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A tevékenység átfogó célja: 

         A tájékozottság növelése a 10-es számkörben. 

         Számlálás. 

         Mennyiségi kapcsolatok. 

         Figyelem és emlékezet fejlesztése. 

         Analógiás gondolkodás fejlesztése. 

         Összefüggések felismerése. 

         Megismerési képességek alapozása: 

                                       adatok gyűjtése, értelmezése 

                                      analizálás 

                                      összefüggés-felismerő képesség és összefüggésekben való gondolkodás      

fejlesztése 

        Az elemi kommunikációs képesség fejlesztése, pár és csoportokban való működtetése. 

        Döntés, megítélés. 

A tevékenység közvetlen célja: 

        Számolási készség fejlesztése tanult és új játékokon keresztül. 

        Gazdag valóságtartalomra épülő, tovább bővíthető számfogalom alakítása tízes számkörben. 

        Saját megfigyelések, megtapasztalások kifejezésének gyakorlása tárgyi tevékenységgel és 

szóban. 

        Számok nagyságviszonyainak mélyítése. 

A tevékenység feladata: 

         Számolási készség fejlesztése tanult és új játékokon keresztül tízes számkörben. A matematikai 

problémák játékba ágyazása sok esetben alkalmas formája a fejlesztő, nevelő munkának, hiszen a 

gyerekeknek az egyik leginkább megfelelő tevékenysége a játék. 

         Gondolkodásra, összefüggések keresésére motiválni a gyerekeket. 

 



Tevékenységgel érintett korosztály: 

          1 osztály 

Tevékenység időtartama: 

          4 óra, majd folyamatos gyakorlás. 

Tevékenység kapcsolódása a helyi nevelési programhoz, 
helyi tantervhez: 

      A tananyag tartalomhoz kapcsolódóan jelennek meg az egészségfejlesztéssel, 

fogyasztóvédelemmel és környezetvédelemmel összefüggő feladatok a matematikai alkalmazások 

területén. A különböző tanulásszervezési módok, kooperatív tanulási technikák segítik az 

együttműködési- és segítőkészség kialakítását. 

Tevékenység kapcsolódása a kompetencia alapú 
programcsomaghoz: 

         Matematika A programcsomagot kiegészítő modul a délutáni és délelőtti tanórákon. 

Tevékenység módszerei: 

        frontális munka 

       egyéni munka 

       páros munka 

       csoport munka 

Tevékenység szerkezeti keretei: 

       Osztálykeret-tanterem. 

Tevékenység eszközei: 

   számkártyák 

  öntapadós jegyzettömb lapjai 

  gépsablon 

  játéktáblák 

  dobókockák 

  csomagolópapír 



  filctollak 

  applikációs képek: gyümölcsök, állatok, házikók 

  mágneses piros-kék korongok 

  tojástartók piros, kék gyurma tojások 

  számtáblák, magvak 

  fejpántok 

  dvd-laptop 

  pöttyös kártya 

  boltos játék, játékpénzek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: 

Időpontja: 2010 02-01 

Célja:  Számlálás, számolás, analógiás gondolkodás , döntés- megítélés, változások megfigyelése, 

rendszerezés,kombinativitás. 

Feladata:  Változatos munkaformákkal játékos módon a számolási készség fejlesztése. 

Vázlata: 

I. Ráhangolódás 

 

Számlálás mozgással kombinálva 

Körben állunk az osztályban:  1-re a törzs előtt, 2-re a fej fölött tapsolunk…20-ig 

                                             majd felváltva számolunk: lányok fej fölött( páros számok) fiúk törzs előtt( 

páratlan számok) 

                                                    csökkenő sorba számolunk 20-0-ig mozgással. 

II. Az új tartalom feldolgozása: gyakorlás 

1. Ki vagyok én? Szám barchoba 

   Egy tanuló kap a fejére egy számot, a többiekhez kérdést kell intéznie amire ők igennel vagy 

nemmel válaszolnak. Pl.5-nél kisebb vagyok?  Ha kitalálja, felteheti a táblára. 

Kitalálandó számok: 5 9 1 4 

  Igaz- hamis állítások a kitalált számokról. 

