytok! Én vagyok a Mormogi medve. Fogadjatok már be engem is! - Hová fogadjunk be,
amikor magunk is szűken vagyunk? - Csak megleszünk valahogy. - Hát gyere, ha kedved tartja, de
csak a kesztyű szélére. Bebújt a medve is. Most már heten voltak.
A kesztyű már pattanásig feszült. Ekkorára az öreg is észrevette, hogy útközben elhagyta kesztyűjét.
Visszafordult, hogy megkeresse. A kiskutya előtte futott. Amint szalad, egyszerre csak látja, hogy ott
fekszik a kesztyű az úton, és izeg-mozog. Meg is ugatta: ,,Vau-vau-vau!" Az állatok erre igen megrémültek, kiugrottak a kesztyűből - futott, ki merre tudott. Az öreg is odaért, és felvette kesztyűjét. Itt a
vége, fuss el véle!
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24. számú melléklet
Tájékozódó képesség fejlesztése (Illés és mtsai, 2019)
Tájékozódás saját testen,
jobb-bal oldal differenciálása
Emeld fel a jobb kezed!
Emeld fel a bal lábad!
Fogd meg a jobb füled!
Fogd meg a jobb vállad!
Hol van a bal szemed?
Hol van a bal könyököd?

Tájékozódás térben, síkban

2.

Hol van a jobb vállad?
Hol van a bal térded?
Hol van a jobb könyököd?
Hol van a jobb tenyered?
Hol van a bal bokád?
Hol van a bal lábfejed?

Színezd ki… 15.b feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva. A
harmadikat kékre színezzük – jobbra néző kecske.
Házi feladat a jobbra nézők kiszínezése.)

3.

Hol van a jobb szemed?
Hol van a bal füled?
Hol van a bal talpad?
Hol van a jobb combod?
Hol van a jobb sarkad?
Hol van a homlokod közepe?

Elrejtett tárgyak, képek, jelek,
számkártyák, stb. megtalálása:
Keresd meg azt a …., ami az
asztal alatt van, a székek között
van, az ajtó mögött van, a könyv
mellett van, a tükör (tábla) fölött
van, a szekrény előtt van!
Hol találtad meg a ….?
Honnan vetted elő a ……?
Elrejtett tárgyak, képek, jelek,
számkártyák, stb. megtalálása:
Keresd meg azt a …., ami az
asztal alatt van, a székek között
van, az ajtó mögött van, a könyv
mellett van, a tükör (tábla) fölött
van, a szekrény előtt van!
Hol találtad meg a ….?
Honnan vetted elő a ……?

4.

Hol van a jobb arcod?
Hol van a bal kézfejed?
Hol van a bal térdhajlatod?
Hol van a jobb csuklód?
Hol van a jobb szemöldököd?
Hol van a hátad közepe?
Hol van a bal karod? Hol van
az állad?

Elrejtett tárgyak, képek, jelek,
számkártyák, stb. megtalálása:
Keresd meg azt a …., ami az
asztal alatt van, a
székek között van, az ajtó mögött van, a könyv mellett van, a
tükör (tábla) fölött van, a szekrény előtt van!

Színezd ki… 17.b feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Az elsőt kékre színezzük –
jobb kézre való kesztyű, a
másodikat pirosra színezzük – bal kézre való kesz-

1.

Elrejtett tárgyak, képek, jelek,
számkártyák, stb. megtalálása.
Keresd meg azt a …., ami az
asztal alatt van, a székek között
van, az ajtó mögött van, a könyv
mellett van, a tükör (tábla) fölött
van, a szekrény előtt van!
Hol találtad meg a ….?
Honnan vetted elő a ……?

Tájékozódás síkban:
jobb-bal, fel-le,
átlós irányok azonosítása
Színezd ki…és rajzolj te is
(régi kiadás) 14.b feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Az elsőt pirosra színezzük
– balra néző bohóc. Házi
feladat a balra nézők kiszínezése.)

Színezd ki… 16.b feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Az elsőt pirosra színezzük
– balra néző madár, a
harmadikat kékre színezzük – jobbra néző madár.
Házi feladat a továbbiak
kiszínezése.)

FMPSZFMPSZ | Székesfehérvár

195

196
Segédanyag a számolási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztéséhez
Készítette: Bellér Emese, Domokos-Horváth Edit, Horváth Zsoltné, Kissné Korsós Ágnes, Móricz
Julianna
Hol találtad meg a ….?
Honnan vetted elő a ……?

tyű. Házi feladat a továbbiak kiszínezése.)
Színezd ki… 18.b feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Az elsőt kékre színezzük –
jobbra néző motor, a harmadikat pirosra színezzük
– balra néző motor. Házi
feladat a továbbiak kiszínezése.)
Színezd ki… 19.b feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Az elsőt pirosra színezzük
– balra néző helikopter, a
másodikat kékre színezzük
– jobbra néző helikopter.
Házi feladat a továbbiak
kiszínezése.)
Színezd ki… 20.b feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Az elsőt pirosra színezzük
– balra néző hajó, a harmadikat kékre színezzük –
jobbra néző hajó. Házi
feladat a továbbiak kiszínezése.)
Színezd ki… 21.b feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Az elsőt kékre színezzük –
jobbra néző hóvirág, a
másodikat pirosra színezzük – balra néző hóvirág.
Házi feladat a továbbiak
kiszínezése.)
Színezd ki… 22.b feladatlapja (Az irányokat szóban

5.

Fogd meg a jobb kezeddel a
jobb füled!
Takard el a bal kezeddel a bal
szemed!
Fogd meg a bal kezeddel a
bal bokád!
Fogd meg a jobb kezeddel a
jobb térded!

Képek, tárgyak, jelek, számkártyák, stb. elhelyezése az adott
utasításnak megfelelően.
Tedd a …. az asztal alá, a szék
mellé, az ajtó elé, a könyv fölé,
a szekrény és az asztal közé, a
szék mögé!
Hová tetted a ….?
Hol van most a ….?

6.

Fogd meg a jobb kezeddel a
jobb combodat!
Tedd el a bal kezed a bal
térdedre!
Fogd meg a bal kezeddel a
bal füledet!

Képek, tárgyak, jelek, számkártyák, stb. elhelyezése az adott
utasításnak megfelelően.
Tedd a …. az asztal alá, a szék
mellé, az ajtó elé, a könyv fölé,
a szekrény és az asztal közé, a
szék mögé!
Hová tetted a ….?
Hol van most a ….?

Fogd meg a jobb kezeddel a
jobb bokádat!
7.

Érintsd meg a jobb mutatóujjaddal a jobb szemöldöködet!
Tedd el a bal kezed a bal
derekadra!
Fogd meg a bal kezeddel a
bal lábfejedet!
Érintsd meg a jobb kezeddel
a jobb térdhajlatodat!

