
UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI”, CLUJ-NAPOCA  

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI  

SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR 

EXTENSIA ODORHEIU SECUIESC 

„BABEŞ-BOLYAI”TUDOMÁNYEGYETEM -KOLOZSVÁR 

PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR  

TANÍTÓ ÉS ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK 

TÁVOKTATÁSI KÖZPONT-SZÉKELYUDVARHELY 

 

DISCIPLINA: METODICA ŞI PRACTICA MATEMATICII ŞI ACTIVITĂŢII MATEMATICE  

ANUL UNIVERSITAR 2008-2009 

ANUL DE STUDII: III. 

SEMESTRUL: I. 

  

TANULMÁNYI ÚTMUTATÓ 

 

 

 

 

 

TANTÁRGY NEVE: MATEMATIKA FOGLALKOZÁSOK/MATEMATIKA TANÍTÁS 

MÓDSZERTANA ÉS GYAKORLATA 

2008-2009 EGYETEMI TANÉV  

III. ÉVFOLYAM 

I. FÉLÉV 

Nagy Eszter 

tanár 

 

 

 

 



 2

 

I Az előadásokra vonatkozó általános információk: 

 

Tantárgy neve: Matematika foglalkozások / matematika tanítás módszertana és gyakorlata  

Kód: PIE 3512 

Kredit szám: 5 

Helyszín: Tamási Áron Líceum 28-as terem 

Az órarendben jelölt tevékenységek: Előadás (3 óra/okt.25., 3 óra/nov.22., 3 óra/jan9.) 

Az előadás típusa: kötelező 

 

II Az előadó tanárra vonatkozó adatok: 

 

Név  Tudományos fokozat E-mail cím /Telefon Fogadó óra  

Nagy Eszter  I. fokozat neszter41@freemail.hu  
0266-219428 
 csütörtök 20-21 óra 

Szerda17-19 
 

 
 
 
III A tantárgy leírása: 

 

• Az előadássorozat főbb célkitűzései: 

képessé tegye a hallgatókat, hogy matematikai, pedagógiai, pszichológiai tudásuk 

segítségével megfelelően alapozzák, alakítsák ki a matematikai fogalmakat az óvodában és elemi 

osztályokban, 

• Az előadások tartalma  

Az előadássorozat a matematika foglalkozások-tanítás módszertanának általános 

kérdéseinek, eszközeinek, a didaktikai feldolgozás alapelveinek bemutatásával kezdődik.

 Továbbá külön tárgyalja az óvodai foglalkozások tartalmi, formai szervezési sajátosságait, 

külön részletezve a természetes szám fogalmának alakulását óvodáskorban. 

 A következőkben az előadások az elemi oktatás általános kérdéseit tárgyalja, majd a 

természetes szám fogalmának alakulását az elemi osztályokban, a természetes számokkal végzett 

műveletek tanításának módszereit.  

mailto:neszter41@freemail.hu
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Továbbá a mértékegységek és mérés, a mértani elemek, törtek tanításának módszertani 

kérdéseit tanulmányozzuk.  

A feladat-megoldási módszerek alkalmazása, a különböző feladattípusok megoldási 

algoritmusának megfelelő alkalmazása fontos szerepet játszik a kisgyerek gondolkodásának 

fejlesztésében, ezért tárgyaljuk ennek módszertanát. 

A megfelelő motivációs bázis kialakítása lényeges az elemi osztályokban ezért az 

előadássorozat, a didaktikai játékok alkalmazásának lehetőségeit, a hatékony tanulásszervezési 

módokat, a megfelelő értékelési módszereket mutat be. 

A sikeres munkánknak elengedhetetlen feltétele a megfelelő tervezés, ezért az utolsó 

témakör a naptári terv, tanítási egységterv és megfelelő lecke vagy foglalkozási terv 

elkészítésének feltételeit tárgyalja.
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A tantárgy elsajátítása során szerzett készségek  

Az előadássorozat, szeminárium és gyakorlat során a hallgatók megismerik: 

 az óvodai matematikai foglalkozások tartalmi, formai és módszertani kérdéseit 

 a foglalkozások, tanórák tervezésének, szervezésének módozatait 

 az elemi matematikaoktatás cél-, feladat-és követelményrendszerét 

 a matematikaoktatás kerettantervét, a tananyag felépítését 

 a tananyag részleteit korcsoportonként, osztályonként való felosztását  

 a tananyag felosztásának és feldolgozásának alapelveit 

 a matematikai fogalomalkotás módszereit 

 a matematikatanítás hatékony szervezési módjait 

 az elemi osztályokban alkalmazott feladat-megoldási módszereket  

 a matematikai gondolkodás fejlesztésének módjait 

 

• Az előadások során alkalmazott eljárások, módszerek  

Bemutatás, szemléltetés 

Magyarázat 

Példák bemutatása 

Dialógus 

 Aktív módszerek problémahelyzetek, kérdések, feladatok megoldása által, 

• A házi dolgozatok elkészítése, gyakorlatra való felkészülés során alkalmazott 

eljárások, módszerek  

 aktív módszerek a témakörök, kérdések, feladatok megbeszélése által,  

 egyéni munkák javítása, részdolgozatok bemutatása által 

 dialógus és önálló munka munkatervek, lecketervek, foglalkozási tervek, projektek 

készítése által 

Megjegyzés: telefon és e-mail szerda és csütörtök este 20-21óra 
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IV Kötelező könyvészet  
Sorszám  Szerző  Cím  Hozzáférhetőség  
1  Perlai Rezsőné  

(1997) 
A matematikai nevelés módszertana, 
Nemzeti Tankönyv Kiadó 

Benedek Elek 
Líceum 
Könyvtára 

2  ÁCS P. 
(1985) 

A matematika tanítása I. Tankönyvkiadó, 
Budapest 

Benedek Elek 
Líceum 
Könyvtára 

3  ÁCS P. (1986) A matematika tanítása II. 
Tankönyvkiadó, Budapest 

Benedek Elek 
Líceum 
Könyvtára 

4  C. NEMÉNYI E. (1999) A természetes szám fogalmának 
kialakítása. Matematika 
tantárgypedagógiai füzetek, Kiadja a 
Budapesti Tanítóképző Főiskola 

Benedek Elek 
Líceum 
Könyvtára 

5  C. NEMÉNYI E. (1999) 
 

Relációk, függvények, sorozatok. A 
törtszám. A negatív szám. Matematika 
tantárgypedagógiai füzetek, Kiadja a 
Budapesti Tanítóképző Főiskola 
 

Benedek Elek 
Líceum 
Könyvtára 

6  C. NEMÉNYI ÉS R. 
DR.SZENDREI (2007) 
 

A számolás tanítása. Szöveges feladatok. 
tantárgypedagógiai Füzetek, Kiadja a 
Budapesti Tanítóképző Főiskola 

Benedek Elek 
Líceum 
Könyvtára 

7  M. NEAGU, G. STREINE-
CERCEL, E. I. ERIKSEN, 
E.B. ERIKSEN, N. I. 
NEDIŢĂ (2006) 

Metodica predării 
matematicii/activităţilor matematice 
(clasa a XI-a), Nedion, Bucureşti 

Benedek Elek 
Líceum 
Könyvtára 

8  D. N. PERTA, L. D. 
GABOR, L. E. CHIŢU, D. 
F. STÂRCIOGEANU 
(2007) 

Metodica predării 
matematicii/activităţilor matematice 
(clasa a XII-a), Nedion, Bucureşti 

Benedek Elek 
Líceum 
Könyvtára 

9  2007 Documente Curriculare pentru 
învăţământul 
pre-primar 
şi primar,  
,Nedion, Bucureşti 

Benedek Elek 
Líceum 
Könyvtára 

10  DR. CZEGLÉDY ÉS MTSAI 
(1994) 
 

Tantárgypedagógia I. kötet. Calibra 
Kiadó, Budapest 

Benedek Elek 
Líceum 
Könyvtára 

11  FALUS ÉS MTSAI (1998) 
 

Didaktika Elméleti alapok a tanítás 
tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest 

Benedek Elek 
Líceum 
Könyvtára 

12  PĂDUREANU ÉS MTSAI 
(2004) 
 

Matematika Tankönyv az I. osztály 
számára. Aramis Print, Bucureşti 

Benedek Elek 
Líceum 
Könyvtára 
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13  PECEARCĂ ÉS MOGOŞ 
(2004) 
 

Matematika Tankönyv a II. osztály 
számára. Aramis Print, Bucureşti 

Benedek Elek 
Líceum 
Könyvtára 

14  SZITAI T. (2005): Matematika Tankönyv a III. osztály 
számára.T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy 

Benedek Elek 
Líceum 
Könyvtára 

15  SINGER ÉS MTSAI (1999) 
 

Matematika Tankönyv a IV. osztály 
számára. Editura Sigma, Bucureşti 

Benedek Elek 
Líceum 
Könyvtára 

16  ROBERT FISCHER 
(2000) 

Hogyan tanítsuk gyermekeinket 
gondolkodni? Műszaki könyvkiadó, 
Budapest 

Benedek Elek 
Líceum 
Könyvtára 

17  PÓLYA GYÖRGY 
(2000) 

A gondolkodás iskolája  
Akkord Kiadó  

Benedek Elek 
Líceum 
Könyvtára 

18  DIENES ZOLTÁN 
(1973) 

Építsük fel a matematikát, Gondolat 
Kiadó, Budapest 

Benedek Elek 
Líceum 
Könyvtára 

19  DR.KISS TIHAMÉR 
(2001) 

A matematikai gondolkodás fejlesztése 
hétéves korig, Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest 

Benedek Elek 
Líceum 
Könyvtára 

20  OLOSZ ETELKA, OLOSZ 
FERENC 
(2003) 

Matematika és módszertan, Kolozsvár Benedek Elek 
Líceum 
Könyvtára 

21  FÁBOSNÉ  ZÁCH ENIKŐ 
(1999) 

Te is szeretsz tanítani? Műszaki 
könyvkiadó, Budapest 

Benedek Elek 
Líceum 
Könyvtára 

22. DR.PELLE  BÉLA 
(1978) 

Így tanítjuk a matematikát., 
Tankönyvkiadó Budapest, 

 

23. TUZSON ZOLTÁN 
(2005) 

Hogyan oldjunk meg aritmetikai  
Feladatokat? 
Abel Kiadó-Kolozsvár 

Benedek Elek 
Líceum 
Könyvtára 

24. KOVÁCS JÚLIA,NAGY 
ZITA 
(2002) 

Óvónők kézikönyve 
Maros Megyei Tanfelügyelőség 
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V. Az előadások, szemináriumok során felhasznált specifikus anyagok, eszközök: 

írásvetítő, számítógép, power-point. 

VI. Dolgozatok leadása/ vizsgák és találkozások terve/beosztása:  

-Az egyetemi félév során megtartandó előadások időpontja és helyszíne az órarendben van 

feltüntetve, a dolgozatok leadása a tantárgytervben. 

VII. Az előadások tematikája: 

 
Dátum  Tematika  Alapfogalmak/kulcsszavak  Forrásmunkák  A hallgatók 

feladata  
1.Téma Az előadássorozat, 

könyvészet 
bemutatása. 
A matematika 
foglalkozások-
tanítás 
módszertanának 
fogalma, tárgya, 
célja, helye a 
képzés 
rendszerében  
 

Módszerek, eszközök, 
matematikai érdeklődés, 
didaktikai alapelvek  
 

Perlai Rezsőné  
(1997) 
A matematikai 
nevelés 
módszertana, 
Nemzeti Tankönyv 
Kiadó  
DR.KISS TIHAMÉR 
(2001)A 
matematikai 
gondolkodás 
fejlesztése hétéves 
korig, Nemzeti 
Tankönyvkiadó, 
Budapest KOVÁCS 
JÚLIA,NAGY ZITA 
(2002) 
Óvónők 
kézikönyve 
Maros Megyei 

Tanfelügyelőség 
 

Az ajánlott 
szakirodalom 
átolvasása, 
Óvodai –
programok 
Munkatervek 
tanulmányozása. 

2 Téma  A matematikai 
foglalkozások 
anyaga és 
követelményei, a 
foglalkozások 
szervezésének 
általános kérdései 

Kerettanterv, a fejlesztés 
lehetséges tartalma 
korcsoportonként 

Documente 
curriculare 
pentru 
învăţământul 
pre-primar 
şi primar  
Perlai Rezsőné  
(1997) 
A matematikai 
nevelés 
módszertana, 
Nemzeti Tankönyv 
Kiadó 

Az ajánlott 
szakirodalom 
átolvasása, 
Óvodai –
programok 
Munkatervek 
tanulmányozása. 
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3 Téma  A természetes 
szám fogalmának  
alakulása 
óvodáskorban 

Kölcsönösen 
egyértelmű 
megfeleltetés, 
több, kevesebb, 
ugyanannyi, 
darabszám, 
mérőszám. 

C. NEMÉNYI E. (1999)  
A természetes szám 
fogalmának kialakítása. 
Matematika 
Tantárgypedagógiai Füzetek, 
Kiadja a Budapesti 
Tanítóképző Főiskola  
Perlai Rezsőné  
(1997)  
A matematikai nevelés 
módszertana, Nemzeti 
Tankönyv Kiadó 
 

Az ajánlott 
szakirodalom 
átolvasása, 
Óvodai –
programok, 
munkatervek 
tanulmányozása, 
munkalapok  
készítése, játékok 
gyűjtése, vázlatok 
készítése 

4 Téma  Az I.-IV osztályos 
matematika 
tanítás- tanulás 
általános 
kérdései, a 
matematika 
anyagának 
tartalmi kérdései, 
kerettanterv 

Kerettanterv, 
általános, részletes 
fejlesztési 
követelmények, 
standard 
követelmény IV. 
osztály végén 

 I.-IV. osztályos tankönyvek,  
 OLOSZ ETELKA, OLOSZ 
FERENC 
(2003)  
Matematika és módszertan, 
Kolozsvár M. 
 NEAGU, G. STREINE-CERCEL, 
E. I. ERIKSEN, E.B. ERIKSEN, 
N. I. NEDIŢĂ (2006) Metodica 
predării 
matematicii/activităţilor 
matematice (cl.XI), Nedion, 
Bucureşti D. N. PERTA, L. D. 
GABOR, L. E. CHIŢU, D. F. 
STÂRCIOGEANU 
(2007) Metodica predării 
matematicii/activităţilor 
matematice (cl. XII), 
Documente curriculare 
pentru învăţământul 
pre-primar 
şi primar 

Az ajánlott 
szakirodalom 
átolvasása, 
Iskolai 
programok, 
munkatervek, 
tankönyvek 
tanulmányozása, 
vázlatok készítése 

5 Téma  A természetes 
szám fogalménak 
alakulása 
iskoláskorban 

Szám, számjegy, 
mennyiség, 
számrendszeres 
alak, rend, osztály 
becslés, kerekítés 
,összehasonlítás 

 I.-IV. osztályos tankönyvek, 
kerettanterv C. NEMÉNYI E. 
(1999)  
A természetes szám 
fogalmának kialakítása. 
Matematika 
tantárgypedagógiai füzetek, 
Kiadja a Budapesti 
Tanítóképző Főiskola 

Az ajánlott 
szakirodalom 
átolvasása, 
iskolai 
programok, 
munkatervek, 
tankönyvek 
tanulmányozása, 
munkalapok, 
didaktikai 
eszközök 
készítése.  
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6.Téma  A természetes 
számok összeadása 
és kivonása 

Összeg, különbség, 
pótlás, próba. 