Igaz: hüvelyk ujj mutatása 

Hamis: ökölbe szorított kéz mutatása 3-ra. 

Állítások:  Mindegyik egyjegyű. 

                  Van benne páros. 

                  Több a páratlan. 

                  Nincs benne páros. 



A gyerekek is vállalkoznak állítások megfogalmazására. 

2.  10 legyen! Páros játék 

( Tojástartók és gyurmatojások előkészítése-10 piros-10 kék páronként) 

A tojástartóba mindig 10 tojást kell tenni különböző módon, és számfeladatokat kell hozzá 

mondani.Pl: 5+5, 3+7… 

Ellenőrzés: belehallgatással, páronként egy-egy kirakás hangos elmondásával.  

3. Pöttyös kártya . Páros játék(páronként 2-2 színnel) 

Minél többféleképpen kell kirakni kártyákat, úgy, hogy összesen 10 pötty legyen rajtuk.Pl:1+3+2+4, 

10+0…  

Ellenőrzés: belehallgatással, páronként egy-egy kirakás hangos elmondásával. 

4. Babos játék. Egyéni majd páros feladat. 

A bal kezembe 3 babszem van, mennyi lehet a jobb kezembe, ha a kettőben 10 van összesen? (7) 

Vegyetek ti is ennyit és így a kezetekbe! Mondjatok róla számfeladatot! (7+3=10) 

Keresztezzük a kezünket, erről is mondjatok számfeladatot! (3+7=10) 

Eldugom a bal kezemet! Számfeladat? (10-3=7) 

Eldugom a jobb kezemet! Számfeladat? (10-7=3) Tábla képe: (7+3=10) 

                                                                                                              (3+7=10) 

                                                                                                              (10-3=7) 

                                                                                                               (10-7=3) 

Játsszátok el a párotokkal más-más bontásban és írjátok le a füzetetekbe! 

Füzet képe (várhatóan): 1+9=10 

                                             9+1=10 

                                             10-9= 1 

                                             10-1= 9 

                                              8+2=10 

                                               2+8=10 

                                              10-2= 8 

                                              10-8= 2 



Ellenőrzés: folyamatosan majd  óra végén a füzetek összeszedésével. 

5. Szöveges feladat. Egyéni munka 

Óra előtt 10 cukrot raktam a zsebeimbe. Valamennyit a jobb és valamennyit a bal zsebembe. Mennyi 

lehet az egyikbe és mennyi lehet a másikba? Töltsétek ki a feladatlap táblázatát, aki tud írja le  

a szabályt is! ( feladatlap a mellékletben) 

Ellenőrzés táblánál, amelyik számpárt leírták, azt kipipálhatják. Szabály meghallgatása.  

III. Értékelés 

Tanulói önértékelés: Ha jól érezted magad a mai órán emeld fel a piros korongodat, ha nem, akkor a 

kéket! Ha úgy gondolod, hogy sokat és jól dolgoztál emeld fel a piros korongodat, ha nem, akkor a 

kéket! 

Tanítói értékelés: értékelem a Gyerekek munkához való viszonyát, együttműködését, egymásra ill. a 

rám való figyelmét,esztétikus munka iránti törekvését. 

 

Fejlesztési területek,szintek: 

 I.f. Mozgás-beszéd-gondolkodás összekapcsolása 

  Figyelemkoncentráció 

  Szabálytartás 

  Mozgáskoordináció 

  Együttműködés 

 II.1.f. Együttműködés 

  Szám- és mennyiségfogalom 

  Önellenőrzés 

  Figyelem 

  Számemlékezet 

  Absztrahálás 

 II.2-3-4-5.f. 

  Számfogalom 

  Számlálás 

  Számolás 



  Memória 

  Absztrahálás 

  Tulajdonságok felismerése, kiemelése 

 

Módszerek, szervezési módok: 

 

Frontális cselekedtetés, játék, páros munka, egyéni munka. 

 

Eszközök: 

Számkártyák, fejpántok, tojástartók, piros-kék gyurmatojások, pöttyös kártyacsomagok, magvak, 

feladatlapok, filctollak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT 

Időpontja: 2010.02.03. 