Képek, tárgyak, jelek, számkártyák, stb. elhelyezése az adott
utasításnak megfelelően.
Tedd a …. az asztal alá, a szék
mellé, az ajtó elé, a könyv fölé,
a szekrény és az asztal közé, a
szék mögé!
Hová tetted a ….?
Hol van most a ….?

8.

Érintsd meg a jobb középsőujjaddal a jobb arcodat!
Tedd el a jobb kezed a jobb
válladra!
Fogd meg a bal kezeddel a
bal bokádat!
Fogd meg a jobb kezeddel a
jobb talpadat!

Képek, tárgyak, jelek, számkártyák, stb. elhelyezése az adott
utasításnak megfelelően.
Tedd a …. az asztal alá, a szék
mellé, az ajtó elé, a könyv fölé,
a szekrény és az asztal közé, a
szék mögé!
Hová tetted a ….?
Hol van most a ….?

9.

Fogd meg a jobb kezeddel a
bal térded

Saját testhez viszonyítva az irányok azonosítása. Képek, tár-
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Takard el a jobb kezeddel a
bal szemed!
Fogd meg a jobb kezeddel a
bal bokád!
Fogd meg a bal kezeddel a
jobb füled!
Fogd meg a bal kezeddel a
jobb térded!
Takard el a bal kezeddel a
jobb szemed!
10. Fogd meg a jobb kezeddel a
bal combodat!
Fogd el a jobb kezeddel a bal
sarkadat!
Fogd meg a jobb kezeddel a
bal bokád!
Fogd meg a bal kezeddel a
jobb válladat!
Fogd meg a bal kezeddel a
jobb térded!
Takard el a bal kezeddel a
jobb szemed!
11. Fogd meg a jobb kezeddel a
bal könyöködet!
Fogd el a jobb kezeddel a bal
tenyeredet!
Fogd meg a jobb kezeddel a
bal szemöldöködet!
Fogd meg a bal kezeddel a
jobb arcodat!
Fogd meg a bal kezeddel a
jobb füledet!
Fogd meg a bal kezeddel a
jobb válladat!
12. Fogd meg a jobb kezeddel a
bal sarkadat!
Fogd el a jobb kezeddel a bal
combodat!
Fogd meg a jobb kezeddel a
bal csuklódat!
Fogd meg a bal kezeddel a
jobb könyöködet!
Fogd meg a bal kezeddel a
jobb szemhéjadat!
Fogd meg a bal kezeddel a

gyak, jelek, számkártyák, stb.
elhelyezése az adott utasításnak
megfelelően.
Tedd a … magad elé, a hátad
mögé, a jobb lábad mellé, a bal
válladra, a fejed fölé!
Hová tetted a ….?
Hol van most a ….?

megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Az elsőt pirosra színezzük
–balra néző kancsó, a
harmadikat kékre színezzük – jobbra néző kancsó.
Házi feladat a továbbiak
kiszínezése.)

Saját testhez viszonyítva az irányok azonosítása. Képek, tárgyak, jelek, számkártyák, stb.
elhelyezése az adott utasításnak
megfelelően.
Tedd a … a két lábad közé, a
térded mögé, a bal szemed elé, a
jobb füledre, a jobb sarkad mögé! Hová tetted a ….?
Hol van most a …?

Színezd ki… 23.b feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Az elsőt kékre színezzük –
jobbra ütő kalapács, a
másodikat pirosra színezzük – balra ütő kalapács.
Házi feladat a továbbiak
kiszínezése.)

Saját testhez viszonyítva az irányok azonosítása. Képek, tárgyak, jelek, számkártyák, stb.
elhelyezése az adott utasításnak
megfelelően.
Tedd a … a jobb kezeden a mutató és középső ujjad közé, az
állad alá, a jobb combodra, a bal
derekad mellé, az orrod elé!
Hová tetted a ….?
Hol van most a …?

Nebuló 1… 27.c feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Az elsőt pirosra színezzük
– balra néző sapka, a
harmadikat kékre színezzük – jobbra néző sapka.
Házi feladat a továbbiak
kiszínezése.)

Saját testhez viszonyítva az irányok azonosítása. Képek, tárgyak, jelek, számkártyák, stb.
elhelyezése az adott utasításnak
megfelelően.
Tedd a … a jobb hónaljad alá, a
jobb kézfejedre, a bal vállad
fölé, a két térded közé, az arcod
elé!
Hová tetted a ….?
Hol van most a …?

Nebuló 1… 28.a feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Az elsőt kékre színezzük –
jobbra néző trombita, a
harmadikat pirosra színezzük – balra néző trombita. Házi feladat a továbbiak kiszínezése.)
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jobb tenyeredet!
13. Fogd meg a jobb kezeddel a
bal térded
Takard el a bal kezeddel a
jobb szemed
Fogd meg a jobb kezeddel a
bal bokád!
Fogd meg a bal kezeddel a
jobbfüled!
Takard el a jobb kezeddel a
bal szemed!
Fogd meg a bal kezeddel a
jobb térded!
14. Takard el a jobb kezeddel a
bal szemed!
Takard el a bal kezeddel a
jobb szemed!
Fogd meg a jobb kezeddel a
bal bokád!
Fogd meg a bal kezeddel a
jobb bokád!
Fogd meg a jobb kezeddel a
bal térded!
Fogd meg a bal kezeddel a
jobb térded!
15. Fogd meg a jobb kezeddel a
bal könyököd!
Fogd meg a bal kezeddel a
jobb térded!
Tedd a jobb mutatóujjadat a
bal füledre!
Tedd a bal mutatóujjadat a
jobb füledre!
Tedd a jobb kezed a bal válladra!
Tedd a bal kezed a jobb csuklódra!
16. Fogd meg a jobb kezeddel a
bal térdhajlatodat!
Takard le a bal kezeddel a
jobb szemhéjadat!
Fogd meg a jobb kezeddel a
bal bokád!
Fogd meg a bal kezeddel a

Képek, tárgyak, jelek, számkártyák, stb. elhelyezése az adott
utasításnak megfelelően asztalon
elhelyezett nagy üres lapon (tájékozódás síkban).
Tedd a … a lap aljára, tetejére,
jobb oldalára, bal oldalára, közepére!
Hová tetted a ….?
Hol van most a …?

Nebuló 1… 29.a feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Irányonként egyet közösen
kiszínezünk: balra néző
körcikk - piros, jobbra
néző - kék, felfelé néző –
sárga, lefelé néző – zöld.
Házi feladat a továbbiak
kiszínezése.)