C. NEMÉNYI ÉS R. DR.SZENDREI 
(2007) 
A számolás tanítása. Szöveges 
feladatok. Tantárgypedagógiai 
Füzetek, Kiadja a Budapesti 
Tanítóképző Főiskola  
OLOSZ ETELKA, OLOSZ FERENC 
(2003)  
Matematika és módszertan, 
Kolozsvár  
M. NEAGU, G. STREINE-CERCEL, 
E. I. ERIKSEN, E.B. ERIKSEN, N. I. 
NEDIŢĂ (2006) Metodica predării 
matematicii/activităţilor 
matematice (cl.XI), Nedion, 
Bucureşti D. N. PERTA, L. D. 
GABOR, L. E. CHIŢU, D. F. 
STÂRCIOGEANU 
(2007) Metodica predării 
matematicii/activităţilor 
matematice (cl. XII), 

Az ajánlott 
szakirodalom 
átolvasása, 
iskolai programok, 
munkatervek, 
tankönyvek 
tanulmányozása, 
munkalapok, 
didaktikai 
eszközök készítése. 

7 Téma  A természetes 
számok 
szorzásának, 
osztásának tanítása 

Ismételt összeadás, 
ismételt kivonás, 
tényezők, szorzat, 
hányados, osztandó, 
osztó , 
Műveletek sorrendje 
 

C. NEMÉNYI ÉS R. DR.SZENDREI 
(2007) 
A számolás tanítása. Szöveges 
feladatok. Tantárgypedagógiai 
Füzetek,  
Kiadja a Budapesti Tanítóképző 
Főiskola OLOSZ ETELKA, 
 OLOSZ FERENC 
(2003)  
Matematika és módszertan, 
Kolozsvár 
M. NEAGU, G. STREINE-CERCEL, 
E. I. ERIKSEN, E.B. ERIKSEN, N. I. 
NEDIŢĂ (2006) Metodica predării 
matematicii/activităţilor 
matematice (cl.XI), Nedion, 
Bucureşti D. N. PERTA, L. D. 
GABOR, L. E. CHIŢU, D. F. 
STÂRCIOGEANU 
(2007) Metodica predării 
matematicii/activităţilor 
matematice (cl. XII), Documente 
curriculare 
pentru învăţământul 
pre-primar 
şi primar 
 

Az ajánlott 
szakirodalom 
átolvasása, 
iskolai programok, 
munkatervek, 
tankönyvek 
tanulmányozása, 
munkalapok, 
didaktikai 
eszközök készítése. 

8 Téma  A mértékek és 
mértékegységek 
tanításának 
módszertana 

Méret, mérték, 
mértékegység 
alapmértékegység, 
 mérőeszköz. 
 

DR.TÖRÖK TAMÁS 
(2003) 
Mérések elmélete és módszertana 
a matematika tanításában, Calibra 
Kiadó, Budapest 
OLOSZ FERENC 
(2003)  
Matematika és módszertan, 

Az ajánlott 
szakirodalom 
átolvasása, 
iskolai programok, 
munkatervek, 
tankönyvek 
tanulmányozása, 
munkalapok, 
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Kolozsvár 
Dr. PEllE BÉLA:. 
Így tanítjuk a matematikát., 
Tankönyvkiadó Budapest,1978  

didaktikai 
eszközök készítése. 

9 Téma  A mértani elemek 
tanításának 
módszertana 

Síkidomok, 
téridomok  

OLOSZ FERENC-OLOSZ ETELKA 
(2003)  
Matematika és módszertan, 
Kolozsvár 
Dr. PEllE BÉLA:. 
Így tanítjuk a matematikát., 
Tankönyvkiadó Budapest,1978 
 

Az ajánlott 
szakirodalom 
átolvasása, 
munkalapok, 
didaktikai 
eszközök készítése. 
 

10 
Téma  

A törtek 
tanításának 
módszertana  

Számláló, nevező, 
tört. 
Valódi tört, 
egységnyi tört, áltört, 
törtrész. 

 C. NEMÉNYI E. (1999) Relációk, 
függvények, sorozatok. A 
törtszám. A negatív szám. 
Matematika Tantárgypedagógiai 
Füzetek, Kiadja a Budapesti 
Tanítóképző Főiskola  
OLOSZ FERENC-OLOSZ ETELKA 
(2003)  
Matematika és módszertan, 
Kolozsvár 
Dr. PEllE BÉLA:. 
Így tanítjuk a matematikát., 
Tankönyvkiadó Budapest,1978 

Az ajánlott 
szakirodalom 
átolvasása, 
iskolai programok, 
munkatervek, 
tankönyvek 
tanulmányozása, 
munkalapok, 
didaktikai 
eszközök készítése. 

11 
Téma  

Feladattípusok, 
feladat-megoldási 
algoritmusok, 
módszerek 
alkalmazása az 
elemi osztályokban 

Megoldási 
algoritmus, 
feladattípusok, 
ábrázolás, 
összehasonlítás, 
fordított út, 
hipotézisek, 
mozgással 
kapcsolatos., nem 
standard. 

TUZSON ZOLTÁN 
(2005) 
Hogyan oldjunk meg aritmetikai  
Feladatokat? 
Abel Kiadó-Kolozsvár PÓLYA 
GYÖRGY 
(2000) 
 A gondolkodás iskolája  
Akkord Kiadó 

Az ajánlott 
szakirodalom 
átolvasása, 
A tankönyvek 
tanulmányozása, 
feladatgyűjtemény  
készítése. 

12 
Téma  

A didaktikai játék 
alkalmazásának 
lehetőségei a 
matematikai 
foglakozásokon és a 
matematika órán 

Matematikai  
didaktika játékok 

 FALUS ÉS MTSAI (1998) 
Didaktika Elméleti alapok a 
tanítás tanulásához. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest 

Az ajánlott 
szakirodalom 
átolvasása, 
didaktikai 
játékgyűjtemény 
készítése. 

13 
Téma  

. A matematika 
eredmények 
értékelése.–  

 FALUS ÉS MTSAI (1998) 
Didaktika Elméleti alapok a 
tanítás tanulásához. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest 

Az ajánlott 
szakirodalom 
átolvasása, 
statisztikai 
felmérés elvégzése 
egyénileg kijelölt 
témában. 
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14 
Téma  

A matematikalecke, 
matematikai 
foglalkozások 
tervezése  

Naptári terv, 
tanítási egység Az 
óra szerkezeti 
felépítése, tartalom 
fejlesztési 
követelmény 

M. NEAGU, G. STREINE-CERCEL, E. 

I. ERIKSEN, E.B. ERIKSEN, N. I. 

NEDIŢĂ (2006) Metodica predării 

matematicii/activităţilor matematice 

(cl.XI), Nedion, Bucureşti  

D. N. PERTA, L. D. GABOR, L. E. 

CHIŢU, D. F. STÂRCIOGEANU  (2006) 
Metodica predării 

matematicii/activităţilor matematice 

(cl.XII.), 
Matematika tankönyvek az I- IV. 

osztály számára (a számfogalom 

kialakítására vonatkozó fejezetek). 

Mihai Roşu(2006):A matematika 

tanítása az elemi osztályokban MEC 

(Falusi Oktatási Projekt) 

Documente curriculare pentru 
învăţământul pre-primar şi primar 

Az ajánlott 
szakirodalom 
átolvasása, 
lecketerv, 
foglalkozási terv 
készítése 
munkalapok 
didaktikai eszközök 
készítése. 
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VII A felmérés módja  

Az egyetemisták tudásának felmérése a következőképpen történik  

1) Az 1.-2. házi dolgozat (10%)  

2)  A 3. házi dolgozat (10%) 

3) Gyakorlati alkalmazás, tanítások (10%) 

4) Félévi írásbeli vizsga (70%)  
 
VIII Szervezési részletek  

Az előadásokon, szemináriumokon való aktív részvétel (10%)  

A hallgatóknak javasolt az előadásokon való aktív részvétel.  

Házi dolgozat, referátum megírása (10%)  

Leadási határidő a kalendarisztikus tervben. A témakörökkel kapcsolatos kérdéseket egyénenként 

egyeztetjük. 

Terjedelme: legalább 10-15 oldal, szükséges a megfelelő könyvészet tanulmányozása, megfelelő 

feladatok, konkrét példák bemutatása, egyéni hozzájárulás. 

-A dolgozat szerkezeti felépítése:  

 − elméleti rész: a téma tudományos megalapozása  

 • gyakorlati rész: módszertani útmutatásokkal tárgyalt feladatok, munkalapok,, 

feladatlapok, kutatási eredmények. 

 − következtetések: a téma feldolgozása során megfogalmazódott következtetéseket, 

javaslatokat, zárógondolatokat tartalmazza 

• bibliográfia  

IX  

Ajánlott irodalom  

1) Zsámboki Károlyné: Óvodai matematikai nevelés. Módszertani javaslatok az óvodai 

matematikai nevelés programjához,Sopron,2003 

2) L.A.Levinova,G.V. Szagpir:  Vidám matematika, Móra Ferenc Kiadó,1983 

3) .Nagy Baló András:  Színes matematika –képességfejlesztő munkafüzetek, Nemzeti 

Tankönyvkiadó Budapest,2008 
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XII. A TÉMAKÖRÖK FELOSZTÁSA MODULOKRA 

 

1. MODUL- 

Az I. modulban  tárgyaljuk az 1.,2.,3.,4.,5.témaköröket, melyből az 1.,2.,3.5. 

témák feldolgozása előadás formájában ,4. téma önálló tanulmányozás formájában  

 

2. MODUL- 

Az II. modulban  tárgyaljuk az 6.,7.,8.,12.,témaköröket, melyből az 6.,7.,8., témák 

feldolgozása előadás formájában, 12.,4. téma önálló tanulmányozás formájában 

 

3. MODUL- 

Az I. modulban  tárgyaljuk a 9.,10.,11.,13.témaköröket, melyből a 9.,10.,11.,. témák 

feldolgozása előadás formájában ,13. téma önálló tanulmányozás formájában 
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Disciplina:          Metodica şi practica predării matematicii şi activităţilor matematice   
Anul de studii:    III. 
Semestrul:           1.             

CALENDARUL DISCIPLINEI 
 

Lucrări de control 
(TC) 

Tutorial (AT) Activităţi asistate 
(AA) 

Verificări  

Să
pt
ăm

ân
a 

Tema Termen 
predare 

Tematica Termen 
programa

t 

Laborato
r 

Lucrari 
practice
/ proiect 

Dat
a 

Tipul 
(E/C/V

) 

1      06. 
02. 
2009 

E 

2        
3        
4        
5        
6        
7        
8  12.12.2008

. 
 

Lucrare de 
verif. nr.1 şi 2. 
1.Számfogalom 
1.- 5 
témaköröknek 
megfelelő 
feladatok 
pontos 
követelmény-
leírás 59.oldal 
2.Műveletek  
és a 6.-7. 
témaköröknek 
megfelelő 
feladatok 
pontos 
követelmény-
leírás 82. oldal  

     

9         
10        
11        
12   

Lucr. de ver. 3. 
Feladatmegoldá
s  
 8.-11.. 
témaköröknek 
megfelelő 
feladatok 
pontos 
követelmény-
leírás 
121..oldal.,. 
 

     

13  09.01.2008       

Pr
og

ra
m

ar
e 

cu
re

nt
ă 

14         
1 Exame

n 
06. 02. 
2009 

      

Se
si

un e

2         
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3          
4         

E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs 
 
Titular disciplină: Nagy Eszter Tutore: , Nagy Eszter, Bálint Mária- Magdolna 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
   

1.TÉMA 
 

Az előadássorozat, könyvészet bemutatása 
A matematika foglalkozások-tanítás módszertanának fogalma, tárgya, 
célja, helye a képzés rendszerében  
 
Az előadássorozat, könyvészet bemutatása: 

Rövid bemutatása a táblázatban felsorolt 14. témának, a könyvészet ismertetése. 

Az előadássorozat, szeminárium és gyakorlat során a hallgatók megismerik: 

• az óvodai matematikai foglalkozások tartalmi, formai és módszertani kérdéseit 

• a foglalkozások, tanórák tervezésének, szervezésének módozatait 

• az elemi matematikaoktatás cél-, feladat-és követelményrendszerét 

• a matematikaoktatás kerettantervét, a tananyag felépítését 

• a tananyag részleteit korcsoportonként, osztályonként való felosztását  

• a tananyag felosztásának és feldolgozásának alapelveit 

• a matematikai fogalomalkotás módszereit 

• a matematikatanítás hatékony szervezési módjait 

• az elemi osztályokban alkalmazott feladat-megoldási módszereket 

• a matematikai gondolkodás fejlesztésének módjait 

• a matematikatanítás-tanulás módszertanának pedagógiai-pszichológiai 

meghatározottságát 
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A matematikatanítás módszertanának tárgya: 

A matematikatanítás módszertana: 

• a matematika tanítási-tanulási folyamat felépítésének, feldolgozásának 

alapelveivel a tananyag  struktúrájával, összetételével 

az általános iskolai matematika-tantervvel 

• a matematikai ismeretelsajátítás, fogalomalkotás pszichológiai kérdéseivel 

• a matematikai gondolkodás kialakításának, fejlesztésének kérdéseivel 

• a matematika- oktatás folyamatának hatékony megtervezésének és 

megvalósításának tanulmányozásával  

• a matematikatanítás módszereivel-eszközeivel 

• a matematika órákra való felkészülés módozataival, a tanórák szervezési 

kérdéseivel foglalkozik. 

A matematika tanításának-tanulásának célkitűzései az elemi osztályokban: 

-Az I.-IV osztály matematika módszertanának célja olyan módszertani alternatívákat és 

lehetséges munkamodelleket felkínálni, amelyek a matematika oktatását optimalizálják 

az elemi oktatás szintjén. 

-Az elemi oktatásban a matematika tanulásának az a célja, hogy minden tanulónak 

kialakuljanak a számolási alapkompetenciái, az aritmetikai műveletek végzésének 

alapkompetenciái, intuitív fogalmai a mértan területéről, valamint a mennyiségek 

mérésének alapkompetenciái. 

-Ebben az összefüggésben a követelményterületet alkotó legáltalánosabb érvényességű 

célkitűzések, az ún. általános fejlesztési követelmények, amelyek a következők: 

1. a matematika fogalmainak ismerete és alkalmazása; 

2. a felfedező/kutató képesség és a feladatmegoldó képesség fejlesztése; 

3. kommunikáció képességének kialakítása és fejlesztése a matematikai nyelvezet 

alkalmazásával; 

4. a matematikatanulás és a matematika változatos alkalmazása iránti érdeklődés és 

motiváció kialakítása. 

Mindegyik osztály szintjén ezek a követelmények részletes formában kerülnek 

megfogalmazásra. 

Megjegyzés: erről részletesebben a 4.témakörben. 
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A matematikai foglalkozások módszertana 

-A matematikai foglalkozások módszertana az óvodai matematikai nevelés feladataival, 

az anyag tartalmával (a tanterv felépítésével),az oktatás módszereivel, eszközeivel, a 

foglalkozások szervezési kérdéseivel, a felkészülés és foglalkozástervezés tudnivalóival 

foglalkozik. 

A matematika foglalkozások céljai és feladatai 

Célok: 

• harmonikus személyiség kialakítása 

• önálló gondolkodással, 

• magas szintű értelmi képességekkel,  

• szellemi rugalmassággal rendelkező személyiség kialakítása   

Feladatok:  

• a gyermekek matematikai érdeklődésének kielégítése és fejlesztése 

• matematikai tapasztalatok és ismeretek szerzése 

• az értelmi képességek fejlesztése 

• az érzelmek és akarat nevelése, világnézet formálása 

• az iskolára való előkészítés 

A gyermekek matematikai érdeklődésének kielégítése és fejlesztése 

-A gyermekek érdeklődnek az őket körülvevő környezet mennyiségi-formai és téri 

viszonyai iránt. Gyakran tapasztaljuk, hogy játék vagy tevékenység közben felfigyelnek a 

matematikai vonatkozásokra, összehasonlításokat végeznek, számlálnak, relációkat 

fedeznek fel, kísérleteznek, érdeklődnek. 

-Erre a kutató kíváncsiságra, érdeklődésre alapozhatjuk a matematikai ismeretszerzést, 

problémahelyzetet teremthetünk és felfedeztethetjük a problémák megoldásában rejlő 

érdekességeket. 