Célja: Számlálás, számolás, problémamegoldás,rendszerezés, alkotó gondolkodás, szabálykövetés 

fejlesztése. 

Feladata:Tapasztalatok gyűjtése tevékenységgel, problémák megoldása szituációs 

helyzetekben, a számolási készség fejlesztése. 

Vázlata: 

I. Ráhangolódás 

1. Csináljunk 10-et! 

Körbeállunk, ujjunkkal mutatjuk , Pl: tanító 1, tanulók:9 

  taps, dobbantás, pl: tanító 3, tanulók 7 

2. Művelet babzsák 

A babzsákon két művelet van: +2,-3. Dobd vissza az eredménnyel! 

3. Helyremenő feladat 

Menjetek a helyetekre 10 egyforma lépéssel! 

Ellenőrzés: Mennyivel értél a helyedre, ez mennyivel több/kevesebb, mint 10? 

II. Gyakorlás 

A következő feladatoknál párokban fogunk dolgozni! 

1. Táblás játék 

A számtáblát készítsétek elő! A pár egyik tagja meggymagot, a másik tag babszemeket rakjon a 

táblára, 10 legyen a két lefedett  szám összege. 

Ellenőrzés: folyamatosan, páronként. 

2. Lépegetés a számegyenesen 



Vegyétek magatok elé a számegyenest, és a kis figurákat. Lépegessetek a figurával 0 és 10 között, 

0-ról, vagy 10-ről indulva. Egyikőtök lépjen, a másik mondjon számfeladatot, majd cseréljetek.Pl: 

0+5=5, 5-5=0, 10-2=8, 8+2=10. 

3. Hányat fogok, hányat nem fogok? 

Ujj játék párban. Pl: 3-at fogsz, 7 ujjamat nem fogod. 

Ellenőrzés: folyamatosan belehallgatással. 

4. Vásárlás 

Készítsetek elő a játékpénzetekből 1,2,5 forintosokból összesen 10 forintot. Vásároljatok kettő, 

vagy három terméket a zöldségesnél. Számoljátok ki, hogy mit fizettek, mennyit kaptok vissza. 

(eladó a gyorsan számoló tanuló lesz). 

Ellenőrzés: mit vettél, mennyit fizettél? Mit szerettél volna venni?  

 Eladótól: volt-e aki többet akart költeni 10 forintnál? 

5. Számkirály választás 

Álljunk körbe, számfeladatot mondok, az eredményt kell minél gyorsabban mondani. Aki 

lemarad, vagy hibázik, leguggol. 

Aki utolsónak állva marad, az győz, ő a számkirály, vagy királynő. 

III. Értékelés 

 Tanítói értékelés: értékelem a Gyerekek munkához való viszonyát, együttműködését, egymásra ill. a 

rám való figyelmét,esztétikus munka iránti törekvését. 

 

Fejlesztési területek, szintek 

I.1. f. mozgás-gondolkodás összekapcsolása 

  figyelem 

  szabálytartás 

  koncentráció 

  együttműködés 

I.2.f. mozgás-gondolkodás összekapcsolás 

  számfogalom 

  számolás 



  memória 

I.3.f. mozgáskoordináció 

  mennyiségek összehasonlítása 

  számlálás 

  számfogalom 

  tapasztalatszerzés 

  önellenőrzés 

 

 

II.1-2-4-5. f. 

  számfogalom 

  számlálás 

  számolás 

  memória 

  tulajdonságok felismerése, kiemelése 

  problémamegoldás 

  tolerancia 

  együttműködés 

  összehasonlítás 

  pontosság és időzítés 

II.3.f. figyelem 

  memória 

  számlálás 

  emlékezet 

Eszközök: 

Művelet babzsák, számtáblák, magvak, játékpénzek, „zöldségbolt”, számegyenesek, figurák, 

számkirály koronája. 

 



 

 

 

 

 

3.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT 

Időpontja: 2010.02.05. 

Célja: Figyelem. és emlékezet fejlesztése. Analógiás gondolkodás fejlesztése. Az elemi 

kommunikációs képesség fejlesztése, pár és csoportokban való működtetése. 