Képek, tárgyak, jelek, számkártyák, stb. elhelyezése az adott
utasításnak megfelelően asztalon
elhelyezett nagy üres lapon (tájékozódás síkban).
Tedd a …a lap felső részére,
alsó részére, az alsó sarkába, a
felső sarkába, a jobb alsó sarkába!
Hová tetted a ….?
Hol van most a …?

Nebuló 1… 29.b feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Irányonként egyet közösen
kiszínezünk: balra néző
körcikk - piros, jobbra
néző - kék, felfelé néző –
sárga, lefelé néző – zöld.
Házi feladat a továbbiak
kiszínezése.)

Képek, tárgyak, jelek, számkártyák, stb. elhelyezése az adott
utasításnak megfelelően asztalon
elhelyezett nagy üres lapon (tájékozódás síkban).
Tedd a … a lap bal alsó sarkába,
a jobb felső sarkába, a bal felső
sarkába, a lap alá, fölé, mellé a
jobb oldalra, mellé a baloldalra!
Hová tetted a ….?
Hol van most a …?

Nebuló 1… 29.c feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Irányonként egyet közösen
kiszínezünk: balra néző
cipőnyom- piros, jobbra
néző - kék, felfelé néző –
sárga, lefelé néző – zöld.
Házi feladat a továbbiak
kiszínezése.)

Képek, tárgyak, jelek, számkártyák, stb. elhelyezése az adott
utasításnak megfelelően asztalon
elhelyezett nagy üres lapon (tájékozódás síkban).
Tedd a … a lap aljára, tetejére,
jobb oldalára, bal oldalára, kö-

Nebuló 1… 30.a feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Irányonként egyet közösen
kiszínezünk: balra néző
lepke- piros, jobbra néző -
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jobb füled!
Érintsd meg a jobb mutatóujjaddal a bal szemöldöködet!
Fogd meg a bal kezeddel a
jobb sarkadat!

17. Fogd meg a jobb kezeddel a
jobb füled, a bal kezeddel
pedig a bal füled!
Fogd meg a jobb kezeddel a
bal bokád, a bal kezeddel
pedig a jobb bokád!
Takard el a jobb kezeddel a
jobb szemed, a bal kezeddel a
bal szemed!
Fogd meg a bal kezeddel a
bal térdedet, a jobb kezeddel
a jobb térded!

18. Fogd meg a jobb kezeddel a
jobb bokádat, a bal kezeddel
pedig a bal bokádat!
Fogd meg a jobb kezeddel a
bal bokád, a bal kezeddel
pedig a jobb bokád!
Takard el a jobb kezeddel a
jobb szemed, a bal kezeddel a
bal szemed!
Fogd meg a bal kezeddel a
bal térdedet, a jobb kezeddel
a jobb térded!

zepére, felső részére, alsó részére, az alsó sarkába, a felső sarkába, a jobb alsó sarkába, a bal
alsó sarkába, a jobb felső sarkába, a bal felső sarkába, a lap alá,
fölé, mellé a jobb oldalra, mellé
a baloldalra! Hová tetted a ….?
Hol van most a …?
Kiosztott képek, tárgyak, jelek,
számkártyák, stb. elhelyezése az
adott utasításnak megfelelően
asztalon elhelyezett nagy (6x6os beosztású, az oszlop és a sor
is sorszámozott, a sor piros, az
oszlop kék pöttyel jelölt) négyzetrácsos lapon (tájékozódás
síkban).
Tedd a … az első, második, …
sorba! Tedd a képet az első,
második, … oszlopba! Tedd a
képet az első sor 3. négyzetébe,
az első oszlop 2. négyzetébe, …!
Dobj két dobókockával (piroskék
pöttyök:
piros=sor,
kék=oszlop). Tedd a képet arra a
helyre, amit dobtál! Hová tetted
a ….? Hol van most a …?
Kiosztott képek, tárgyak, jelek,
számkártyák, stb. elhelyezése az
adott utasításnak megfelelően
asztalon elhelyezett nagy (6x6os beosztású, az oszlop és a sor
is sorszámozott, a sor piros, az
oszlop kék pöttyel jelölt) négyzetrácsos lapon (tájékozódás
síkban).
Tedd a … az első, második, …
sorba! Tedd a képet az első,
második, … oszlopba!
Tedd a képet az első sor 3.
négyzetébe, az első oszlop 2.
négyzetébe, …!
Dobj két dobókockával (piroskék
pöttyök:
piros=sor,
kék=oszlop). Tedd a képet arra a

kék, felfelé néző – sárga,
lefelé néző – zöld. Házi
feladat a továbbiak kiszínezése.)

Nebuló 1… 30.b feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Irányonként egyet közösen
kiszínezünk: balra néző
csúcs - piros, jobbra néző
- kék, felfelé néző – sárga,
lefelé néző – zöld. Házi
feladat a továbbiak kiszínezése.)

Nebuló 1… 30.c feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Irányonként egyet közösen
kiszínezünk: balra néző
ceruza - piros, jobbra
néző - kék, felfelé néző –
sárga, lefelé néző – zöld.
Házi feladat a továbbiak
kiszínezése.)

FMPSZFMPSZ | Székesfehérvár

199

200
Segédanyag a számolási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztéséhez
Készítette: Bellér Emese, Domokos-Horváth Edit, Horváth Zsoltné, Kissné Korsós Ágnes, Móricz
Julianna

19. Fogd meg a jobb kezeddel a
jobb térded, a bal kezeddel
pedig a bal térded!
Fogd meg a jobb kezeddel a
jobb derekadat, a bal kezeddel pedig a bal válladat!
Tedd a jobb kezed a jobb
füledre, a bal kezed a bal
füledre!
Fogd meg a bal kezeddel a
bal combodat, érintsd meg a
jobb mutatóujjaddal a jobb
oldalon a nyakadat!

20. Tedd rá a jobb kisujjad a jobb
füledre, a bal kisujjad pedig a
bal füledre!
Fogd meg a jobb kezeddel a
jobb lábfejed, a bal kezeddel
pedig a bal lábfejed!
Tedd rá a jobb mutatóujjad a
jobb szemöldöködre, a bal
mutatóujjad pedig a bal
szemöldöködre!
Érintsd össze a jobb hüvelykujjad a bal kisujjaddal.