-Megfelelő motivációs bázis kialakításával, a foglalkozás hangulatos, játékos légkörével 

felkelthetjük a gyerekek érdeklődését. 

Matematikai tapasztalatok és ismeretek szerzése 

-A matematikai tapasztalatok olyan élmények, amelyek matematikai tényeket és 

viszonyokat tükröznek. A tapasztalatszerzés legfőbb módja a tevékenység, akkor 
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eredményes ha a gyermek maga szerzi meg konkrét tárgyakkal való manipulálás, 

cselekvés, játék során. 

-A matematikai foglalkozásokon szerezzenek tapasztalatokat: 

matematikai tényekről: halmazok számossága, halmazok tulajdonságai, sík és 

térmértani formák, kiterjedések 

matematikai viszonyokról: több, kevesebb, kisebb, nagyobb, első, második,…. 

műveletekről: tapasztalják a halmaz számosságának megváltozását, ha elemeihez 

hozzáadunk, vagy elveszünk, egyenlően szétosztják  egymás között a játékokat. 

Fontos, hogy minél több érzékszervet  vonjunk be a megismerés folyamatába. 

Pl. a számfogalom kialakításánál különböző érzékszervek segítségével gazdagabb lehet a 

gyermekek számképzete.( látja a három játékot, kitesz, megérint, rajzol  három játékot, 

lép hármat, tapsol, dobbant, csenget hármat, bekötött szemmel kivesz a zacskóból három 

játékot). 

Az értelmi képességek fejlesztése 

1. Az érzékelés és észlelés során a gyermekek felfedezik a tárgyak közötti 

viszonyokat pl. gesztenyéből ugyanannyi van, mint a kukoricaszemből, pedig 

a gesztenye több helyet foglal a kosárban, nem biztos ,hogy a magasabb 

torony több kockából épült, ha egyik edényből áttöltjük egy másikba a vizet a 

mennyisége nem változik 

2. A megfigyelés során a gyerekek matematikai viszonyokat, tényeket fedeznek 

fel. Rá kell irányítanunk a gyerekek figyelmét az adott szempontból lényeges 

jegyekre, részletekre. 

3. A figyelem óvodás korban főként önkéntelen. Fontos, hogy érdekes 

eszközökkel, módszerekkel, ötletes tevékenységgel felkeltsük a gyerekek 

érdeklődését.5-6 éves korban kezd kialakulni a gyerekek szándékos figyelme. 

Adjunk olyan feladatokat, melyek a kutató-kereső tevékenységet igényelnek 

és fejlesztik a figyelmet. 

4. Az emlékezet fejlesztése  már óvodáskorban fontos szerepet kap. Ha a 

tevékenység érdekes volt, a matematikai tapasztalatok emlékképekben 

rögzülnek. Többször felidézzük változatos módon a korábban szerzett 
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ismereteket, adjunk olyan feladatokat amelyben alkalmaznia kell a korábbi 

ismereteket. 

5. A képzelet fejlődését segítik a matematikai feladatok különböző megoldási 

lehetőségei. Az érdekes feladatok igénylik a gyerekek ötleteit, a különféle 

próbálgatásokat.  

6. A gondolkodás fejlesztése az óvodai matematikai nevelés fontos feladata. 

Kezdetben irányítással jutnak matematikai ismeretekhez, ha megfelelő 

problémahelyzeteket teremtünk fejleszthetjük a problémamegoldó, a kreatív, a 

kritikai gondolkodást. 

A gyermeki gondolkodás különböző szintjei: 

• szemléletes-cselekvő(cselekvés közben végez különböző gondolkodási 

műveleteket) 

• szemléletes képszerű(csak észlelik a szituációt, analizál, összehasonlít, 

elvonatkoztat) 

• nyelvi gondolkodás(képes szóban is válaszolni, szóban megoldani a feladatot) 

Az érzelmek és akarat nevelése, világnézet formálása 

Ébresszük fel a gyermekben a felfedezés, a tudás örömét. Engedjünk teret az 

elképzeléseinek, érjük el, hogy tekintsék jó játéknak a feladatmegoldást, biztosítsuk a 

sikerélményt. Az irányításban biztosítsunk önállóságot, serkentsük a tartósabb, szándékos 

figyelésre.  

Az iskolára való előkészítés 

• Rendelkezzen a gyerek megfelelő alapismeretekkel, amelyek segítik a környezet 

matematikai viszonyai közötti eligazodásban.  

• Legyen képes egyszerű feladatok meglátására, megoldására. 

• A számfogalom megalapozása az óvodában eredményessé teszi az iskolai 

feladatok megoldását, alakítsunk ki számlálással, méréssel kapcsolatos 

készségeket. 

• Tudjon elvégezni egyszerű matematikai műveleteket cselekvéssel, játékkal. 

• Tudjon használni matematikai kifejezéseket. 

• Tudjon megfelelően használni eszközöket.. 
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A matematikai nevelés pszicho-pedagógiai alapjai 

Pszicho-pedagógiai hatások a matematikai tevékenységekben  

Az óvodáskorú gyermekek matematikai neveléséhez elengedhetetlen feltétel a pedagógia 

és a pszichológia alapos elméleti ismerete, gyakorlatban való alkalmazása.  

A következő pszicho-pedagógiai tényezők figyelembe vétele szükséges: 

a fejlesztés a gyerek egyéni fejlődéséhez alkalmazkodjon, 

a külvilággal való szüntelen kapcsolattartás megteremtése,  

a segítségadás alkalmazkodjon a gyermek gondolkodásához,  

a gyermek megismerése tevékenységein keresztül történjen,  

kíváncsiság, érdeklődésvágy, szükséges mozgásigény kielégítése,  

A didaktikai alapelvek, a tanulás folyamatában érvényesülő törvényszerűségek, a 

megfelelő módszerek alkalmazása, valamint a matematikai nevelés tudatos tervezése 

biztosítja a gyermekek hatékony fejlesztését a számfogalom alakításakor.  

A matematikai nevelés elvei 

Didaktikai elvek: 

életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vétele 

aktivitás elve 

tudatosság elve  

szemléletesség elve 

motiváció elve  

játékosság elve  

az óvoda és élet kapcsolatának elve 

A matematikai nevelés módszerei, eszközei 

Módszerek:  

-A módszerek olyan eljárások, amelyek segítségével az óvodai nevelés folyamatában az 

egyes didaktikai feladatokat megvalósítjuk, és amelyek lehetővé teszik, hogy a gyerekek 

ismereteket, tapasztalatokat, készségeket szerezzenek a matematikai problémák 

megoldásához, fejlesszék képességeiket. A módszerek kiválasztása többféle szempontból 

történik: először is, hogy mi a foglalkozás anyaga, témája, másodszor figyelembe vesszük 

a gyermekek érdeklődési körét, fejlettségét, addigi ismereteit. 

A tervezett tevékenységeken használt módszerek: 
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a beszélgetés-fontos módszer, erre építjük a tanulás folyamatát, de a gyerek nem 

felelgető, hanem beszélgetőpartner kell legyen. A kérdéseink legyenek rövidek, 

érthetőek, pontosan megfogalmazottak. 

a szemléltetés, bemutatás, megfigyeltetés- mennyiségek, mennyiségi viszonyok, 

formák, problémahelyzetek, megoldási eredmények észleltetése 

• magyarázat-megvilágítunk egy lényeges összefüggést, a helyzet jobb megértését, 

rögzítését szolgálja, magyarázatot adunk a gyerek kérdéseire, a felfedezést 

segítjük 

• gyakorlás-a gyakorlásban fontos, hogy cselekvő aktivitást váltson ki, hogy a 

gyerek  cselekvései által új tapasztalatokhoz juthasson 

értékelés-a megoldás helyességéről, hiányosságairól tájékoztatja a gyereket, pontos 

munkára készteti 

-Azok a jó eljárások, amelyek természetes úton, természetes megközelítésben jelentenek 

lehetőséget a tapasztalásra, a tudás gyarapítására. Jó módszernek tekinthető minden játék, 

játékos keret, játékos tevékenység, mert az óvodás gyerek életkori sajátosságai közé 

tartozik a játékos tanulás. 

Eszközök: 

-Az eszközök megválasztásánál figyelembe kell vennünk a gyermekek érdeklődési körét 

és a matematikai feladat tartalmát. A jó eszköz cselekvésre gondolkodásra készteti a 

gyereket. Ezért jól kell kiválasztani a megfelelő eszközöket, hogy a gyerek szerezzen 

tapasztalatokat, de ne vonja el a gyerek figyelmét a témáról.  

-Az eszközök lehetnek tárgyak (gombok, fonalak, kockák,  gyűjtött levelek, gesztenye, 

kavics, kártyák, stb. ), mozgás ( ugrás, taps, lépés, mutogatás, ), népi játékok (labdajáték, 

mozgásos-, szórakoztató játék,  fogócska, bújócska ), különböző készletek (rudak, 

korongok, pálcikák, logikai készlet, stb. ). 

-A módszer és az eszköz egyaránt segítője a tanulás folyamatának és eredményének.* 

A jó pedagógus bízik a módszereiben és ezt igyekszik is  minden eszközzel bebizonyítani 

és mindent megtesz a siker érdekében. 
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FELADATOK: 

1. .Gyűjtsön megfigyeléseket arról, hogy gyerekek játék és szabad 

tevékenységeiben, milyen matematikai ismeretek tükröződnek a nagy és az iskola 

előkészítő csoportban. 

2. Jegyezze le, hogy milyen matematikai ismeretek alkalmazására nyílik lehetőség, 

ha a téma: 

• zöldségek és gyümölcsök ősszel 

• erdei, házi állatok 

• a család 

• -közlekedési eszközök 

3. .Találjon olyan meséket, amelyek segítségével matematikai fogalmakat vezethet 

be 

4. .Találjon ötleteket, amellyel felkeltheti a gyerekek érdeklődését a matematika 

iránt, válasszon ki egy gyereket és kísérje figyelemmel a matematikai 

érdeklődését a gyakorlat alatt 

5. Próbálja rendszerezni, hogy a bemutató foglalkozás hogyan járult hozzá a 

gyerekek érzelmi fejlődéséhez 

 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

1) Perlai Rezsőné: Matematikai foglalkozások módszertana Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest, 1997. 

2) dr.Kiss Tihamér: (2001)A matematikai gondolkodás fejlesztése hétéves 

korig, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest  

3) Kovács Júlia,Nagy Zita: (2002)Óvónők kézikönyve Maros Megyei 

Tanfelügyelőség 
*
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2.TÉMA  

A matematikai foglalkozások anyaga és követelményei, a foglalkozások szervezésének 

általános kérdései 

A matematikai foglalkozások anyagát és követelményeit az óvodai nevelés tanterve 

tartalmazza, melyet az Oktatási és Kutatási Minisztérium 2000. szeptember 8/4481 

számú rendeletével jóváhagyott, és 2003-ban átdolgozott. 

Az Óvodai Nevelési-Oktatási Tevékenységek Tanterve szemléletében és szerkezetében 

egységességre törekszik: minden műveltségi terület tanterve azonos szempontrendszer szerint 

építkezik. 

Mindenik műveltségi terület tanterve tartalmazza az általános fejlesztési 

követelményeket, az ezekből lebontott részletes követelményeket és azokat a 

személyiségkompetenciákat, amelyeknek az ismereteket és képességeket működtetve az 

óvodáskor végére kell megjelenniük. A részletes követelményekben az óvodáskorú 

gyermek képességére irányuló célok fogalmazódnak meg. A tantervek a sajátos 

követelmények mellett kiemelik a motiváció fontosságát, annak a képességnek a 

jelentőségét, hogy az óvodáskorú gyermek tudjon érdeklődéssel részt venni egy adott 

tevékenységen, tudjon kíváncsiságot tanúsítani a tartalmak és a tevékenységek iránt. 

A részletes követelmények azokat a képességeket fogalmazzák meg, amelyekkel 

a gyermeknek óvodáskor végére kell rendelkeznie. A cselekedtető nevelés szemléletére 

alapozva a tanterv a gyermeki tevékenységre helyezi a hangsúlyt, amelynek 

eredményeként különbözı magatartási szokások, attitűdök kialakulása várható el. 

Az Óvodai Nevelési-Oktatási Tevékenységek Tanterve központi, keret jellegű, 

az ország minden óvodájára érvényes dokumentum. Nem tartalmazza a csoportok 

szintjére (kis-, közép-, nagy- és előkészítı csoport) lebontott terveket, így kíván teret 

engedni a helyi szintű döntéseknek. 

A Tanterv keret jellegét, rugalmasságát a következő tényezők biztosítják: 

• a követelményrendszer képzési szakaszra (és nem csoportszintre, évfolyamokra) 

bontása 

• a követelmények és tartalmak műveltségi körök szerinti rendezése 

• az időbeosztás keretjellege (arányok, kötelező, minimális óraszámok). 

A központilag jóváhagyott, általános Tanterv alapján készülhetnek el a sajátos, az adott 

gyermekközösség konkrét szükségleteit figyelembe vevő helyi tantervek, amelyek 

tartalmazzák a csoportszintű követelményeket, a konkrétabb, csoportokhoz igazított 
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tartalmakat (műveltségi anyagot), az egyes csoportokban a kötelező és választható 

tevékenységeket és az óratervet. 

A helyi konkrét körülmények – szociális háttér, jár-e a gyermek óvodába,  

stb. – határozzák meg a követelmények csoportokra való 

lebontását, a követelmények szintézisét. 

Az Óvodai Nevelési-Oktatási Tevékenységek Tanterve tehát 

azokat az általános fejlesztési követelményeket fogalmazza meg, amelyeket követve az 

iskolaelőkészítő szakasz végéig megkezdődik az alapképességek kialakítása : 

• az anyanyelvi kommunikációs képességek 

• alapfokú kommunikációs készségek román nyelven 

• az olvasási és íráskészség alapozása 

• a gyermek érdeklődésének felkeltése közvetlen környezetének megismerése 

iránt 

• az alkotókészség, fantázia ébrentartása 

• ráhangolás az iskolai életre 

• tanulási motivációk kialakítása 

Az alapképességek további fejlesztése majd az I-II. osztály feladata. 

MATEMATIKA 

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 

1) Értelmi képességek, gondolkodási műveletek fejlesztése 

2) Mennyiség és számfogalom megalapozása 

3) Geometriai tapasztalatszerzés 

4) Becslés, mérés képességének fejlesztése 

Értelmi képességek, gondolkodási műveletek fejlesztése 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Részletes követelmény: A tér-és síkbeli tájékozódó képesség megalapozása, formálása 

A gyermek legyen képes: 

• nyitott vagy zárt, szabálytalan vagy szabályos alakzatokat készíteni 

• megváltoztatni az alakzatok nagyságát, formáját 

• megállapítani, melyik tárgy van hozzá közelebb vagy távolabb 

• meghatározni saját helyét adott térben vagy adott tárgyhoz viszonyítva (kívül, 

belül, a széken, az asztal alatt, társa mellett stb.) 

• helyesen használni a térbeli viszonyokat: fölé, alá, kinn, benn, közel, távol, 
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közelebb, távolabb, legközelebb, legtávolabb, mellettem, itt, ott stb. 

• felismerni és megnevezni síkban is a térbeli viszonyokat 

Részletes követelmény: Az események időbeli történésének megértése, az idő mérése 

A gyermek legyen képes: 

• tájékozódni az időben 

• felismerni az események, tevékenységek kronológiai sorrendjét 

• helyesen használni az időbeliséget kifejezı nyelvi elemeket 

• időbeli sorrendben elrendezni az eseményeket 

• összehasonlítani az időtartamokat, ezeket szóban kifejezni 

• mérni az időt (naptár, órahasználat) 

Részletes követelmény: Tárgyak, élőlények csoportosítása egy vagy több szempont 

szerint 

A gyermek legyen képes: 

• csoportosítani szín, forma, nagyság szerint 

• felismerni és megnevezni a csoportok, halmazok közti hasonlóságokat, különbségeket 

• párba állítani 

Részletes követelmény: Sorba rendezés megadott vagy választott szempont szerint 

A gyermek legyen képes: 

• tárgyakat sorba rendezni megadott szempont szerint (szín, nagyság, hosszúság, 

magasság, vastagság stb.) 