 

Feladata:Mozgáskoordináció fejlesztése. Problémák megoldása tevékenységgel, számolási készség 

fejlesztése. Együttműködési képesség erősítése. 

Vázlata: 

I. Ráhangolódás 

1. Számlálás 20-ig mozgással növekvő és csökkenő sorba. 

2. Postásjáték 

Rendeződjetek két oszlopba, az utolsók hátára koppintok, majd számot írok, és ezt kell előre 

adni. 

Ellenőrzés: az elsők tapsolnak annyit, ahány koppintást kaptak vagy elmondják, hogy milyen 

számot éreztek a hátukon. 

Csoportalakítás: dobozból dominók húzása, az azonos pöttyszám alkot egy csoportot, 

elhelyezkedés az asztaloknál. 

II. Gyakorlás 

1. Ki vagyok én? 

A csoportból egy tanuló kap a fejére egy számot, a másik három csoporttól kell kérdezni egyet-

egyet. Így kell kitalálni az ő számát. 

Számok: 9 10 3 6 

Igaz-hamis állításokat kell alkotnia minden csoportnak. A többiek kézfeltartással jelzik, hogy igaz, 

vagy hamis volt az állítás. Pl: van benne kétjegyű. 



2.Társasjáték (1-es tábla) 

Egyszerre két kockával kell dobnotok, lehet többször is egymás után, a célba vagy a célhoz 

legközelebb érő győz a csoportból. (két kör) 

3.Gépes játék 

Mi történik a gépben? Írjátok le a szabályt, töltsétek ki a feladatlapot.(mellékletben gép 

feladatlap) 

Ellenőrzés: tábláról. 

4.Számkirály választás 

Csoportonként egy-egy győztes, majd ők mérik össze tudásukat. Övé a korona. 

III. Értékelés 

Csoportok értékelik munkájukat: aktivitás, szorgalom, gyorsaság alapján. 

Tanítói értékelés: 

Fejlesztési területek, szintek: 

I.1-2.f. Mozgás-beszéd-gondolkodás összekapcsolása 

  Figyelem 

  Koncentráció 

  Szabálytartás 

  Mozgáskoordináció 

  Együttműködés 

II.1.f. Együttműködés 

  Szám-és mennyiségfogalom 

  Önellenőrzés 

  Figyelem 

  Absztrahálás 

  Számemlékezet 

II.2-3-4. f. 

  Szabálytartás-pontos utasításkövetés 

  Problémamegoldás 



  Figyelem 

  Tolerancia 

  Számfogalom 

  Számolás 

Módszerek, szervezési módok: frontális cselekedtetés, együttmondás, 

kiscsoportos tevékenykedtetés.  

Eszközök: dominók, számkártyák, fejpántok, játéktáblák,dobókockák,kétbemenetelű gép, 

feladatlapok, számkirály koronája. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT 

Időpontja: 2010.02.08. 

Célja Számolás, számlálás, számok helye a számsorban, számszomszédok,analógiák alkalmazása  

0-10 között, megfigyelés, azonosítás, összefüggések megfigyelése-következtetések. 

Feladata -Problémák megoldása tevékenységgel, matematikai modell használata, analógiás 

következtetések. 

 

Vázlata:  

I.Ráhangolódás 

1.Számlálás 20-ig mozgással kombinálva növekvő, csökkenő sorba. 

2.Keveredj, állj meg, csoportosulj! (tapssal, meseszámmal, művelettel alkotunk csoportokat). 

Ellenőrzés: hány csoport lett, hányan maradtak ki. Aki egyszer kimaradt, már nem maradhat  

ki többet! 

3.Grafikonkészítés 

A fiúk kék, a lányok piros korongot vegyenek a kezükbe, mindenki tegye a táblára afölé a gyümölcs 

fölé, amit a legjobban szeret.  

 

4.Számszomszédok 

Állatokat hívtam vendégségbe. A házaikat házszámmal együtt a tábla alá raktam. A 8. házban a nyuszi 

lakik. Szomszédja a süni. Süni mellett a borz, mellette a róka él. Hányas számú házban lakik a róka? 

Rakosgatás, vitatkozás. 

Ellenőrzés: nyuszi, süni, borz, róka 

       róka, borz, süni, nyuszi. 