21. Fogd meg a jobb kezeddel a
bal füled, a bal kezeddel pedig a jobb füled!
Takard el a bal kezeddel a
jobb szemed, a jobb kezeddel

helyre, amit dobtál! Hová tetted
a ….? Hol van most a …?
Kiosztott képek, tárgyak, jelek,
számkártyák, stb. elhelyezése az
adott utasításnak megfelelően
asztalon elhelyezett nagy (6x6os beosztású, az oszlop és a sor
is sorszámozott, a sor piros, az
oszlop kék pöttyel jelölt) négyzetrácsos lapon (tájékozódás
síkban).
Tedd a … az első, második, …
sorba! Tedd a képet az első,
második, … oszlopba! Tedd a
képet az első sor 3. négyzetébe,
az első oszlop 2. négyzetébe, …!
Dobj két dobókockával (piroskék
pöttyök:
piros=sor,
kék=oszlop). Tedd a képet arra a
helyre, amit dobtál! Hová tetted
a ….? Hol van most a …?
Kiosztott képek, tárgyak, jelek,
számkártyák, stb. elhelyezése az
adott utasításnak megfelelően
asztalon elhelyezett nagy (6x6os beosztású, az oszlop és a sor
is sorszámozott, a sor piros, az
oszlop kék pöttyel jelölt) négyzetrácsos lapon (tájékozódás
síkban).
Tedd a … az első, második, …
sorba! Tedd a képet az első,
második, … oszlopba! Tedd a
képet az első sor 3. négyzetébe,
az első oszlop 2. négyzetébe, …!
Dobj két dobókockával (piroskék
pöttyök:
piros=sor,
kék=oszlop). Tedd a képet arra a
helyre, amit dobtál! Hová tetted
a ….? Hol van most a …?
Kiosztott képekkel, tárgyakkal,
jelekkel, számkártyákkal, stb.
lépegetés az adott utasításnak
megfelelően asztalon elhelyezett
nagy (6x6-os beosztású, az osz-

Nebuló 1… 31.a feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Irányonként egyet közösen
kiszínezünk: balra néző
makk - piros, jobbra néző
- kék, felfelé néző – sárga,
lefelé néző – zöld. Házi
feladat a továbbiak kiszínezése.)

Nebuló 1… 31.b feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Irányonként egyet közösen
kiszínezünk: balra néző
csákó - piros, jobbra néző
- kék, felfelé néző – sárga,
lefelé néző – zöld. Házi
feladat a továbbiak kiszínezése.)

Nebuló 1… 31.c feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Irányonként egyet közösen
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pedig a bal szemed!
Fogd meg a jobb kezeddel a
bal térdedet, a bal kezeddel a
jobb térded!
Tedd rá a jobb kisujjad a bal
térdedre, a bal kisujjad pedig
a jobb térdedre!
Tedd rá a jobb mutatóujjad a
jobb bokádra, a bal mutatóujjad pedig a bal bokádra!
22. Tedd rá jobb mutatóujjad a
bal könyöködre, a bal mutatóujjad a jobb könyöködre!
Fogd meg a jobb kezeddel a
bal bokád, a bal kezeddel
pedig a jobb bokád!
Takard el a jobb kezeddel a
jobb szemed, a bal kezeddel a
bal szemed!
Tedd egymásra a jobb mutatóujjad és a bal kisujjad!

23. Tedd a jobb mutatóujjad a bal
mutatóujjad alá!
Fogd meg a jobb kezeddel a
bal kisujjad!
Tedd rá a jobb középső ujjad
a bal középső ujjadra!
Tedd a jobb kisujjad a bal
bokádra, a bal kisujjad pedig
a jobb bokádra!

24. Fogd meg a jobb kezeddel a
jobb füled, a bal kezeddel

lop és a sor is sorszámozott)
négyzetrácsos lapon:
Tedd a képet a négyzetrácsos
lapra (bárhova teheti, ez lesz a
kiindulópont)!
Most lépj jobbra kettőt! Le
egyet! Fel hármat! Balra egyet!
Átlósan balra le egyet! Átlósan
jobbra fel kettőt! Átlósan balra
fel egyet! Átlósan jobbra le
egyet! stb.
Kiosztott képekkel, tárgyakkal,
jelekkel, számkártyákkal, stb.
lépegetés az adott utasításnak
megfelelően asztalon elhelyezett
nagy (6x6-os beosztású, az oszlop és a sor is sorszámozott)
négyzetrácsos lapon:
Tedd a képet a négyzetrácsos
lapra (bárhova teheti, ez lesz a
kiindulópont)!
Most lépj jobbra kettőt! Le
egyet! Fel hármat! Balra egyet!
Átlósan balra le egyet! Átlósan
jobbra fel kettőt! Átlósan balra
fel egyet! Átlósan jobbra le
egyet! stb.
Kiosztott képekkel, tárgyakkal,
jelekkel, számkártyákkal, stb.
lépegetés az adott utasításnak
megfelelően asztalon elhelyezett
nagy (6x6-os beosztású, az oszlop és a sor is sorszámozott)
négyzetrácsos lapon:
Tedd a képet a négyzetrácsos
lapra (bárhova teheti, ez lesz a
kiindulópont)!
Most lépj jobbra kettőt! Le
egyet! Fel hármat! Balra egyet!
Átlósan balra le egyet! Átlósan
jobbra fel kettőt! Átlósan balra
fel egyet! Átlósan jobbra le
egyet! stb.
Kiosztott képekkel, tárgyakkal,
jelekkel, számkártyákkal, stb.

kiszínezünk: balra néző
hal - piros, jobbra néző kék, felfelé néző – sárga,
lefelé néző – zöld. Házi
feladat a továbbiak kiszínezése.)

Nebuló 1… 33.a feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Irányonként egyet közösen
kiszínezünk: balra néző
pohár - piros, jobbra néző
- kék, felfelé néző – sárga,
lefelé néző – zöld. Házi
feladat a továbbiak kiszínezése.)

Nebuló 1… 33.b feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Irányonként egyet közösen
kiszínezünk: balra néző
spatula - piros, jobbra
néző - kék, felfelé néző –
sárga, lefelé néző – zöld.
Házi feladat a továbbiak
kiszínezése.)

201
Nebuló 1… 33.c feladatlapja (Az irányokat szóban
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pedig a bal füled!
Fogd meg a jobb kezeddel a
bal bokád, a bal kezeddel
pedig a jobb bokád!
Takard el a jobb kezeden levő
két ujjaddal a jobb szemed, a
bal kezeden levő két ujjaddal
pedig a bal szemed!
Tedd rá a jobb kezed két ujját
a jobb füledre, a bal kezed
kettő ujját a bal füledre!

25. Érintsd meg a jobb mutatóujjaddal a bal szemöldöködet, a
bal kezeddel a jobb térdedet!
Takard el a bal kezeddel a
jobb szemed, fogd meg a jobb
kezeddel a jobb bokádat!
Tedd a jobb könyököd a jobb
combodra, a bal tenyered a
jobb füledre!
Érintsd meg a jobb hüvelykujjaddal a jobb szemhéjadat,
a bal mutatóujjaddal a jobb
orcád!