• sormintákat alkotni a megismert szempontok alapján (gyöngyből, babból, 

papírdarabokból stb.) 

Mennyiség és számfogalom megalapozása 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Részletes követelmény: Számlálás 1-tıl 10 -ig 

A gyermek legyen képes: 

• csoportokat alkotni (1-10 elemből) 

• felismerni és megnevezni a csoportok számosságát 

• megfeleltetni a számjegyeket a mennyiséggel 

Részletes követelmény: Tárgyak, élőlények sorban elfoglalt helyének megállapítása 

A gyermek legyen képes: 

• megnevezni az első és az utolsó elemét egy sorozatnak 

• helyesen használni a sorszámneveket: első, ötödik, hetedik stb. 
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Részletes követelmény: Számlálási műveletek a 10-es számkörben 

A gyermek legyen képes: 

• összeadni és kivonni 1-10-ig, 1-2 elem hozzáadásával, elvevésével 

• helyesen használni a matematikai szimbólumokat: <;>; +; -; =; 

• helyesen használni a matematikai nyelvezetet 

Geometriai tapasztalatszerzés 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Részletes követelmény: Geometriai formák/ alakzatok felismerése, megnevezése ( kör, 

háromszög, négyszög) 

A gyermek legyen képes: 

• felismerni a különbözı mértani formákat 

• megnevezni a felismert mértani formákat 

• építeni és síkban ábrázolni a különbözı mértani formákat 

• az egészet részekre (fél, negyed) bontani és a részekből egészet alkotni 

Becslés és mérés képességének fejlesztése 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Részletes követelmény: Hosszúság, magasság, szélesség és tömeg mérése különbözı 

mértékegységekkel 

A gyermek legyen képes: 

• mérni nem szabványos mértékegységgel 

• mérni szabványos mértékegységgel 

Részletes követelmény: A tárgyak értékének kifejezése pénzben 

A gyermek legyen képes: 

helyesen használni a pénzt 

A fejlesztés lehetséges tartalma korcsoportonként 

 3-5 éves korban 
javasolt 
foglalkozásszám:1 

5-6 éves korban 
javasolt 
foglalkozásszám:1-2 

6-7 éves korban 
javasolt 
foglalkozásszám:2 

Halmazalkotás Tárgyak 
szétválogatása: 
- saját szempont 
szerint 
- megadott 
szempont szerint 
- elrontott 
válogatás, 
osztályozás javítása 

-szétválogatás: 
fedezzék fel az 

ekvivalencia relációt 
és fejezzék ki szóban 
ugyanakkora, 
ugyanolyan… 

saját és megadott 
szempont szerint 
több kritérium szerint 

-ekvivalencia  
- halmazalkotás 

több kritérium 
szerint (saját 
szempont, megadott 
szempont) 

- megadott 
válogatás folytatása 
(nehezebb szint) 
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- sorbarendezés 
(nagyság, hosszúság, 
vastagság) szerint 
(halmazalkotás 1 
kritérium szerint) 
 

halmazalkotás 2 
vagy több kritérium 
szerint 

sorbarendezés 
(nagyság, hosszúság, 
vastagság, szélesség, 
magasság) 

önálló soralkotás 

- sorbarendezés 
több szempont 
szerint 

Számfogalom 
megalapozás 

Több, kevesebb 
ugyanannyi megértése 
és helyes használata 
(párosítással 
megszámlálás nélkül) 

kis számok 
megnevezése összkép 
alapján (2,3,1,0) 

tudatos számlálás 
1-5 számkörben 

halmazok 
összehasonlítása 
ránézéssel becsléssel 

párosítással 
kisszámok 

felismerése összkép 
alapján  

számlépcső 1-5ig 
számjegy 

megfeleltetése 
mennyiséggel 

halmaz 
számosságának 
megállapítása 
számlálással 

a számok 
helyének tudatos 
elsajátítása  

a számok 
felbontása  

+,-1 (konkrét 
anyaggal) 

páros, páratlan 
számok megismerése 
párosítással  

sorszámnevek 
megismerése 

- több, kevesebb, 
ugyanannyi 
megállapítása 
becsléssel 

- párosítás (10-nél 
több is lehet) 

- kisszámok 
felismerése összkép 
alapján (1-5) 

- számlépcső 
(szám) 
megfeleltetése 
mennyiséggel  

- a szám 
számsorban elfoglalt 
helyének tudatos 
elsajátítása (1-10) 

- számfelbontás 
(konkrét anyaggal) 

- +,-,<,>,= 
- feladatmegoldás, 

feladatalkotás 
- páros, páratlan 

számok 
- sorszámok 

Geometriai 
tapasztalatszerzés 

1. Építések szabadon 
vagy másolással 

Építőkockák, 
dobozok, dominók, 
pálcikák 

-gyümölcsbábok 
készítése 

gyurmázás, 
homok, 
szappanbuborék 

ragasztás 
puzzle 

2. Síkbeli alakzatok és 
mértani testek 
szétválogatása 

1. Építések, alkotások 
szabadon, másolással  

- hengerek, kúpok, 
kockák, téglatestek 
- lego, puzzle, 

pecsételés, rajzolás 
- mozgásos játék 
- gyurmázás, 

rajzolás 
- alkotások 

hajlékony drótból, 
fonalból 
- papírhajtogatás 

díszítőrajz 
- barkácsolás  

1. Építések, alkotások 
szabadon, másolással 
2. Logi I és Logi II 
3. Feladatlapok  
4. Mozgásos 
formakeverők  
- Kiegészíteni a 
nagycsoportos 
anyagot 
5. Szimmetria 
felfedezése  
6. Tájékozódás a 
térben 



 28

3. Tájékozódás a 
térben 

2. Síkidomok, testek 
felismerése Logi I (24 
db), Logi II (48 db) 
Készlet alapján  
3. Feladatlapok 
(színezés, 
formakeresés) 
4. Mozgásos 
formakeverés  
5. Szimmetria 
felfedezése 
6. Tájékozódás a 
térben 

Mértékegységek  1. Osszák el az 
egészet félbe és 
negyedbe  
2. Mérések, 
magasság, súly, 
űrtartalom 

1. Mérések, 
hosszúság, magasság, 
súly, űrtartalom … 
2. Ismerjék az idő 
fogalmát és az órát 
3. Ismerjék a pénzt 

 
, A foglalkozások szervezésének általános kérdései 

Az óvodai nevelés programjában előírt matematikai anyag feldolgozására az egyéni tempóban 

végezhető sokféle játékos manipuláció, a megoldások különböző utakon való keresése 

érdekes tevékenységet jelenthet a gyereknek, ha megfelelően motiváljuk. 

A matematikai foglalkozásokon különböző didaktikai feladatokat valósítunk meg: 

felelevenítjük a régebbi matematikai tapasztalatokat, ismereteket, új fogalmakat vezetünk be, 

fejlesztjük a matematikai gondolkodást, rögzítjük az anyagot, változatos formában 

alkalmazzuk az ismereteket, felmérjük a gyermek matematikai tudását. 

A foglalkozás típusát a didaktikai feladat határozza meg, lehetnek új ismeretet feldolgozó, 

ismétlő-rendszerező, gyakorló, jártasság-készségképző, az ismeretek gyakorlati alkalmazása, 

de általában vegyes típusúak a foglalkozások. 

Az ellenőrzés, értékelés a didaktikai feladat mindegyikében jelen van, pozitív motivációs 

bázis kialakítását szolgálja. 

A foglalkozások szerkezeti felépítését meghatározza a gyerekek életkori sajátossága, a 

feldolgozásra kerülő anyag, a didaktikai feladat, a felhasználható módszerek. 

Többféle foglalkoztatási formát különböztetünk meg: egyéni, mikrocsoportos, frontális. 

A foglalkozások megszervezése, átgondolása feltétele a jó munkának. Át kell gondolni a 

foglalkozás helyét, a gyerekek, asztalok elhelyezését, megfelelően elő kell készíteni az 

eszközöket, megfelelően át kell gondolni az alkalmazott módszereket. 
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Tanulmányozni kell a foglalkozás tematikájának helyét a matematikai ismeretszerzési és 

képességfejlesztési folyamatban, alaposan elemezzük a foglalkozás anyagát, más ismeretekkel 

való kapcsolatát, meghatározzuk a célokat és feladatokat. 

Foglalkozási tervet , és megfelelő didaktikai eszközöket készítünk. 

 
FELADATOK 

• Próbálja példákkal szemléltetni, hogy a gyerekek játéktevékenységében, hogyan lehet 

fejleszteni az értelmi képességeket, gondolkodási műveleteket. 

• Tervezzen didaktikai eszközöket a mennyiség és számfogalom megalapozása. 

• Adjon példákat arra, hogy az évszakok, és ünnepkörök témakörökben milyen 

geometriai tapasztalatszerzésre adódik alkalom. 

• Készítsen  egy foglalkozási vázlatot a becslés, mérés képességének fejlesztésére. 

• Írja le, hogy a bemutató foglalkozáson az óvónő, hogyan valósította meg a foglalkozás 

szervezési kérdéseit. 

 
FELHASZNÁLT IRODALOM 

1. Perlai Rezsőné: Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997. 

2. dr.Kiss Tihamér (2001)A matematikai gondolkodás fejlesztése hétéves korig, 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest  

3. Kovács Júlia, Nagy Zita (2002) Óvónők kézikönyve 
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3.TÉMA 
 

A természetes szám fogalmának alakulása óvodáskorban 

 

A természetes számok halmaza 

A természetes szám fogalmának kialakításához az emberiségnek sok ezer éves tapasztalatra 

volt szüksége, amit a halmazokkal végzett műveltek során szerzett. A számfogalomnak 

matematikai eszközökkel való létrehozása csak az újabb időkben vált tudatossá és ismertté.  

Ennek kétféle útját ismertetjük. 

1. A szám fogalmának kialakítása halmazelméleti alapon  

A természetes szám bevezetése a véges halmazok közötti kölcsönösen egyértelmű 

megfeleltetés alapján történik (bijektív függvény). Két halmaz ekvipotens, ha létezik 

közöttük egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés bijektív leképzés . Az ekvipotencia 

reláció a halmazokat diszjunkt halmazokra, ekvivalenciaosztályokra bontja. Az egyes 

osztályokba egyenlő számosságú halmazok tartoznak. 

Ha a felépítést csak halmazokra alapozzuk, az egyenlő számosság alapján képezett 

ekvivalenciaosztályokat tekintjük kardinális számoknak.  

Definíció 

Természetes számon véges kardinális számot értünk. Egy kardinális számot akkor 

nevezünk végesnek, ha véges halmaz kardinális száma. 

2. A szám fogalmának kialakítása axiomatikus alapon  

A természetes számok axiómarendszere- Peano-féle axiómák 

A természetes számok axiómarendszerében definiálatlan alapfogalmak a következők: 

1. A természetes szám fogalma. 

2. A nulla fogalma. 

3. A rákövetkezés fogalma. 

Axiómák ezek:  

1. A nulla természetes szám. 

2. Minden természetes számnak van rákövetkezője. 

3. A nulla nem rákövetkezője egyetlen természetes számnak sem. 

4. Csak egyenlő természetes számoknak lehetnek egyenlő rákövetkezői. 
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5. Ha a nulla rendelkezik valamely T tulajdonsággal, s e tulajdonság egy n természetes 

számról mindig öröklődik az n’ rákövetkezőre (n’=n+1), akkor minden természetes 

szám rendelkezik T tulajdonsággal. 

 
SZÁMFOGALOM MEGALAPOZÁSA AZ ÓVODÁBAN 

Halmazok létrehozása, ezek összehasonlítása, számosságuk érzékelése, megnevezése, a 

halmazokkal végezhető műveletek segítik az óvodásgyermek számfogalmának 

megalapozását. 

Az óvodában csak véges számú halmazokkal foglalkozunk. Az óvodai matematika anyagában 

gyakran szerepel a halmazok összehasonlítása. Ha számosság (mint tulajdonság) alapján 

keressük az azonosságot, vagy különbözőséget, megközelítően (több, kevesebb, ugyanannyi) 

vagy pontosan (pl. három, öt) definiálhatjuk a halmazok nagyságát. 

Több, kevesebb, ugyanannyi a hozzávetőleges mennyiségi kifejezésre alkalmasak. 

Legtöbbször két mennyiség relációjában fejeződnek ki, ezért alapszik mindegyik 

összehasonlításon. Az eredmény az adott összefüggésben igaz, más relációban téves lehet. 

Az óvodai matematikában lényeges, hogy az összehasonlítandó halmazok számszerűsége 

kezdetben ne legyen szembetűnő, vagyis mindegyik annyi elemet tartalmazzon, hogy ne 

késztesse a gyereket számlálásra. 

Megoldási lehetőségek: 

Halmaz- és részhalmazképzés – a gyermekek egy meghatározott tulajdonság alapján 

tárgyakat, dolgokat halmazba gyűjtenek. 

Két halmaz keletkeztetése 

Három vagy több halmaz keletkeztetése  

A keletkeztetett halmaz csökkentése, elfogyasztása 

Az egy- egyértelmű megfeleltetés 

• azonos mennyiségű eltérő nagyságú elemeket tartalmazó két halmaz; 

• azonos mennyiségű különböző elhelyezésű két tárgyhalmaz; 

• eltérő mennyiségű, eltérő nagyságú halmazt (ügyes elosztásban az egyenlőség érzetét 

keltheti) 

• eltérő mennyiségű, eltérő elhelyezésű két halmazt. 

Ha a gyermek a halmaz minden elemét kölcsönösen egyértelműen leképezheti egy másik 

halmazra, felfedezi, hogy azonos mennyiségűek, egyenlő számoságúak. Miután minden 

ekvivalenciaosztályt, melyet egyenlő számosság alapján képezünk, kifejezhetünk egy 
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tőszámmal, a gyermek meghatározhatja pontosan az adott halmazok számosságát számlálás 

útján.  

Az óvónő feladata, hogy sokoldalú érzékeltetés, cselekedtetés segítségével alakítsa a gyermek 

számképzetét. Olyan feladatok megoldását kell biztosítania, amelyek során megérti, hogy:  

minden számnak van rákövetkezője: megérezze, hogy sokáig folytatható; 

a számsorozat növelhető, csökkenthető. Mindegyik szám eggyel több, mint az előtte lévő 

és eggyel kevesebb, mint az utána következő. 

Megoldási lehetőségek: 

• Ekvivalens halmazok létrehozása 

• Különböző számoságú halmazok egyenlővé tétele  

• Növekvő számsorozat kialakítása 

• Növekvő, csökkenő számsorozat kialakítása 

• Különböző számoságú halmazok egyenlővé, majd egyenlőtlenné tétele 

A halmazok számlálható tulajdonsága: darabszám.  

Természetes számok  

A mennyiség nagysága tehát mérhető és számlálható. Hogy egy halmaz hány elemű azt a 

darabszám fejezi ki, hogy egy mennyiség megméréséhez hány mértékegység szükséges azt 

a mérőszám mutatja meg. A mérőszámot is, a darabszámot is természetes számokkal 

fejezzük ki. 

Tőszámok 

Az óvodás korú gyerek gyakran használja a számneveket, de kezdetben nem ismeri a 

jelentését, nem azonos egy adott halmaz elemeivel. 

Fontos tudatosítanunk a gyerekekben -hogy egy adott mennyiség számossága mindenből, 

bármilyen tárgyból ugyanannyit fejez ki.  

• hogy az utolsónak kimondott szám mutatja, hány eleme van a halmaznak, vagyis hány 

elemet számlált összesen 

• minden számnak van rákövetkezője, a sorban elfoglalt helyük szerint növekvő 

sorrendben következnek egymás után, vagyis minden szám eggyel több, mint az előtte lévő és 

eggyel kevesebb, mint az utána következő.  