II.A tíz bontása – gyakorlás. 

1.Társasjáték párban (2-es játéktábla). 

Tíz legyen! Kettő vagy három dobással kell a tízhez minél közelebb kerülni. (Három kör). 

Ellenőrzés: ki hányszor nyert? 

2.Ki vagyok én? (csoportalakítás) 

Minden tanuló kap a hátára egy számot, sétálva kérdeznek egymástól magukról. Válaszolni igennel 

vagy nemmel lehet. Pl: páros vagyok?  

Ellenőrzés: aki megoldotta a feladatot, ahhoz az asztalhoz ül, ahol az ő hátán lévő szám van. 

 

3.Plakátkészítés 

Írjátok fel a csomagolópapír tetejére a 10-es számot, rajzoljatok alá egy számegyenest, jelöljétek a 

10-es helyét. 

Mindenki a saját filctollával írja le a 10 bontott alakjait a csomagolópapírra. Gyorsan dolgozzatok! 

Ellenőrzés: a plakátokat felmutatják a csoportok. 

4.Stafétajáték 

1-12-ig kapnak a csoportok számkártyákat és két dobókockát. Egyszerre kell dobni, az összeget le kell 

fordítani a számkártyákon. Az nyer, aki az utolsó kártyát fordítja le. Pl: dobás: 3+3=6, lefordíthatja a 

6-ost, vagy 5+1, vagy 4+2. 

III.100 Folk C: hány lába van?(DVD) 

Mozgás és számlálás 100-ig. 

IV. Értékelés 

Páros munka, csoportmunka, egyéni munka alapján. 

Fejlesztési területek, szintek: 

I.1.f. Mozgás-beszéd-gondolkodás összekapcsolása 

 Figyelem 

 Koncentráció 

 Szabálytartás 

 Mozgáskoordináció 

 Együttműködés 



I.2.f. Problémamegoldás 

 Figyelem 

 Pontos utasításkövetés 

 Tolerancia 

 Ellenőrzés, önellenőrzés 

I.3.f. Adatgyűjtés értelmezése 

 Megfigyelés 

 Összehasonlítás 

 

I.4.f. Figyelem 

 Emlékezet 

 Logikus gondolkodás 

 Szerialitás 

 Absztrahálás 

 Számfogalom 

II.1.f. Szabálytartás 

 Problémamegoldás 

 Tolerancia 

 Figyelem 

 Emlékezet 

II.2.f. Emlékezet 

 Absztrahálás 

 Szám-és mennyiségfogalom 

 Együttműködés 

II.3.f. Számlálás, számolás 

 Memória 

 Tulajdonságok felismerése, kiemelése 



II.4.f. Szerialitás 

 Figyelem 

 Tapasztalatszerzés 

 

Módszerek, szervezési módok: frontális cselekedtetés, együttmondás, játék, közös 

tevékenykedtetés, beszélgetés, vita, megbeszélés, kiscsoportos tevékenykedtetés, páros 

tevékenykedtetés. 

 

Eszközök: applikációs képek, piros-kék korongok, társasjátékok, dobókockák, öntapadós 

számkártyák, filctollak, csomagolópapír, számkártyák, DVD, lejátszó. 

 

Összefoglalás - Várt eredmények: 

Tájékozottság a 10-es számkörben. 

Tudják előállítani és leolvasni a 10 sokféle alakját. Legyenek képesek műveletet értelmezni 

tevékenységről, képről. 

Legyenek képesek a 10-nél több, kevesebb fogalmának helyes használatára. 

Találják meg a számok helyét, számszomszédait a számsorban, számegyenesen. 

Biztos tudásuk legyen a számlálásban. Legyenek képesek művelet elvégzésére önálló megjelenítés 

alapján ill. fejben is. 

Fejlődjön a felismerő képességük és összefüggésekben való gondolkodásmódjuk. 

Pozitívumokra támaszkodó építő jellegű értékelési módok kialakítása, elfogadtatása. 

Önértékelő képesség fejlesztése. 

Az esélyegyenlőség megteremtése a tanulási eszközök használatának megtanításával, egyéni 

segítségadással, társak bevonásával egymás segítésébe. 

 