26. Érintsd meg a jobb mutatóujjaddal a bal térdedet, a bal
kezeddel a jobb füledet!
Takard el a jobb kezeddel a
bal szemed, fogd meg a bal
kezeddel a jobb bokádat!
Tedd a jobb könyököd a jobb
combodra, a bal tenyered a
bal füledre!
Érintsd meg a bal hüvelykujjaddal a jobb szemöldöködet,
a jobb mutatóujjaddal a bal
füledet!
27. Érintsd meg a jobb középső
ujjaddal a bal füledet, a bal
kezeddel a jobb könyököd!

lépegetés az adott utasításnak
megfelelően asztalon elhelyezett
nagy (6x6-os beosztású, az oszlop és a sor is sorszámozott)
négyzetrácsos lapon:
Tedd a képet a négyzetrácsos
lapra (bárhova teheti, ez lesz a
kiindulópont)!
Most lépj jobbra kettőt! Le
egyet! Fel hármat! Balra egyet!
Átlósan balra le egyet! Átlósan
jobbra fel
kettőt! Átlósan balra fel egyet!
Átlósan jobbra le egyet! stb.
Tájékozódás síkban. Asztalon
elhelyezett nagy (6x6-os beosztású, az oszlop és a sor is sorszámozott) négyzetrácsos lapon
rajzolás az utasítás alapján.
Rajzolj a 3. oszlopban a 3. helyre egy asztalt!
Rajzolj az asztal fölé egy poharat!
Rajzolj az asztal jobb oldalára
egy széket!
Rajzolj az asztal bal oldalára egy
szívet!
Rajzolj az asztal alá egy csillagot!
Tájékozódás síkban. Asztalon
elhelyezett nagy (6x6-os beosztású, az oszlop és a sor is sorszámozott) négyzetrácsos lapon
rajzolás az utasítás alapján.
Rajzolj a 4. oszlop 4. ablakába
egy ágyat!
Rajzolj a 3. oszlop 2. ablakába
egy vázát!
Rajzolj a 2. oszlop 1. ablakába
egy párnát!
Rajzolj a 3. oszlop 4. ablakába
egy szőnyeget!
Tájékozódás síkban. Asztalon
elhelyezett nagy (6x6-os beosztású, az oszlop és a sor is sor-

megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Irányonként egyet közösen
kiszínezünk: balra néző
kés - piros, jobbra néző kék, felfelé néző – sárga,
lefelé néző – zöld. Házi
feladat a továbbiak kiszínezése.)

Nebuló 1… 34.a feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Irányonként egyet közösen
kiszínezünk: balra néző
repülő – piros, jobbra
néző – kék, felfelé néző –
sárga, lefelé néző – zöld.
Házi feladat a továbbiak
kiszínezése.)

Nebuló 1… 34.b feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Irányonként egyet közösen
kiszínezünk: balra néző
levél - piros, jobbra néző kék, felfelé néző – sárga,
lefelé néző – zöld. Házi
feladat a továbbiak kiszínezése.)

Nebuló 1… 34.c feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
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Takard el a jobb kezeddel a
bal szemed, fogd meg a bal
kezeddel a jobb térded!
Tedd a bal könyököd a jobb
combodra, a bal tenyered a
jobb csuklódra!
Érintsd meg a bal kisujjaddal
a jobb füledet, a jobb mutatóujjaddal a jobb könyöködet!
Fogd meg a bal kezeddel az
orrod, emeld fel a bal lábad!
28. Érintsd meg a jobb mutatóujjaddal a bal térdedet, a bal
kezeddel a jobb térdhajlatodat!
Takard el a jobb kezed 2 ujjával a jobb szemed, fogd
meg a bal kezeddel a jobb
térdedet!
Tedd a bal könyököd a bal
combodra, a bal tenyered a
jobb bokádra!
Érintsd meg a bal hüvelykujjaddal a jobb sarkadat, a jobb
mutatóujjaddal a bal könyöködet!
29. Érintsd meg a jobb mutatóujjaddal a bal füledet, a bal
kezeddel a jobb térdedet!
Takard el a jobb kezeddel a
jobb szemed, fogd meg a bal
kezeddel a jobb bokádat!
Tedd a bal könyököd a jobb
combodra, a bal tenyered a
jobb füledre!
Érintsd meg a bal hüvelykujjaddal a jobb szemhéjadat, a
jobb mutatóujjaddal a jobb
orcád és guggolj le!
Fogd meg a jobb kezeddel az
orrod, emeld fel a bal lábad,
és a bal kezedet emeld a magasba.
A két kezünkkel fekvő 8-ast
rajzoljunk a levegőbe. Balról-

számozott) négyzetrácsos lapon
rajzolás a dobás alapján.
Dobj két dobókockával (piroskék
pöttyök:
piros=sor,
kék=oszlop)!
Egy dobás után mindenki megkeresi a lapon azt a helyet, ahova rajzolja a következőket: ágy,
tányér, pohár, szappan, fogkefe,
póló.

gyermekenként haladva.
Irányonként egyet közösen
kiszínezünk: balra néző
korona - piros, jobbra
néző - kék, felfelé néző –
sárga, lefelé néző – zöld.
Házi feladat a továbbiak
kiszínezése.)

Tájékozódás síkban. Asztalon
elhelyezett nagy (6x6-os beosztású, az oszlop és a sor is sorszámozott) négyzetrácsos lapon
rajzolás a dobás alapján.
Dobj két dobókockával (piroskék
pöttyök:
piros=sor,
kék=oszlop)!
Egy dobás után mindenki megkeresi a lapon azt a helyet, ahova rajzolja a következőket: kifli,
kanál, cipő, sapka, kisautó, építőkocka.

Nebuló 1… 35.a feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Irányonként egyet közösen
kiszínezünk: balra néző
csónak - piros, jobbra
néző - kék, felfelé néző –
sárga, lefelé néző – zöld.
Házi feladat a továbbiak
kiszínezése.)

Tájékozódás síkban. Asztalon
elhelyezett nagy (6x6-os beosztású, az oszlop és a sor is sorszámozott) négyzetrácsos lapon
rajzolás a dobás alapján.
Dobj két dobókockával (piroskék
pöttyök:
piros=sor,
kék=oszlop)!
Egy dobás után mindenki megkeresi a lapon azt a helyet, ahova rajzolja a következőket: cumi, labda, merőkanál, autó,
szemüveg, kampósbot.