A kis csoportos gyerekek könnyen megértik az 1 és a 2 fogalmát. A testrészeik számossága 

közel áll hozzuk.  

Kiscsoportban a gyerekek megismerkednek az 1,2,3-as számokkal. 
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A 2-es szám fogalmának kialakításakor például kirakunk a konkrét tárgyból álló 1 darabot, és 

vele párba állítok egy más tárgyat. A gyerekek megállapítják, hogy a két halmazban 

ugyanannyi elem van. Megbeszéljük közösen , hogy 1 eleme van az egyik halmaznak, akkor 

már tudják, hogy a másik halmaznak is 1 eleme van. Azután az egyik halmazhoz hozzáadok 

még egy elemet. A gyerekek megállapítják, hogy ennek a halmaznak több eleme van, az 

előzőnek kevesebb. Levonjuk a következtetést, hogy ha az 1 tárgyhoz hozzáadunk 1 elemet, 

akkor kettőt kapunk. Tehát az egy meg egy egyenlő kettővel. A következő feladatunk, hogy a 

kettő fogalmát megfelelően elmélyítsük a gyerekekkel, hogy a gyerekekben kialakuljon, hogy 

a kettes számhoz mindig ugyanannyi elem tartozik bármilyen tárgy is legyen az. 

Gyakoroljunk. Például - Tapsoljon ugyanannyit amennyi eleme van a kettes csoportnak.- de 

fontos, hogy a többi gyerek  megszámlálja a létrehozott mozgásokat. Lehet az ugrálás, 

guggolás, dobbantás stb.  

• Csengessen kétszer a csengővel, fújja meg kétszer a sípot stb. 

• Találjon olyan tárgyakat a csoportszobába, amelyből ugyanannyi van (kettő). A többi 

gyerek megszámlálja, majd eldönti helyes-e.  

Fontos tudatosítanunk a gyerekekben, hogy az utolsónak kimondott szám mutatja, hogy hány 

elemet számláltunk, hány elemet tartalmaz az a halmaz. Ehhez fontos, hogy amikor a gyerek 

számlálja a halmaz elemeit, például: 1,2,3,4,- akkor a számsor végén vonja le a 

következtetést, hogy 4 eleme van a halmaznak.  

• Alakítsanak ki játékokból olyan csoportokat, amelynek két eleme van  

• Egy nagyobb számosságú csoportból vegyenek el kettőt  

• Mutassanak fel két ujjat  stb. 

Ezután már lassan kialakul a szám összképe és már felismerik a számokat összkép alapján. 

Nemcsak számlálással, hanem ”ránézéssel “is meg tudja állapítani egy kevesebb elemet 

tartalmazó halmaz számosságát. 

Ennek gyakorlására szolgáló feladat például, hogy válogassanak szét olyan edényeket 

amelyen van két gyümölcs, vagy három virág, válogassanak szét kártyákat aszerint, hogy 

hány pötty vagy négyzetlapocska van rajtuk. 
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Az ötös szám pontértékének különböző változatai 

A gyerekeket először a számok hagyományos pontértékével kell megismertetnünk, de azt is 

tudatosítani kell a gyerekben, hogy ez változhat és a mennyiségi állandóság akkor is fennáll, 

amikor egy halmaz bizonyos számú elemeit különböző formációkba helyezzük el.  

A számok ujjal való bemutatásánál is mindig gyakoroljuk ezt. Megkérem a gyerekeket, hogy 

mutassák még másképp is, kipróbáljuk hányféleképpen tudjuk mutatni ugyanazt a számot. 

A számkör bővítésénél minden szám levezetése hasonló módon történik, mindig  az előző 

ismeretekre alapozva vezetjük be a következőt. Például a 3-as számot, mint a kettő 

rákövetkezőjét vezetjük be, vagy a 7-es számot, mint a hatos rákövetkezőjét.  

Fontos feladat a számfogalom alakulásánál, fölfedeztetni a gyerekekkel, hogy minden 

számnak van rákövetkezője és a számsorban minden számnak jól meghatározott helye van.  

A számlálásnál tudatosul a gyerekekben, hogy mindig eggyel növeljük az elemek számát,  

tehát eggyel több lesz, ezt pedig a következő számmal fejezzük ki.  

A számok nagyság szerinti elrendezésének érzékeltetése a növekvő, majd a csökkenő sor 

felállításával történik.  

A gyerek gondolkodása gyakorlati cselekvése közben fejlődik, tehát látnia kell amit tesz, 

vagyis ő kell kialakítsa a növekvő számsorozatot. Például építőkockákból tornyokat építenek. 

Minden toronyban eggyel több kocka van. Így állítsuk fel a növekvő sorrendet, kialakul a 

számlépcső.  
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Megszámláljuk mindeniket és észreveszik, hogy minden oszlopban eggyel több van. 

Célirányos kérdések segítségével tudatosítható a növekvő számsorozat törvényszerűsége. 

Hány kocka van a legalacsonyabb oszlopban? Hányból építettük a következő oszlopot? 

Menyivel van több? Hány kocka van a második sárga oszlopban? 

Bármilyen játékból, apró tárgyból alakíthatunk ki számlépcsőt. Ezzel ellenkező tevékenység 

amikor lebontjuk a számlépcsőt vagyis csökkenő sorrendet alakítunk ki azzal, hogy mindig 

egyet elveszünk, tehát a következő oszlopban mindig  eggyel kevesebb elem található.  

A számok helye a számegyenesen: 

A számok helyének pontos megjegyzésére többféle játékot alkalmaztam: 

,, Eltévedt számok Számországban “ 

,, Hol a helyem?” 

,, Ki hol lakik?” 

,, Találd meg a szomszédomat!”(kisebb szomszéd-nagyobb szomszéd) 

A számjegy mennyiség fogalmát először auditív és vizuális úton tapasztalják meg a 

gyerekek. A külvilág tárgyaiból kiindulva, konkrét cselekvés révén jutottak el egy elvontabb 

szintre a számhoz tartozó korongképhez, majd a számjegyen keresztül a számfogalomhoz. 

Kisebb számok esetén az ujj jelent nagy segítséget.  

A számok rögzítésére, valamint a számolási készségek (egy egységgel) alakítására a gyerekek 

a kezüket használják. Egyszer hagyományos ujjfeltartással és pontértékkel, majd különböző 

ujjak felmutatásával, a pontszámok különböző formában bemutatva, a mennyiségi állandóság 

megerősítése céljából 

• A tőszámnevek elsajátításának feltételei: 

A megszámlálandó halmazok kezdetben homogén eleműek legyenek. Ezzel hozzásegítjük 

a gyermeket ahhoz, hogy az adott tőszámot a halmaz egészként fogja fel, ne csak az 
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utolsó elem meghatározójaként. Később heterogén elemű halmazokat is tudjon 

egészként felfogni, amikor a számokat már biztonságosan használja. 

Több analizátor segítségével kell kialakítani a tőszámokat. Ezzel lehetővé tesszük annak 

megértését, hogy minden dolog, tárgy, jelenség számosságilag meghatározható, hogy 

egy szám bármiről ugyanannyit jelent. Az absztrakció és az általánosítás műveletén 

keresztül jut el a gyermek erre a szintre. Így előkészíthetjük az iskolai munkára, ahol 

egy számjegy leírásához egyre kevésbé igényli a mennyiség tárgyiasítását. A számjegy 

már kifejezheti a szám dologi képét. 

Sorszámok: 

• Míg a tőszámok egy halmaz elemeinek az összességét mutatják, addig a sorszámok 

egy elem helyét jelölik a sorban. 

A sorszámok megismeréséhez pontos megfigyelés, sokoldalú cselekvés szükséges. Olyan 

feladatokat tervezzünk, amelyekből a gyerek megérti, hogy 

-a sorszám csak egyetlen elem helyét jelöli egy rendezett sorban 

-minden sorszámmal jelölt elem helyét  a sorban az elsőtől való számlálással 

határozhatjuk meg 

-az első elem megjelölése tetszőleges 

-szabadon választható, hogy milyen irányban végezzük a sorszámlálást 

-bármely sor tetszés szerint átalakítható 

A tőszámok és a sorszámok nem választhatók el egymástól. Mikor a gyerekek azt a feladatot  

kapják, hogy keressék meg egy bizonyos elem helyét a sorban gyakran a tőszámokkal 

számolnak egészen addig amíg eljutnak a kért  elem helyéig és akkor az adott elem sorszámát 

mondja. Például: a gyerekek sorban állnak, az a feladat:  Hányadik helyen áll Noémi a 

sorban? Antónia így számol 1,2,3,4, -így válaszol : Noémi a sorban a negyedik helyen áll. 

Célszerűbb alkalmazni a sorszámlálást: első, második, harmadik, negyedik,... 

Számlépcső kialakításakor, csökkenő, növekvő sorrend kialakításakor mindig gyakorolhatjuk 

a sorszámneveket. Például:,, A sorban hányadik a piros oszlop?”  ,, Milyen színű a sorban a 

negyedik?” ,,Hányadik a tornasorban Márk?” .,, Színházba megyünk. Kinek hol a helye? 

Hányadik sorba, hányas szék?“ 

A természetes szám fogalmának kialakítása  C. Neményi Eszter szerint  

A természetesszám-fogalom alakulásának legfőbb tartalmi összetevői:  

- a valóság és a szám kapcsolata  

- a számok írása, olvasása, számrendszeres alakjuk  

- a számok nagysága  
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- a számok sokféle neve  

- számtulajdonságok, számkapcsolatok.  

A számfogalom alakulása  a 6 éves kornál lényegesen előbb kezdődik, és nem fejeződik 

be az alsó tagozaton.  

1. A valóság és a szám  

A fogalom építés kezdete    

A természetes szám fogalma lényegében két tapasztalati bázison épül. Egyrészt 

darabszámként ismerkednek a gyerekek a számokkal, másrészt mérőszám-tartalommal. A 

kétféle tartalom egymás mellett fejlődik, egy darabon egymástól szinte elszigetelten, aztán 

egy ponton összefonódik. Az elkülönültségük ellenére szép párhuzamot találhatunk a két 

tartalom épülésében.  

A kétféle tartalom épülésének legfőbb lépései a következők:  

DARABSZÁM MÉRŐSZÁM 

1. Érzékszervi benyomások, összehasonlítások a következő viszonylatokról:  

 Több, kevesebb magasabb, alacsonyabb  

hosszabb rövidebb 

szélesebb, keskenyebb 

vastagabb, vékonyabb 

nehezebb, könnyebb  

több, kevesebb folyadék fér bele 

rövidebb, hosszabb ideig tart 

nagyobb, kisebb területű stb 

Olyan helyzetek átélése, amelyekben az ilyen viszonyok fontossá válnak.  

2. A becslésszerű, érzékszervi döntés bizonyos helyzetekben lehetetlenné válik, ezért 

objektív módszert és eszközt alakítunk a fenti viszonyok megítélésére:  

 kölcsönösen egyértelmű összemérések 

 megfeleltetés (párosítás) magasabb, alacsonyabb,  

 több, kevesebb ugyanolyan magas,  

 ugyanannyi hosszabb, rövidebb, 

 ugyanolyan hosszú  

 nehezebb, könnyebb 

 ugyanolyan nehéz  

Ebben a szakaszban tisztul és mélyül a több, kevesebb, hosszabb, rövidebb, nehezebb, 

könnyebb szavak tartalma és tartalmat kapnak az ugyanannyi, ugyanolyan hosszú, 
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ugyanolyan nehéz … kifejezések. Ez utóbbiak játszanak döntő fontosságú szerepet a 

számfogalom megszületésében, ezért az ugyanannyi és a mennyiségek egyenlősége külön 

figyelmet érdemel.  

3.  Egyes helyzetekben nem lehetséges a közvetlen összehasonlítás.  

Párosítás közvetítéssel összemérés közvetítéssel 

pl: kavics mondóka, számlálás zsineg, szalag  

 

4. A 2,3,4,5,1,6, számok mint ekvivalens halmazok közös, meghatározó tulajdonsága: 

 kis számok összkép alapján 

 

5. Számok mint a számlálás eredménye és mint az egységgel való 

  mérés eredménye  

 

A fent vázolt folyamat lépései időben nem mindig egymás után, s nem feltétlenül ebben a 

sorrendben következnek be. De ettől függetlenül megfogalmazhatjuk a lépéseket, ezek 

fogalomépülésben betöltött szerepét. 

A számok( írása,) olvasása 

A számfogalomépítés második lépése a számok jelével való megismerkedés.  

Óvodás korban a gyerekek szeme, füle valamilyen téri, időbeli tagolást hív segítségül. 

Nemcsak látással fogja fel a gyerek a kettőt, hármat, négyet, stb. hanem hangokkal, 

mozdulatokkal, tapintással is. A látásnak azonban lényegesen más típusú szerepe van itt, mint 

a hang, mozgás érzékelésének.  

Kezdetben a gyerekek egylátásra ragadják meg a tárgycsoportokat majd mellérendelik a szám 

jelét. Ebben áll óvodás korban a számok ,,olvasása”. 

A számok nagysága 

• Amikor a gyerek kimondja a szám nevét még nem biztos, hogy jó képe van a szám 

nagyságáról. A számok nagysága igazán csak a számok (csoportok) egymással való 

összehasonlítása összemérése során mutatkozik meg.  

A számok nagyságával kapcsolatosan  megfogalmazódott  legfontosabb kérdések: 

• Két szám összehasonlítása: melyik nagyobb- melyik kisebb  

• Számok nagyság szerinti sorbarendezése ( növekvő és  csökkenő sorrend kialakítása ) 

• Két szám összehasonlítása, hogy melyik mennyivel nagyobb 

• Számok helye a számegyenesen (kisebb szomszéd nagyobb szomszéd) 
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A számok sokféle ,,neve” 

C. Neményi Eszter itt arra a tényre utal, hogy sokféle formában tapasztalhatunk 

ugyanannyit. A szám jelölése sokféle lehet. Alapja a szemléleti változatosság. A gyerekek 

először a hagyományos képpel (pontértékkel) ismerkednek meg majd a többi sokféle 

alakkal. Ehhez a sokféle alakhoz kell a gyerekek gondolkodásában ugyanazt a számot, a 

számegyenes ugyanazon pontjához tartozó értéket hozzákapcsolni. 

 

FELADATOK 

1. Készítsen olyan munkalapokat, amelyek a számfogalom megalapozását szolgálják 

2. Gyűjtsön a számfogalom kialakítását szolgáló játékokat, eszközöket 

3. Gyűjtsön számokkal kapcsolatos mondókákat 

4. Készítsen számfogalom alakítását szolgáló foglakozási vázlatot 

5. Tanulmányozza egy adott korcsoportban a számfogalom alakulását 

6. Az ajánlott szakirodalmat olvassa el. 
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4.TÉMA  

 
Az I.-IV osztályos matematika tanítás- tanulás általános kérdései, a matematika 

anyagának tartalmi kérdései, kerettanterv 

A matematika tanításának-tanulásának célkitűzései 

A matematikatanítás célja hogy megismertesse a tanulókkal a valóságos világ mennyiségi 

viszonyait és térformáit, hogy olyan matematikai műveltséget alakítsunk ki, mely 

alkalmazható a gyakorlatban. Az elemi oktatásban a matematika tanulásának az a célja, hogy 

minden tanulónak kialakuljanak a számolási alapkompetenciái, az aritmetikai műveletek 

végzésének alapkompetenciái, intuitív fogalmai a mértan területéről, valamint a mennyiségek 

mérésének alapkompetenciái. 

Ebben az összefüggésben a követelményterületet alkotó 

legáltalánosabb érvényességű célkitűzések, az ún. fejlesztési követelmények, amelyek a 

következők: 

1. a matematika fogalmainak ismerete és alkalmazása; 

2. a felfedező/kutató képesség és a feladatmegoldó képesség fejlesztése; 

3. kommunikáció képességének kialakítása és fejlesztése a matematikai nyelvezet 

alkalmazásával; 

4. a matematikatanulás és a matematika változatos alkalmazása iránti érdeklődés és motiváció 

kialakítása. 