Nebuló 1… 35.b feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Irányonként egyet közösen
kiszínezünk: balra néző
kulcs - piros, jobbra néző
- kék, felfelé néző – sárga,
lefelé néző – zöld. Házi
feladat a továbbiak kiszínezése.)
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jobbra lefelé indulunk és
minden félkörnél egyet számolunk.
30. Érintsd meg a jobb mutatóujjaddal a bal füledet, a bal
kezeddel a jobb térdedet, és
ugorj kettőt!
Tedd a bal könyököd a jobb
combodra, a bal tenyered a
jobb füledre és vakard meg a
fejed!
Fogd meg a bal kezeddel az
orrod, guggolj le, és a jobb
kezed emeld fel!
Tedd a jobb mutatóujjad a bal
füledre, a bal mutatóujjadat
az orrodra, és ugorj hármat!
A két kezünkkel fekvő 8-ast
rajzoljunk a levegőbe. Balróljobbra lefelé indulunk és
minden félkörnél egyet számolunk.
31. Érintsd meg a bal hüvelykujjaddal a jobb szemhéjadat, a
jobb mutatóujjaddal a jobb
orcád és guggolj le!
Fogd meg a jobb kezeddel az
orrod, emeld fel a bal lábad,
és a bal kezedet emeld a magasba.
Fogd meg a jobb kezeddel a
jobb füled, emeld fel a bal
lábad, és a bal kezedet emeld
a magasba.
A két kezünkkel fekvő 8-ast
rajzoljunk a levegőbe. Balróljobbra lefelé indulunk és
minden középre érkezéskor
egyet számolunk hangosan
10-ig.
32. Érintsd meg a bal hüvelykujjaddal a jobb szemöldöködet,
a jobb kisujjaddal a jobb füled és guggolj le!
Fogd meg a jobb kezeddel a

Tájékozódás síkban. Pontrácsos
lapon rajzolás utasítás alapján:
A pontrácsos lapon mindig meg
van jelölve a kiindulási pont. A
gyermekek az általunk elmondott irányok mentén keresik meg
a következő pontot, amivel ös-sze kell kötni az előzőt.
Húzd a vonalat fölfelé a következő pontig! (csak egyet lépjen,
mindig segítséggel)
Húzd a vonalat jobbra!
Húzd a vonalat lefelé!
Húzd a vonalat felfelé!
Húzd a vonalat balra!

Nebuló 1… 35.c feladatlapja (Az irányokat szóban
megnevezzük, soronként,
gyermekenként haladva.
Irányonként egyet közösen
kiszínezünk: balra néző
csat - piros, jobbra néző kék, felfelé néző – sárga,
lefelé néző – zöld. Házi
feladat a továbbiak kiszínezése.)

Tájékozódás síkban. Pontrácsos
lapon rajzolás utasítás alapján:
A pontrácsos lapon mindig meg
van jelölve a kiindulási pont. A
gyermekek az általunk elmondott irányok mentén keresik meg
a következő pontot, amivel ös-sze kell kötni az előzőt.
Húzd a vonalat fölfelé a következő pontig! (csak egyet lépjen,
mindig segítséggel)
Húzd a vonalat jobbra!
Húzd a vonalat lefelé!
Húzd a vonalat felfelé!
Húzd a vonalat balra!

Tájékozódás síkban: felle-jobb-bal, átlós irányok
azonosítása:
Vonalvezetés pontrácsban.
Alakzatok
átmásolása.
Nebuló 1… 37.a feladatlapja.

Tájékozódás síkban. Pontrácsos
lapon rajzolás utasítás alapján:
A pontrácsos lapon mindig meg
van jelölve a kiindulási pont. A
gyermekek az általunk elmon-

Tájékozódás síkban: felle-jobb-bal, átlós irányok
azonosítása:
Vonalvezetés pontrácsban.
Alakzatok
átmásolása.
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nyakad, emeld fel a bal lábad,
és a bal kezeddel körözz!
Fogd meg a bal kezeddel a
homlokod, guggolj le, és a
jobb kezeddel fogd meg a bal
füled!
A két kezünkkel fekvő 8-ast
rajzoljunk a levegőbe. Balróljobbra lefelé indulunk és
minden középre érkezéskor
egyet számolunk hangosan
10-től visszafelé.

33. Emeld fel magasra a kezeidet! Tedd a jobb mutatóujjad
és a bal kisujjad keresztbe
fenn és hajlítsd be a térdeidet!
Fogd meg a jobb kezed 3
ujjával a bal füled, emeld fel
a bal lábad, és a bal kezed
tedd a jobb válladra!
Fogd meg a bal kezeddel az
orrod, guggolj le, és a jobb
kezeddel fogd meg a bal füled!
A két kezünkkel fekvő 8-ast
rajzoljunk a levegőbe. Balróljobbra lefelé indulunk és
minden középre érkezéskor
egyet számolunk hangosan
10-től visszafelé.
34. Érintsd meg a bal könyököddel a jobb csukódat, majd
tedd a jobb lábad a bal lábad
elé!
Fogd meg a jobb kezeddel a
nyakad, a bal kezed 3 ujjával
fogd meg a jobb füledet és
guggolj le!
Fogd meg a bal kezeddel a
homlokod, és a jobb kezeddel
fogd meg a bal füled és dugd
ki a nyelved!
A két kezünkkel fekvő 8-ast

dott irányok mentén keresik meg
a következő pontot, amivel ös-sze kell kötni az előzőt.
Húzd a vonalat fölfelé a következő pontig! (csak egyet lépjen,
mindig segítséggel)
Húzd a vonalat jobbra lefelé/átlósan lefelé/keresztben lefelé! (fontos a bemutatás!)
Húzd a vonalat lefelé!
Húzd a vonalat felfelé!
Húzd a vonalat balra!
Húzd a vonalat balra felfelé/átlósan felfelé!
Tájékozódás síkban. Pontrácsos
lapon rajzolás utasítás alapján:
A gyermekek egymás után dobnak két dobókockával (piros-kék
pöttyök:
piros=vízszintes,
kék=függőleges). Önállóan eldönthetik, hogy jobbra-balra,
vagy fel-le haladnak. A pontrácson megkeresik az adott pontot,
megjelölik (tetszőlegesen, kereszt, pötty), majd a következő
ponttal összekötik, és így tovább.

Nebuló 1… 37.b feladatlapja.

Tájékozódás síkban. Pontrácsos
lapon rajzolás utasítás alapján:
A gyermekek ketten játszanak,
egymás után dobnak két dobókockával (piros-kék pöttyök:
piros=vízszintes,
kék=függőleges). Mindig az
dönti el, hogy jobbra-balra, vagy
fel-le haladnak, aki nem dobott.
A pontrácson megkeresik az
adott pontot, megjelölik (tetszőlegesen, kereszt, pötty), majd a
következő ponttal összekötik, és

Tájékozódás síkban: felle-jobb-bal, átlós irányok
azonosítása:
Vonalvezetés pontrácsban.
Alakzatok
átmásolása.
Nebuló 1… 38.a feladatlapja.

Tájékozódás síkban: felle-jobb-bal, átlós irányok
azonosítása:
Vonalvezetés pontrácsban.
Alakzatok
átmásolása.
Nebuló 1… 37.c feladatlapja.
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rajzoljunk a levegőbe. Balróljobbra lefelé indulunk és
minden középre érkezéskor
egyet számolunk hangosan
10-től visszafelé.
35. Érintsd meg a bal hüvelykujjaddal a jobb szemöldöködet,
a jobb kisujjaddal a jobb füled és ugorj hármat!
Tedd a jobb lábad a bal lábad
elé, csukd be a szemeid és
tapsolj kettőt!
Fogd meg a bal kezeddel a
homlokod és a jobb kezeddel
fogd meg a bal füled, majd
állj terpeszállásba!
A két kezünkkel fekvő 8-ast
rajzoljunk a levegőbe. Balróljobbra lefelé indulunk és
minden középre érkezéskor
egyet számolunk hangosan
10-től visszafelé.
36. Érintsd meg a bal hüvelykujjaddal a jobb füledet a jobb
kisujjaddal a jobb könyököd
és ugorj 4-et (terpesz-zár)
Fogd meg a jobb kezeddel a
bal térdhajlatodat, emeld fel a
bal lábad, és a bal kezeddel
pedig takard el a jobb szemed!
Fogd meg a bal kezeddel a
jobb könyököd, guggolj le, és
a jobb lábad nyújtsd előre!
A két kezünkkel fekvő 8-ast
rajzoljunk a levegőbe. Balróljobbra lefelé indulunk és
minden középre érkezéskor
egyet számolunk hangosan
10-től visszafelé.

így tovább.

Tájékozódás síkban. Pontrácsos
lapon rajzolás utasítás alapján:
A gyermekek ketten játszanak,
egymás után dobnak két dobókockával (piros-kék pöttyök:
piros=vízszintes,
kék=függőleges). Mindig az
dönti el, hogy jobbra-balra, vagy
fel-le haladnak, aki nem dobott.
A pontrácson megkeresik az
adott pontot, megjelölik (tetszőlegesen, kereszt, pötty), majd a
következő ponttal összekötik, és
így tovább.

Tájékozódás síkban: felle-jobb-bal, átlós irányok
azonosítása:
Vonalvezetés pontrácsban.
Alakzatok
átmásolása.
Nebuló 1… 38.b feladatlapja.

Tájékozódás síkban. Pontrácsos
lapon rajzolás utasítás alapján:
A gyermekek ketten játszanak,
egymás után dobnak két dobókockával (piros-kék pöttyök:
piros=vízszintes,
kék=függőleges). Mindig az
dönti el, hogy jobbra-balra, vagy
fel-le haladnak, aki nem dobott.
A pontrácson megkeresik az
adott pontot, megjelölik (tetszőlegesen, kereszt, pötty), majd a
következő ponttal összekötik, és
így tovább.

Tájékozódás síkban: felle-jobb-bal, átlós irányok
azonosítása:
Vonalvezetés pontrácsban.
Alakzatok
átmásolása.
Nebuló 1… 38.c feladatlapja.
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25. számú melléklet
Számos kártyajáték 1-10-ig (Móricz, 2019)
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26. számú melléklet
Számos kártyajáték 10-20-ig (Móricz, 2019)
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Játékleírás a 25. és 26. számú melléklethez
A számos kártyajátékokkal a Dobble kártyákhoz hasonlóan lehet játszani.
1. variáció: Minden játékos egy lapot kap, a többi középen egy kupacban, lefordítva. Megfordítjuk a
középen lévő kártyacsomagot, majd aki a tetején lévő lapon olyan számot vagy jelet lát, ami a saját kártyáján is látható, felveszi. Fő szempont a gyorsaság. Az a győztes, akinek a végén a legtöbb
lapja van.
2. variáció: A pakliból az összes lapot kiosztjuk a játékosok között egyesével, úgy, hogy az utolsót
felfordítjuk. Fontos, hogy mindenkinek ugyanannyi lapja legyen. Ezt nem szabad szétteríteni a
kezében, hanem egy kupacban kell fogni, mindig csak a legfelül lévő lapot nézheti. Itt is az a feladat, hogy a kézben lévő és a felfordított lapon azonos számot vagy jelet kell keresni. Aki hamarabb talál, leteheti a saját lapját a középen lévő tetejére. Az győz, akinek a leghamarabb elfogy a
kezéből a kártya.

Játékleírás a 27., 28. és 29. számú melléklethez
A Start, Cél és műveletkártyákat nyomtatás után vágjuk ki! A játékhoz a szükség lesz annyi bábura,
ahányan játsszák, és egy dobókockára. Mindenki a Startról indul. Érdemes dobókockával kiválasztani
a dobás sorrendjét (aki a legnagyobbat dobta, az dob először, …). Ahányat dob, arra a mezőre lép.
Leolvassa a műveletet, elvégzi, megmondja az eredményt. Ha az eredmény helyes, marad a helyén, ha
hibás, visszalép az előzőleg elfoglalt pontra. Lehet segíteni azzal az önellenőrzés képességének fejlődését, hogy a műveletkártyák hátára felírjuk a megoldást, így egy kártyafordítással ellenőrizhető az
eredmény helyessége. Az győz, aki a leghamarabb ér célba.
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27. számú melléklet

Társasjáték (10-es számkör) (Móricz, 2019)

Start
Cél
5+1 < <8+2
3+4= 9-4= 9= 3+ 9, 6, …
2+6= 8-6= 8=+5 2, 4, …
5+1= 7-1= 7=1+ 10, 8, …
7+3= 10-3= 10=+8 1, 3, …
8+2= 5-2= >9-3 0, 3, …
4+4= 6-4= 6+4> 0, 4, …
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10+0=
1+9=
5+5=
0+4=
3+2=
1+7=
2+4=
9+0=

10-0=
10-9=
9-6=
8-2=
10-6=
7-0=
6-3=
10-5=

10-7< 1, 4, …
10-8> 10, 7, …
>6-1 0, 5, …
10-2> 9, 8, …
>10-4 2, 3, …
9-5> 10, 5, …
2+7> 1, 5, …
0+6> 10, 6, …
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28. számú melléklet

Társasjáték (összeadás tízes átlépéssel 20-as számkörben) (Móricz, 2019)

Cél

Start
9+2
9+3
9+4
9+5
9+6
9+7
9+8
9+9
8+3
8+4
8+5

8+7
8+8
8+9
7+4
7+5
7+6
7+7
7+8
7+9
6+5
6+6

6+8
6+9
5+6
5+7
5+8
5+9
4+7
4+8
4+9
3+8
3+9
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8+6

6+7

2+9
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29. számú melléklet

Társasjáték (kivonás tízes átlépéssel 20-as számkörben) (Móricz, 2019)