Mindegyik osztály szintjén ezek a követelmények részletes formában kerülnek 

megfogalmazásra. 

Részletes követelmények- 

Az I. osztályban az első fejlesztési követelmény a következő részletes követelmények (a 

tanulóktól elvárt képességek)formájában jelenik meg: 

1.1 értsék a számoknak egységből és tízesekből való felépítését; 

1.2 írják, olvassák és hasonlítsák össze a természetes számokat 0-tól 100-ig; 

1.3 tudjanak összeadni és kivonni számokat a 0-30-ig terjedő számkörben egységrend 

átlépése nélkül.  

2.1 tudják térben meghatározni a testek viszonylagos helyzetét; 

2.2 ismerjenek fel sík-, illetve téralakzatokat, osztályozzanak és csoportosítsanak 

megadott testeket alak szerint; 
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2.3. jelezzék tárgyakat, rajzokat vagy 20-nál kisebb számokat tartalmazó két osztály elemei 

között, adott kritériumok szerinti társítást; 

2.4. folytassák a tárgyakat, rajzokat, vagy 10-nél kisebb számokat tartalmazó, ismétlődő 

modelleket; 

2.5. kísérletezzék ki tárgyakkal, rajzokkal vagy számokkal az összeadás vagy kivonás 

alapján a 30-nál kisebb számok felbontási módozatait; 

2.6. alkalmazzák a tanult műveleteket feladatok megoldásánál 

2.7. alkossanak gyakorlatokat és feladatokat szóban 0 és 30 közötti számokkal; 

2.8. mérjék meg testek méreteit, térfogatát vagy tömegét a tanulók keze ügyébe eső nem 

szabványos mértékegységekkel; 

2.9. ismerje fel az óra számlapjának egész számait; 

2.10. becsülje meg egy halmaz tárgyainak a számát, és ellenőrizze megszámolva a 

becslését; 

3.1. a gyakorlati és számítási feladatok módozatait tudja elmondani 

4.1.viszonyuljon pozitívan és készségesen a számok használatához; 

4.2. tudatosítsák a matematika hasznosságát a mindennapi életben. 

Ezek a követelmények a törzsanyag (core-curriculum) esetében érvényesek, a tantervbeli 

minimális óraszám mellett. 

Tartalom I. osztály: 

természetes szám fogalmát előkészítő tevékenységek;0 -100 közötti természetes számok: 

olvasás, írás, 

összehasonlítás, összeadás; természetes számok összeadása és kivonása a 0-30 közötti 

számkörben egységrend átlépése nélkül; 

mértani alakzatok: háromszög, négyszög, négyzet, kör; 

hosszúság, térfogat, tömeg mérése nem szabványos mértékegységek használatával; 

időtartam mérése (mértékegységek: óra, nap, hét, hónap);az óra számlapján található egész 

számok a felismerése. 

Tartalom II. osztály: 

1000-ig terjedő természetes számok (kialakítása, írása, olvasása, összehasonlítása, 

elrendezése); 

A 0-100 közötti számkör természetes számainak összeadása és kivonása nagyságrend átlépése 

nélkül és átlépéssel; a 0-50 számkörbeli természetes számok szorzása; 

a szorzótáblából kikövetkeztetett osztás (ez az anyag 2004-2005-ös tanévtől a III. osztályba 

kerül át); 
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intuitív mértani elemek: pont, szakasz, egyenes vonal, törtvonal, görbe vonal; egy mértani 

alakzat belső és külső része; téglatest alakú tárgyak megfigyelési gyakorlata; 

mennyiségek mérése és mértékegységek: hosszúság (méter), térfogat (liter), tömeg 

(kilogramm), időtartam (perc); érmek; megfelelő mérőeszközök használata: méteres, 

beosztásos léc, mérleg; 

Tartalom III. osztály: 

természetes számok 1 000 000-ig;természetes számok összeadása és kivonása a 0 - 1 000 

számkörben; természetes számok szorzása a 0-100 számkörben; természetes számok osztása a 

0-100 számkörben (beleértve a maradékos osztást is); 

a műveletek elvégzésének sorrendje és a kerek zárójel használata; 

intuitív mértani elemek: sokszög; megfigyelési gyakorlatok henger és kúp alakú tárgyakkal; 

mennyiségek mérése és hosszúság-mértékegységek (a méter többszörösei és alegységei) 

térfogat (a liter többszörösei és alegységei), a tömeg (a kilogramm többszörösei és 

alegységei), az időtartam (év), érmek és bankjegyek. 

Tartalom IV. osztály: 

természetes számok: osztályok (egységek, ezresek, milliók, milliárdok); a használt 

számrendszer jellegzetességei (tízes és pozicionális); római számjegyes írás; 

természetes számok összeadása és kivonása nagyságrenden való átmenettel és anélkül; 

legfeljebb 

kétjegyű számmal való szorzás, vagy a 10, 100 és 1000 számokkal; egy számjegyű  számmal 

való osztás (különbséggel), vagy a 10,100 és 1000 számmal (amelyek legalább egy, kettő 

vagy 

három nullában végződnek); a műveletek elvégzési sorrendje, a zárójelek használata; 

törtek: a tört fogalma; egyenlő törtek, rajzos ábrázolásmód; egységnyi, valódi és áltört.  

törtek összehasonlítása; azonos nevezőjű törtek összeadása és kivonása; az egység tört 

részének kifejezése; 

intuitív mértani elemek: szög, párhuzamos egyenesek; a rombusz; a kerület (téglalapé, 

négyzeté); a terület; mennyiség- és mértékegység mérése, az alapvető hosszúságegység 

többszörösének 

és alegységeinek átalakításával, térfogat, tömeg; időtartam mértékegysége(évtized, évszázad, 

évezred); érmék és bankjegyek. 
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Összefoglaló  

 I. Osztály II. Osztály III. Osztály IV. Osztály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMÉSZETES 
SZÁMOK 

 

Iskolaérett a 
gyermek, ha: 
- felismeri saját 
helyzetét a térben, 
és kialakult a téri 
tájékozódása 
-osztályozza a 
különböző 
tárgyakat és 
tárgycsoportokat 
- megállapítja a 
különböző 
halmazok 
számosságát, 
összehasonlítja és 
megfelelteti az 
egyes elemeket 
 
0-100ig írás, 
olvasás, 
összehasonlítás, 
rendezés 
+, - 0-30ig 
+, - 0-100ig 
átlépés nélkül 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0-1000ig írás, 
olvasás, 
összehasonlítás, 
rendezés 
+, - 0-100ig 
átlépéssel 
+, - 0-1000ig 
átlépés nélkül 
Fogalmak 
összeg, több, 
kevesebb 
Tulajdonságok 
használata 
(kommutatív, 
asszociatív, 
semleges elem) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0-1. 000.000ig 
írás, olvasás, 
összehasonlítás, 
rendezés 
+, - 10.000ig 
Fogalmak: tag, 
összeg, 
kisebbítendő, 
kivonandó, 
valamennyivel 
több-kevesebb  
x, : 
Felhasználva 
hogy a x ismételt 
+ 
Fogalmak: 
tényezők, 
szorzat, 
valahányszor 
több, kétszerese, 
háromszorosa 
Szorzótábla 
A x 
tulajdonságai: 
kommutatív, 
asszociatív, 
semleges elem, 
disztributív az + 
és - nézve 
Az : ismételt 
kivonás 
Fogalmak: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0- 1.000.000ig 
felbontás a 10 
többszöröseiként 
Római számok 
+, - 1.000.000ig 
Tulajdonságok 
használata 
(kommutatív, 
asszociatív, 
semleges elem) 
Ismeretlen tag 
kiszámítása: 
?+a = b    ?+a<b 
x, : 
Összeg szorzása 
1000-nél kisebb x 
egyjegyű 
1000-nél kisebb x 
kétjegyű 
Több tényező 
szorzása 
Maradékos osztás 
A tényezők közti 
meghatározottsági 
viszonyok 
Ismeretlen tag 
kiszámítása 
y x a = b 
y : a = b 
? x a < b 
? : a < b 
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osztandó, osztó, 
hányados, 
valahányszor 
kevesebb, fele, 
harmada, 
negyede 
Osztótábla  
Műveletek 
sorrendje 
x, : 0-1000ig 
Összeg, 
különbség x 
egyjegyűvel 
x 10-zel 100zal 
Kétjegyű 
szorzása 
egyjegyűvel 
Összeg, 
különbség : 
egyjegyűvel 
Kétjegyű osztása 
egyjegyűvel 
Műveletek 
sorrendje 
(    ) 
 

Műveletsorok 
megoldása 
(    ) 
[    ] 
{   } 
 
Törtek: fogalma, 
egyenértékű tört, 
Az egész részből 
kivett tört 
Törtek 
összehasonlítása 
Azonos nevezőjű 
törtek + és - 

SZÖVEGES 
FELADATOK 

Egy művelettel 
megoldható 
feladatok 

Két művelettel 
megoldható 
feladatok 
Ismeretlen tag 
kiszámítása 
?+a =b 
a+?=b  az 1000es 
számkörben 

Több művelettel 
megoldható 
feladatok 
Megoldási terv 
készítése 

Ábrázolás 
módszere 
Próbálgatás 
módszere 
Logikai és 
feltevéses 
feladatok 
Megoldási terv 
készítése 

MÉRTANI 
FORMÁK 

Háromszög, 
négyzet, 
téglalap, kör 

Háromszög, 
négyzet, téglalap, 
kör 
Lássa a külsejét 
és a belsejét a 
különböző 
mértani 
testeknek 
(kúp, gúla) 

Háromszög, 
négyzet, téglalap, 
kör, pont, 
szakasz, egyenes 
vonal, görbe 
vonal, törött 
vonal 
Külső és belső 
tartománya a 
mértani 
testeknek 

Párhuzamos és 
merőleges 
egyenesek 
Síkmértan: 
meghatározni 
oldalai és szögei 
alapján a 
háromszöget, 
négyzetet, 
téglalapot, 
rombuszt, 
paralelogrammát 
és trapézt 
Szimmetria-
tengely 
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felfedeztetése 
Kerületszámítás  
Térmértan: 
oldalai, csúcsai, 
oldallapjai a 
kúpnak, gúlának 

MÉRÉSEK, 
MÉRTÉKEGY-
SÉGEK 

Nem standard 
mérési eszközök 
a hosszúság 
,űrtartalom, 
súlymérésre 

m, l, kg, óra, 
perc, nap, hét, 
hónap 
Eszközök: 
méteres, mérleg 

m, l, kg 
többszörösei, 
törtrészei 
Óra, perc, nap, 
hét, hónap 
Érmék és 
pénznemek 
Mérőeszközök 
használata: 
méteres, mérleg 

m, l , kg 
többszörösei és 
törtrészei 
Átalakítások 
Óra, perc, nap, 
hét, hónap, év, 
évtized, évszázad, 
évezred 
Érmék és 
pénznemek 
Standard 
mérőeszközök: 
méteres, 
beosztásos 
vonalzó, mérleg, 
óra 

 
A matematika fogalmainak kialakítása 

-Piaget felfogása értelmében kisiskolás korban a konkrét műveletek szakaszában található, 

amely azokra a tárgyakra terjed ki, amelyekkel a gyermek közvetlenül kapcsolatba kerül. 

-Ebben a keretben jelentkezik annak igénye, hogy a kisiskolásnak felkínált matematikai 

ismeretek szempontjából vegyék figyelembe ennek a kornak a pszichikai sajátosságait. 

Az elemi osztályokban folyó matematikaoktatás jellemzői: 

tananyag felépítése koncentrikus és spirális 

a valóság és a matematikai modell kapcsolatát a tanulók szemléletében konkrét 

helyzetekkel, példákon keresztül alakítjuk 

a természetes szám fogalmát gazdag tartalommal építjük ki a tízes számkörben 

fejlesztjük a szám és műveletfogalomra épülő számolási készségeket 

kialakítjuk a számrendszeres gondolkodást 

alakzatok, testek megismerésével, formai és mennyiségi tulajdonságok felismerésével, 

transzformációkkal alakítjuk a geometriai szemléletet, formáljuk a sík és térbeli tájékozódás 

képességét 

sorozatok vizsgálásával, feladatmegoldással segítjük a problémameglátást, a 

problémamegoldás képességének fejlődését 

valószínűségi játékokkal kísérletekkel, valószínűségi szemléletet alapozunk 
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Az új irányzat szerint nem mennyiségi, hanem minőségi fejlesztést végzünk a tanulók egyéni 

szintjének megfelelően. 

A matematikatanítás kettős célrendszerre épül: 

-A kognitív képességek fejlesztésére szolgál, és a gondolkodási módszerek alkalmazását teszi 

lehetővé 

-A tanulási szokások kiépülését segíti, rendszerességre tudatosságra ,önállóságra nevel. 

Az iskolás gyermek kognitív fejlődése 

Ennek a kornak megfelelő kognitív fejlettségi szint főbb jellemzői a következők: 

a gondolkodást a konkrétumok jellemzik; 

a dolgokat globálisan érzékelik; 

a felbontatlan egészet érzékelik; 

hiányzik még a felbontás-újraegyesítés kettős tevékenysége; 

az összehasonlítás csak a nagyon nagy eltérések esetén sikeres, a köztes eltérések nehezen, 

vagy egyáltalán nem érzékelhetők; 

a konkrét műveletek dominálnak, amelyek tárgyakkal végzett tevékenységekhez 

kapcsolódnak; 

kialakul az állandóság, a konzerválódás gondolata (a mennyiség, a tömeg, a térfogat 

esetében); 

megjelenik a megfordíthatóság gondolata, a fordított és a kiegészítő érték formájában; 

az azonnali, közvetlen következtetés képessége csekély; 

az azonnali közvetlen konkrét fogalma csak lépésről lépésre haladható meg, korlátolt 

kiterjesztésekkel, helyi asszociációkkal; az értelemnek, intellektusnak csak egyetlen pályája 

van; 

a kisiskolás nem lát be több lehetséges alternatívát; 

a lehetséges a valóságos fölött helyezkedik el. 

-A kisiskoláskor vége felé nyilván találkozhatunk a formálisműveletek előtti szakasz 

megnyilvánulásaival differenciált és individualizált esetekben, a konkrét műveleti szakasz 

intellektuális megnyilvánulásaival párhuzamosan. Ennek a szakasznak a jellegzetességei 

határozzák meg a matematika fogalmainak a kialakításával kapcsolatos módszertani 

megoldási változatokat. A logikai kijelentések, műveletek (tagadás, diszjunkció, konjunkció, 

implikáció, ekvivalencia) alkalmazása előtt a tárgyak körében, a konkrét műveletekkel 

kapcsolatos gyakorlatokat végeztetünk. 

-Ezért a matematika tanítása- tanulása az elemi ciklusban először konkrét tevékenységek 
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végzését feltételezi, tárgyakkal végzett műveleteket, amelyek aztán strukturálódnak és 

interiorizálódnak, majd elvont logikai műveletekké alakulnak. 

-A matematikai fogalmak kialakítása az általános és az elvont felé haladva fokozatosan 

valósul meg az egymás utáni szinteken, ahol a konkrét és a logikus közötti viszony a valóság 

lényegesítése felé halad. Ebben a folyamatban különféle intuitív forrást kell hasznosítanunk: a 

tanulók empirikus tapasztalatait, a környező valóság matematizálását, grafikus 

ábrázolásmódot. 

A matematika alapvető fogalmainak (halmaz, eleme, részhalmaz, keresztmetszet, egyesítés 

stb.) a szemléltetésére nagyon alkalmas taneszköz, amely a természetes szám fogalmához 

vezet el, majd a természetes számokkal végzett műveletekhez. 

műveletek számszimbólumokkal (számok, műveletjelek, 

egyenlőség- és egyenlőtlenség jelek). 