Cél

Start
11-2
11-3
11-4
11-5
11-6
11-7
11-8
11-9
12-3
12-4
12-5

12-7
12-8
12-9
13-4
13-5
13-6
13-7
13-8
13-9
14-5
14-6

14-8
14-9
15-6
15-7
15-8
15-9
16-7
16-8
16-9
17-8
17-9
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12-6

14-7

18-9
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30. számú melléklet
Százas tábla

Forrás: http://sucika67.blogspot.com/2015/01/kozeppontban-2015-matematika-es-rajzoran.html (Utolsó letöltés: 2020.05.05.)
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31. számú melléklet
Irányjátékok, labirintus, tükrözés

Forrás: Szabó, 2008. I. kötet, 7. o.
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Forrás: Szabó, 2008. I. kötet, 8. o.
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Forrás: http://talaldki.com/wp-content/uploads/2019/04/labirintus1.png, Utolsó letöltés 2020.05.05.
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32. számú melléklet
Számlálás, kötegelés
Számlálj le tíz, húsz, harminc, negyven, ötven… kilencven pálcikát!
Alkoss tízes csoportokat! Tíz pálcikát gumizz össze gumigyűrűvel!

Forrás: Tálas, 2015. 7. o.
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33. számú melléklet
Helyi érték táblázat

Forrás: Tálas, 2015. 8. o.
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34. számú melléklet
Kódrejtvények

Forrás: Székely, 2014. 24. o.
Írd a számok alá a betűket, így értelmes szavakat kapsz!
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Forrás: Székely, 2014. 32. o.
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35. számú melléklet
Pótlás

Pótolj! Rajzolj kék színessel! Mondd el a pótlásokat!

Forrás: Tálas, 2015. 36. o.
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36. számú melléklet
Sudoku

Forrás: https://www.okosjatek.hu/nyomtathato_sudoku, Utolsó letöltés: 2020.05.05.
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Forrás: https://www.okosjatek.hu/nyomtathato_sudoku, Utolsó letöltés: 2020.05.05.
238

FMPSZFMPSZ | Székesfehérvár

239
Segédanyag a számolási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztéséhez
Készítette: Bellér Emese, Domokos-Horváth Edit, Horváth Zsoltné, Kissné Korsós Ágnes, Móricz
Julianna

37. számú melléklet
Ábramásolás ponthálóba

Forrás: https://i.pinimg.com/1200x/c8/c6/0b/c8c60ba1a42cb1df2b9a497617edcea8.jpg , Utolsó letöltés: 2020.05.05.
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38. számú melléklet
Tájékozódás táblázatban

240

Forrás: Szabó, 2008. II. kötet, 116. o.
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39. számú melléklet
Bontás
Rakd ki a 60-at kötegelt pálcikákkal! Végezd el a bontást a minta alapján!
A kötegelt pálcikákat számkép formájában helyezd el.

Rakd ki a 70-et, 80-at, 90-et kötegelt pálcikákkal!
Bontsd a felsorolt kerek tízeseket az előző feladatok mintájára!
Ügyelj a számképes elrendezésre!
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Forrás: Tálas, 2015. 16. o.
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40. számú melléklet
Analógiák felismertetése I.
Számítsd ki és mondd el az összeadásokat és a kivonásokat!
Segítenek az ábrák!

Forrás: Tálas, 2015. 31. o.
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41. számú melléklet
Analógiák felismertetése II.
Rakd ki a műveleteket pálcikákkal!
Számítsd ki és mondd el az összeadásokat és kivonásokat!
Segítenek az ábrák!
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42. számú melléklet
Viszonyfogalmak

Forrás: Szabó, 2008. I. kötet, 123. o.

Rajzolj, és írd le művelettel!
Legyen
-

legalább 5,

>5
=

-

legalább 8,

-

legfeljebb 2,

*

*____________

Legyen

~

~< 2
=

-

legfeljebb 7,

¤

¤
____________
FMPSZFMPSZ | Székesfehérvár

245

246
Segédanyag a számolási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztéséhez
Készítette: Bellér Emese, Domokos-Horváth Edit, Horváth Zsoltné, Kissné Korsós Ágnes, Móricz
Julianna

Forrás: Szabó, 2008. I. kötet, 129. o. alapján
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43. számú melléklet
Műveletek megoldása százas tábla használatával (Összeadás)

Számold ki a műveleteket, segítenek az ábrák!

Forrás: Tálas, 2015. 64. o.
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44. számú melléklet
Műveletek megoldása százas tábla használatával (Kivonás)

Állj a százas tábla bejelölt számaira! Ugrálj (tízesével) és lépegess
(egyesével) a műveleteknek megfelelően!

73 - 52 = ____ (Hetvenháromból ötvenet, marad huszonhárom.
73 - 50-2 = ___ Huszonháromból kettőt, marad huszonegy.)
34 -21= ___
(Harmincnégyből huszat, marad tizennégy.
34 – 20 – 1= ___Tizennégyből egyet marad tizenhárom.)

Forrás: Tálas, 2015. 72. o.
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45. számú melléklet
Analógiák felismertetése III.

Állj a százas táblán a 9-re, 19-re, 29-re stb.! Lépj mindig kettőt jobbra.
Mondd el a műveleteket!
(Kilenc meg kettő: kilenc meg egy az tíz, tíz meg egy az tizenegy.)

249
Forrás: Tálas, 2015. 76. o.
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46. számú melléklet
Analógiák felismertetése IV.
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47. számú melléklet
Ábrák a szorzás műveletének kialakításához

Forrás: Szabó, 2008. II. kötet, 7. o.
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Forrás: Szabó, 2008. II. kötet, 11. o.

Forrás: Szabó, 2008. II. kötet, 13. o.
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48. számú melléklet
A tízes szorzótábla értelmezése
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49. számú melléklet
Az 5 és a 10 szorzásának differenciálása

Forrás: Szabó, 2008. II. kötet, 21. o.
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50. számú melléklet
A bennfoglalás értelmezése
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Forrás: Szabó, 2008. II. kötet, 63-64. o.
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51. számú melléklet
Színesrúd készlet használata a bennfoglalás értelmezéséhez

Vedd elő a színesrúd készletet és a mérőszalagot!
Rakj ki 10 ötös rudat a mérőszalag elé! Olvasd le róla a bennfoglalást!
5:5 = ____

20 : 5 = ____

35 : 5 = ____

50 : 5 = ____

10: 5 = ____

24 : 5 = ____

40 : 5 = ____

15: 5 = ____

30 : 5 = ____

45 : 5 = ____

Mennyi?
25-ben az 5 ____

45-ben az 5 ____

20-ban az 5 ____

Forrás: Szabó, 2008. II. kötet, 50. o.
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52. számú melléklet
A részekre osztás értelmezése

Forrás: Szabó, 2008. II. kötet, 79. o.
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