A matematikai szakszókincs kialakítása 

-Köztudott, hogy bármely tudomány tanulása valójában annak fogalmi nyelvezetének 

elsajátításával kezdődik. A matematika tanítása a matematikai fogalmak tudományos 

magyarázatának lehetőségét a gyermekeknek a megértési szintjén kívánja nyújtani. 

 Szoros kapcsolat van a fogalmak elnevezése és tartalma között, amit meg kell tartani a 

matematikai fogalmak kialakítása során is. Minden megnevezésnek fedezete kell legyen a 

fogalomtartalom megértése szempontjából, különben bizonyos kifejezések teljesen idegennek 

tűnnek majd a gyermek aktív szókincséhez viszonyítva, aki vagy helytelenül ejti ki azokat, 

vagy pedig a gondolkodásából hiányoznak a megfelelő reprezentációk, ami aztán csak 

formális tanuláshoz vezet. 

- A matematikai szókincs, lévén a legelvontabb fogalmak nyelvezete, kezdetben bizonyos 

nehézségekkel vezethetők  be. Ezért előbb az adott fogalom megértését kell biztosítani, a 

lényeg felismerését, sok esetben a tanulók számára hozzáférhető nyelvezettel, ami a 

matematikai szókincstől való eltérés engedményét jelenti. Amint az illető fogalom megértése 

biztosított, be kell mutatni annak tudományos elnevezését is. Különben is, a tanulók 

matematikai szókincsével kapcsolatban felmerülő rigorózus (merev pontosság) és a még 

elfogadható viszonyának kérdése a tanítók mindennapi tevékenységében jelen van 

.- A matematikaleckék egyik követelményterülete a tanulóknak a szakszókincs ismeretévelés 

annak helyes használatával kapcsolatos. A matematikaleckék egyik követelményterülete a 

tanulóknak a szakszókincs ismeretévelés annak helyes használatával kapcsolatos. 
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-Az új matematika tantervek explicit módon tartalmazzák bizonyos kommunikációs 

képességek kialakításának célkitűzéseit, amelyek a matematika szaknyelv birtoklását 

feltételezik, a következő képességeket várva el a tanulóktól: 

• a matematikai kifejezések használatát és helyes értelmezését; 

• különböző szövegezésű, matematikai tartalmú feladatok megfogalmazásának értését; 

• matematikai jellegű megvalósított tevékenységek szóbeli leírását 

•  kétirányú kommunikálást (a tanuló legyen képes kérdéseket megfogalmazni a kapott 

matematikai feladatokkal kapcsolatban, és hogy válaszoljon az ezekkel kapcsolatos 

kérdésekre). 

A matematikafogalmak kialakításának pszichológiai kérdései 

-A kisiskolás korú gyermek fejlődési folyamatában a matematikai fogalmakkal való 

találkozásnak hatalmas szerepe van az absztrakt-kategoriális sík kialakításában, feltéve ha a 

tanulás nem válik gépiessé. 

-Jelentős időt tesznek ki azok a tevékenységek, amelyeknek során a kisiskolások az ismert 

mennyiségeket az ismeretlenhez viszonyítják, amelyek mint matematikai struktúrák logikailag 

hasonló körben helyezkednek el. 

-Alapvető struktúrákra sajátos műveleti szerkezetek építhetők azáltal, hogy megváltoztatjuk a 

mennyiségek számértékének nagyságát, vagy akár az összefüggésekben szereplő 

mennyiségek számát is. A tanulók hozzá vannak szokva a természetes számsoron a növekvő 

értékek, vagy csökkenő értékek irányába haladó mozgáshoz, csakúgy mint az első két 

számtani művelethez (összeadás és kivonás). Kibővítik a fogalmi készletüket azzal, hogy 

megtudják, bizonyos számokat tagoknak, kivonandónak, kisebbítendőnek, vagy 

maradéknak nevezik, ismerik az összeadás kommutativitását és asszociativitását, 

megállapítják, hogy a ? + b = c típusú kérdés megoldásához kivonniuk kell, míg a ? - b = c 

típusú esetén összeadniuk.  

-Ez egy olyan műveleti tevékenység, amely fejleszti a flexibilitást, hozzájárul a munkavégzés 

sebességének növekedéséhez, ösztönzi a felfedezést, megértést és a matematikai okfejtést. 

-Egy olyan stratégiáról van szó, amely minden alkalommal a tanulóban tudatosítja az 

ismeretlen jelentését, és hogy a megoldáshoz olyan okfejtés útján lehet eljutni, amely 

műveleti eljárásként hol az összeadást, hol a kivonást társítja. Ennek a stratégiának az az 

előnye, hogy előkészíti a terepet a kisiskolás feladatmegoldó képességének 

kialakítására, megtanítva őt arra, hogy megkülönböztesse az adott mennyiségeket a kért 

(keresett) mennyiségektől.  
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-A matematikai fogalmak hibás bevezetésének veszélye az I. osztályban abban áll, hogy 

időben és térben elkülönítik a gyakorlati tevékenységet az általánosító elméleti ismeretektől 

(szabály, megoldási elv), amelyek a tanulási folyamathoz nem kapcsolódó tevékenységek 

formájában, mint önálló, egymás után következő ismeretek jelentkeznek, anélkül hogy 

megteremtenék annak a lehetőségét, hogy azok egymást megalapozzák, egymást kölcsönösen 

szemléltessék. 

 

-A kisiskolás első alkalma, amikor a matematikai összefüggésekkel találkozik további 

nehézségekbe is ütközik: 

• hibásan rögzült kiindulási helyzet rendszeres megjelenése (például, plusz, mínusz, 

kisebb, nagyobb),  

• a matematikai műveletek nem megfelelő tudatosítása, 

• a kivonás matematikai jelentésének nem megfelelő gyakorlata (az a feltétel, hogy a 

kisebbítendő nagyobb, vagy legalább a kivonandóval egyenlő legyen),  

• a feladatoknál nem megfelelő mértékű különbségtétel az ismert és az ismeretlen 

mennyiségek között. 

-A kisiskolás matematikai teljesítménye nagy mértékben függ a modelltől, mivel ő csak 

nagyon kis mértékben képes a hajlandóságait és a pszichikai folyamatait a tanító által elvárt 

módon irányítani. Ebből annak a szükséglete következik, hogy a kisiskolás munkájához ne 

úgy viszonyuljon a tanító, mint valami végleges eredményhez, hanem mint olyan 

folyamathoz, amely folyamatosan alkalmas az optimalizálásra. Ehhez a tanító didaktikai 

viselkedésében legyen túlsúlyban a szuggerálás, magyarázat, meggyőzés, segítségnyújtás, 

irányítás, bátorítás. 

Tájékozódási pontok a matematikai fogalmak tanításában-tanulásában 
 

-A tájékozódási pontok megállapítása a matematikai fogalmak tanításában-tanulásában 

feltételezi az elemi osztályos matematikatanulás fejlődési irányainak konkrét előrejelzését. 

-A következő tájékozódási pontok lehetségesek: 

• a fejlesztő (formatív) célkitűzések tudatosítása, a fejlesztő tevékenység 

súlyarányának növekedése a teljes oktatási folyamatban; 

• az iskolai matematika tananyag közelítése a jelenlegi matematikatudomány 

tartalmához abban az értelemben, hogy csökkentse a kettő közötti eltérést; 
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• a tartalmak moduláris-strukturális tanulása, ami lehetővé tenné az egymás után 

következő számkörök kihasználását, lecsökkentve a számolási készségek 

kialakulásának idejét; 

• a matematikai ismeretek és jártasságok interdiszciplináris jellegének 

hangsúlyozása, valamint egy erőteljesebb kapcsolódás a mindennapihoz, a 

környező valósághoz; 

• egyes feladat-megoldási stratégiák megszerzése, a feladat megoldása utáni 

kiegészítő 

• tevékenység és a feladatmegalkotó tevékenység. 
A matematika módszertan előnyben részesíti a nevelő tevékenység módszertani 

paramétereit, különösen az oktatási módszerek, technikák és eljárások együttesét, valamint 

az oktatási eszközök használatát. Nem beszélhetünk sem univerzális, sem hatékony vagy 

nem hatékony, jó vagy rossz, aktív vagy passzív módszerekről. Minden oktatási 

szituációban egy vagy több módszertani változat megfelelhet, ezeknek a változatoknak a 

kiválasztása egy sor tényezőtől függ. 

-Az I-IV. osztályos matematika tanításának-tanulásának sajátos stratégiái az induktív és az 

analógiás stratégiák. Az induktív stratégia esetén az adott helyzettel kapcsolatos kísérleteket 

végzünk, amelynek során valóságos műveleteket végzünk tárgyakkal vagy fogalmakkal. 

Ezeknek a konkretizálásoknak a során megfogalmazott észrevételeknek az alapján a 

gyermekeket fokozatosan a fogalmi kategória megalkotása felé vezetjük. 

 Az analógiás stratégia alapjául a matematikai gondolkodásmód egyik sajátossága szolgál, 

mégpedig az analógiás-logikai relevanciája. Az analógia fennállhat fogalmak, gondolatok, 

tételek, között. A kiindulópont az, hogy az absztrakciós folyamatok megnyilvánulásának 

alapvető formája az analógia. 

-A matematikai fogalmak tudományos tartalma nem zárja ki, sőt, mi több, feltételezi az 

intuíción alapuló módszerek és eljárások használatát, hiszen a kisiskolás gyermek a konkrét 

műveletek szintjén gondolkodik. A tanítónak egyensúlyt kell teremtenie az intuitív 

megfigyelő és a munkáltató- problematizáló módszerek között, ahhoz hogy ne legyen sem 

túlzottan intuitív, sem formális az oktatás, modellezési alap nélküli, amelyben számos 

matematikai fogalom intuitív lefedettséggel kellőképpen nem rendelkezik. 
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FELADATOK 

 

1. Nevezzük meg az I-IV. osztályos matematika tanításának követelményterületeit! 

2. Az I. osztályos tananyagban mely tartalmakat foglalja magába a törzsanyag 

a) a 0 és 100 közötti természetes számok; 

b) törtek; 

c) természetes számok összeadása és kivonása a 0-30 számkörben a nagyságrend 

átlépése nélkül; 

d) a természetes számok szorzása a 0-100 számkörben; 

e) mértani alakzatok: háromszög, négyszög, négyzet, kör stb. 

3. Soroljon fel, rendszerezze a IV. osztályban tanult műveleteket ! 

4. Nevezzen meg hármat az I-IV. osztályos matematikafogalmak tanításának- 

tanulásának legfontosabb tájékozódási pontjai közül! 
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5.TÉMA 
 

A természetes szám fogalmának alakulása iskoláskorban 
 

 
A természetes szám fogalmát megalapozó, előkészítő ismeretek: 

Szükséges ismeretek: 

a) színek (piros, sárga, kék); 

b) síkmértani alakzatok: kör, háromszög, négyszög, négyzet; 

c) tárgyak viszonylagos (relatív) helyzete: fent/lent, elől /hátul, rajta/alatta, bal/jobb,  

d) tárgyak nagysága: kicsi/ nagy, rövid/ hosszú, alacsony/ magas, keskeny/széles; 

e) a matematikai logika elemei (a szakterminológia használata nélkül): 

f) halmazok (a szakterminológia használata nélkül):eleme, nem eleme, műveletek 

halmazokkal (egyesítés, keresztmetszet, alkalmaz kiegészítő halmaza); 

g) megfeleltetés: két halmaz mennyiségi viszonya, két vagy több halmaz mennyiségi 

elrendezése; 

h) a mennyiségek invarianciája. 

Szükséges jártasságok és készségek: 

a) – egy adott tárgy vagy kép színeinek a megnevezése; 

• képeknek meghatározott színek szerinti kiszínezése; 

b) – adott mértani alakzatoknak a felismerése a környezetben található tárgyakon; 

• egy adott mértani alakzat megnevezése; 

c) – megjelölt tárgyak viszonylagos helyzetének felismerése; 

• tárgyaknak megjelölt viszonylagos helyzetekbe tevése; 

• egy vonatkoztatási testhez adott helyzetben levő testeknek a megtalálása; 

d) – két összehasonlított tárgy viszonylagos nagyságának a meghatározása; 

• egy/két tárgynak (vagy képnek) nagyság szerinti növekvő/csökkenő sorrendbe 

helyezése; 

e) – tárgyaknak adott tulajdonság szerinti csoportosítása; 

• olyan tárgyak kiválasztása, melyeknek két jellemzője azonos; 

• legalább egy adott tulajdonsággal rendelkező testek kiválogatása; 

• „ha …, akkor….” típusú okfejtés felhasználása gyakorlati helyzetben; 

• kép vagy tárgysorozat elemeinek a folytatását jelentő rekurrencia-szabály 

felfedezése 

f) – meghatározott tulajdonságú tárgyak halmazának kialakítása; 
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• tárgyakból álló halmazok kialakítása, amelyeknek alapvető sajátossága két 

tulajdonság együttes megléte (konjunkciója); 

• adott halmaz sajátosságának a felismerése; 

• egy elem valamely halmazhoz tartozásának/hozzá nem tartozásának a jelzése; 

• két diszjunkt tárgyhalmaz egyesítésének felépítése; 

• két halmaz keresztmetszetét jellemző tulajdonság felismerése a konjunkció 

felhasználásával; 

• egy részhalmaz kiegészítő halmazát (komplementerét) jellemző tulajdonság 

megnevezése a negáció segítségével; 

• különbséghalmaz képzése egy adott halmazból és annak részhalmazából; 

g) – elem-párok kialakítása két halmaz elemeinek egy az egyhez típusú megfeleltetésével; 

• sorrend felállítása két halmaz esetén az ugyanannyi, illetve a több/kevesebb 

kifejezésekkel; 

• tárgyakból vagy képekből álló, két vagy több halmaznak növekvő/csökkenő 

sorrendbe helyezése; 

h) - annak megállapítása, hogy egy halmaz ugyanannyi tárgyból áll függetlenül térbeli 

helyzetétől; 

• annak megállapítása, hogy két halmaz tárgyainak mérete nem határozza meg a 

halmaz tárgyainak a számát. 

A 0−10 közötti természetes számok tanítása 

-A természetes szám a legismertebb és leggyakrabban használt matematikai entitás, amellyel 

a gyermek már iskolás kora előtt találkozik. 

-Az I. osztályos matematika anyagával kapcsolatos célkitűzések a 0-10 számkörben a 

következők: 

a) mennyiség – szám – számjegy viszonya (megadunk egy tárgyhalmazt, kérjük, hogy 

határozzák meg a tárgyak számát, és társítsák hozzá a megfelelő számjegyet); 

b) számjegy – szám – mennyiség viszonya (bemutatjuk a számjegyet, kérjük, nevezzék 

meg a neki megfelelő számot, majd azt, hogy alkossanak meg egy olyan halmazt, amely 

annyi tárgyat tartalmazzon); 

c) a tanult természetes számok írása és olvasása; 

d) a tanult szám helyének a megjelölése a természetes számsorban; 

e) összehasonlítani az újonnan tanult számot a többi ismert számmal; 

f) adott természetes számok növekvő/csökkenő sorba rendezése; 
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g) a természetes szám sorszám jellegének nyilvánvalóvá tétele; 

h) az újonnan tanult számmal azonos tőszámhalmazok kialakítása és felbontása; 

i) adott halmazban található tárgyak számának becslése és leellenőrzése megszámolással. 

-A természetes számnak a tanulók általi tudatos elsajátítása az alábbi feltételekhez kötött: 

-a természetes szám tőszámjellegének megértése (azonos elemszám: az ekvipotens 

halmazok közös sajátossága); 

-a természetes szám sorszámjellegének megértése (egy elem helyének megállapítása a 

sorban); 

-természetes számok összehasonlításának a képessége, megadva melyik 

kisebb/nagyobb és elrendezni növekvő/csökkenő sorrendbe több adott számot; 

-a természetes számoknak megfelelő számjegyek ismerete, olvasása és írása. 

-A természetes szám fogalmának a kialakításában a következő szakaszokat járjuk be: 

-tárgyhalmazokkal történő tevékenységek (tevékenységi szakasz); 

-a tevékenységek sematizálása és a halmazok grafikus megjelenítése (ikonikus szakasz); 

-a tevékenységek szimbólumok formájába történő átültetése (szimbolikus szakasz). 

. A 10−100 közötti természetes számok tanítása 

-Az átmenet a 0−10 számkörből a 100-nál kisebb természetes számokhoz döntő jelentőségű 

lépés a tanulók részére a számrendszerünk tizedes szerkezetének megértéséhez, ami a további 

számkörök kiterjesztési alapjául szolgál. 

-A 10−100 számkörrel kapcsolatos leckék célkitűzései az előzőkhöz viszonyítva a következő 

célkitűzésekkel egészülnek ki: 

j) a tíznek mint a használt számrendszer alapegységének a megértése; 

k) 10-nél nagyobb természetes szám megalkotása, olvasása, leírása; 

l) a sorrendiség az adott számkörben (a tanult számok összehasonlítása és elrendezése). 

-A 10-nél nagyobb, de 20-nál kisebb számok kialakításának megértése alapvető a következő 

számkörök megismerésében. A 10−20 számkör tanulmányozása segíti a tanulókat előző 

ismereteik megszilárdításában, hogy azokat új szövegkörnyezetbe tudják áthelyezni, hogy 

gondolkodásukat olyan új módszerekkel és eljárásokkal gazdagítsák, amelyeket a 

továbbiakban a számolás tanulásában gyakran fognak használni. 

-A 11-es számot a következőképpen vezethetjük be: 

kialakítunk egy 10 elemes halmazt; kialakítunk egy egyetlen elemet tartalmazó halmazt; 

egyesítjük a két halmazt, ami által kapunk egy 10 elemes halmazt és még egy elemet; 
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Erre a halmazra azt mondjuk, hogy tizenegy elemet tartalmaz, amit 11-nek írunk, vagyis 

két 1-es számjegyet, ahol az első a tízesek számát, a második az egységet jelzi. 

-Ahhoz, hogy egy 10-nél nagyobb, de 20-nál kisebb szám felépítését kihangsúlyozzuk, 

arra van szükség, hogy a tízes számolási egységként jelenjen meg, kompakt formában 

használva azt, (például 10 pálcikából álló összekötött köteg). 

-Ehhez az összekötött tízes csoporthoz hozzá lehet még adni egy vagy több elemet: „a 

tízhez még egy”, azaz tizenegy, a tízhez kettő, azaz tizenkettő és így tovább. Egy ilyen 

dinamikus kép a kisiskolás számára szuggesztív, ezáltal hozzásegítjük olyan 

reprezentációk kialakításához, amelyek segítik a természetes szám fogalmának a 

megértésében. 

-A 20-as szám bevezetésével, mint amelyik egy tízes, meg egy újabb tízes egységből áll, 

vagyis két tízesből, véget ér a tanulók számára az a jelentős szakasz, amely az ezután 

következő bármely természetes szám képzésének, leírásának és elolvasásának a 

megértésmódját feltételezi. Ha ezt a 

szakaszt helyesen járjuk be, nem kell módszertani szempontból nehézségekkel 

számolnunk a 100-ig terjedő számok bevezetésénél. Ezeknek a számoknak a 

megismerése során a tanulók kapcsolatba kerülnek a tízes számrendszerrel, amelynek 

során első alkalommal találkoznak a számoknak az elfoglalt helyükből eredő újabb 

jelentésével. 

A természetes számok tanítása 100−1000 terjedő számkörben 

-A természetes számoknak a 100−1000 terjedő számkörben tanítása az előző számkörökben 

tanultak analógiájára épül, kialakítva azt az elgondolást, hogy 10 valamilyen egység egy 

nagyobb, újabb egységet alkot. 

-Ebben a számkörben a tanulók a már megismert számegységekhez (az egyszerű 

számegységhez, a tízesekéhez) egy újabbat adnak hozzá – a százasokét, eljutva végül ahhoz 

az ismerethez, hogy 10 százas egy ezrest alkot. 

-Minden 100-nál nagyobb számot a 10-nél nagyobb számoknál már megismert algoritmus 

szerint alkotunk meg: 

száz meg egy 101-et jelent, és így tovább. 

-Az egyedül még felmerülő módszertani nehézséget az előbbi számkörökhöz viszonyítva a 0-

át tartalmazó számok képzése, olvasása és írása idézi elő. A tanulóknak különbséget kell 
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tudniuk tenni (például) a 101 és a 110 számjegy között, amelyben a 0 számjegy a tízesek, 

illetve az egyesek hiányát jelzi. 

. A nagyságrend és az osztály fogalmának kialakítása 

-A következő szakasz, a 100-nál nagyobb számok tanítása a rend és az osztály fogálmának a 

bevezetésével jár. Eddig a tanulók három számolási egységet ismertek: az (egyszerű) 

egységet, a tízesek és a százasok egységét. A következő számolási szakaszok elrendezése és 

rendszerezése érdekében minden számolási egységhez egy-egy nagyságrendet rendelünk 

hozzá. 

-A nagyságrend a szám rendszámát adja meg a szám felépítésében: az (egyszerű) egységek 

nagyságrendjét első rendű egységeknek nevezzük, a tízesekét másod rendű egységeknek, a 

százasokét harmad rendű egységeknek. Ily módon az ezresek negyed rendű egységek lesznek, 

a tízezresek ötöd rendűek, a százezresek hatodrendűek, és így tovább 

-Amint a tanulók egyre több nagyságrenddel megismerkednek, felismerik, hogy az egységek 

rendjével kezdődően minden három nagyságrend periodikusan ismétlődő elnevezést 

tartalmaz: egyesek, az ezresek, a milliósok és így tovább. Ebből a periodikusságból 

természetesnek tűnik, hogy az egymást követő három egység egy újabb struktúrát alkosson, 

az osztályt. Az 1, 2, 3 nagyságrendek az egyesesek osztályát, a 4, 5, 6 nagyságrendek az 

ezresekét, a 7, 8, 9 a milliók osztályát és így tovább. Érzékeltethetjük, hogy ez a folyamat a 

végtelenségig folytatódhat, és hogy bármilyen nagy természetes szám létezhet. Az ilyen nagy 

számok írásában az osztály azáltal jelenik meg, hogy üres helyet hagyunk közöttük. 

. A több számjegyű természetes számok tanítása 

-Különleges figyelmet kell szentelnünk a 0 (nulla, zérus) számjegy írásának, amely valamely 

nagyságrendhez tartozó egységek hiányára utal. Amikor olyan számot olvasunk, amelyben 

nullák is megjelennek, ezeket nem kell kiejteni. 

-Egyébként, annak a megállapítására, hogy egy tanuló mennyire képes bármilyen nagy 

természetes számot leírni/olvasni az a gyakorlat a legalkalmasabb, amelyben hiányoznak a 

különböző nagyságrendeknek megfelelő egységek. 

-A II−IV. osztályban a további szakaszokra (100-nál nagyobb természetes számok) vonatkozó 

kiterjesztések a következő általános célkitűzést követi: 

m) a számrendszer jellemzőinek tudatosítása:  

a tízes (valamely nagyságrend 10 egysége a rögtön utána következő nagyságrend egységét 

képezi) és a pozicionális (egy számjegy különböző értékeket képviselhet annak 

függvényében, hogy milyen helyet tölt be a szám leírása során). 
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-A természetes szám fogalmának a kialakítási módszertana azon alapul, hogy a kisiskolás 

korú tanulók a konkrét műveletek szakaszában vannak, amikor főleg az intuíció és a tárgyak 

közvetlen manipulációja révén tanulnak.  

-A IV. osztály felé fokozatosan az általános és az elvont, a valóság lényegesítése felé 

haladunk. 

-Ahhoz, hogy I. és II. osztályban hatékony oktatási stratégiát válasszunk ki, és eredményes 

oktatási helyzeteket tudjunk megszervezni, a következő módszertani elveket kell figyelembe 

venni: 

1. annak szükségessége, hogy minden tanuló közvetlenül a gazdag, változatos és vonzó 

oktatási eszközökkel dolgozzon; 

2. a fokozatos igénybevétel az elvont felé irányulva (a konkrét tárgyakkal történő 

munkától a képeket tartalmazó zsetonokig, a szimbolikus ábrázolásig és a 

vázlatrajzokig); 

3. egy szám megtanulásában és rögzítésében többféle érzékelő igénybevétele (vizuális, 

auditív, tappintás); 

4. a környező valóság matematikai leírása, amely többszörös lehetőséget nyújt a számolás 

gyakorlásához; 

5. interdiszciplináris korreláció gyakori megvalósítása (pl.: adott szöveg, vagy adott számú 

betűből álló szavak keresésére, vagy olyan szavak keresésére, amelyekben egy adott 

betű ugyanannyiszor jelenik meg); 

6. a matematikai oktatójáték gyakori alkalmazása, vagy bizonyos játékos elemek 

szerepeltetése. 

A III – IV. osztályban a következőket kell követni: 
-kihangsúlyozni az ismert számterjedelem kibővítésének a szükségességét(például, a 

tanulókat olyan kérdésekkel lehetne a nagy számok tanulására motiválni, hogy 

megkérdezzük:  

Meg akarjátok tudni, hogyan olvassuk és írjuk az akkora számokat, amennyi 

homokszem van egy strandon? Hány kilogramm tömegű a Föld?  

-a bármilyen nagy természetes szám írásának és olvasásának gyakorlása a fogalom helyes 

és tudatos kialakításáig, különösképpen azoknak, amelyekben egy vagy több 

egységrend hiányzik; 

-idővel érzékeltetni, hogy a természetes számsor felfele korlát nélküli (bármilyen nagy 

természetes szám létezik, tehát nem létezik egy legnagyobb természetes szám). 
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FELADATOK 

1. Magyarázza meg, hogy hogyan alkalmazzuk a rákövetkezés fogalmát egy új 

természetes szám bevezetésénél! 

2. Vázolja fel, hogy milyen lépéseket tartalmaz egy tanítási óra az első osztályban, 

amikor egy új természetes számot vezetünk  

3.  Fogalmazzuk meg a 0−10-es számkörrel kapcsolatos leckék célkitűzéseit (I. osztály). 

4.  Tervezzen didaktikai eszközöket, amelyekkel segíthetjük számok számrendszeres 

alakjának megértését.  

5. Írja le, hogy a bemutató órán, hogyan kapcsolhatjuk a matematikai logika elemeit a 

számok számrendszeres alakjának elmélyítéséhez. 

6. Gyűjtsön olyan feladatokat a Kenguru és Zrínyi Ilona Matematika versenyek 

feladataiból, amelyek a számok felépítésével kapcsolatosak 

 
 
 
FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 

 
1) Matematika tankönyvek az I- IV. osztály számára (a számfogalom 

kialakítására vonatkozó fejezetek). 

2) C. Neményi EszterA természetes szám fogalmának kialakítása. Matematika 

tantárgypedagógiai füzetek, Kiadja a Budapesti Tanítóképző Főiskola 

3) Documente curriculare pentru învăţământul pre-primar şi primar  

4) M. Neagu, G. Streine-cercel, E. I. Eriksen, E.B. Eriksen, N. I. Nediţă (2006) 

Metodica predării matematicii/activităţilor matematice (cl.XI), Nedion, 

Bucureşti D. N. Perta, L. D. Gabor, L. E. Chiţu, D. F. Stârciogeanu(2007) 

Metodica predării matematicii/activităţilor matematice (cl. XII),  

5) Mihai Roşu(2006):A matematika tanítása az elemi osztályokban MEC (Falusi 

Oktatási Projekt) 
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HÁZI DOLGOZAT 
 
Az I. házi dolgozat 

1) Az 1.-5. témakörnek megfelelően válasszon ki legalább egy feladatot, amit röviden 

tárgyal 

2) Vázolja fel, hogy milyen lépéseket tartalmaz egy tanítási óra az első osztályban, 

amikor egy új természetes számot vezetünk, fogalmazza meg a megfelelő fejlesztési 

követelményeket 

3)  Tervezzen, gyűjtsön didaktikai eszközöket, amelyekkel segíthetjük számok 

számrendszeres alakjának megértését.  

4) Gyűjtsön olyan feladatokat a Kenguru és Zrínyi Ilona Matematika versenyek 

feladataiból, amelyek a számok felépítésével kapcsolatosak, oldja is meg 

 

Pontozási javaslat: 

Hivatalból: 10 pont 

1-es tétel: 30 pont, 2-es tétel: 20 pont, 3-as tétel: 20 pont,4-es tétel: 20 pont. 
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6.TÉMA 
 

Természetes számokkal végzett műveletek tanítása, összeadás és kivonás 
 

 
A 0-10 közötti természetes számok összeadása és kivonása 

 
Az összeadás 

-Az összeadás fogalmának a kialakításához konkrét tárgyakból álló halmazok egyesítéséből  

indulunk ki (érzékletes szakasz), ami után rátérünk az ábrázolásos műveletekre az 

általánosítási szándék céljából (ábrázolási szakasz), majd végül megteremtve az átmenetet a 

matematikai összeadás fogalmához (elvonatkoztatási szakasz). 

Az összeadás műveletét két diszjunkt halmaz egyesítésével kezdjük. 

-A konkrét szakaszban a tanulók, példának okáért, kialakítanak egy három elemes halmazt 

piros léggömbökből, és egy négy elemes halmazt kék léggömbökből. Egyesítve a két 

léggömbhalmazt egy olyan halmazt kapunk, amely hét piros vagy kék léggömböt tartalmaz. 

Megismételjük a folyamatot más tárgyakkal is (például, ceruzákkal, pálcikákkal, virágokkal, 

ujjakkal stb.) mindaddig, amíg a tanulókban tudatosul, hogy egyesítve két halmazt, mindegy 

milyen elemekből, amelyek egyike három, másik pedig négy elemet tartalmaz, egy hét elemes 

új halmazt nyerünk. Ebben a szakaszban a tevékenység célja a számolás, vagyis egy szám 

megalkotása két adott összetevőből. 

-A második – részben elvont – szakaszt az jellemzi, hogy szimbolikus ábrázolást 

alkalmazunk.: 

-Bevezetjük a “+” és “=” grafikus jeleket, megmagyarázva a jelentésüket hozzáfűzve, hogy 

ezeket a jeleket a számok közé írjuk. 

-A harmadik, elvont szakaszban elhagyjuk az érzékletes oldalt, és csak számokat használunk. 

Bevezetjük a sajátos terminológiát (tagok, összeg/annyi mint), kihangsúlyozva az összeg 

tulajdonságait (kommutativitás, asszociativitás, semleges elem léte) anélkül, hogy ezeket a 

kifejezéseket használnánk. 

-Ugyanebben a szakaszban lehet kihangsúlyozni a művelet megfordíthatóságát, azaz egy szám 

másik két szám összegeként írható fel („felbontás”), ami az egyenlőségnek a 

szimmetriajellegét tükrözi. Ez a fajta igénybevétel kreativitáselemeket hoz működésbe, mivel 
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a tanulónak valószínűségi gondolatmenet alapján meg kell találnia az összes lehetséges 

megoldást, előrevetítve egyben a kivonás műveletét. 

  

A 0-20 közötti természetes számok összeadása  
 
A kétféle művelet tanításával-tanulásával kapcsolatos leírás alapvetően a 0−10 számkörben is 

érvényes marad kiterjesztve és kiegészítve azt az új számkörre vonatkozó sajátos módszertani 

kérdésekkel. 

A 20-ig terjedő számok összeadása esetén a következő 

eseteket különböztetjük meg: 

a) a 10-es számhoz (10-nél kisebb) egyesekből alkotott szám hozzáadása; 

pl. 10 + 3 

-Ez az eset nem támaszt különösebb módszertani nehézségeket, mivel ez összefügg a 10-nél 

nagyobb számok képzésével (a tízes és egy adott számú egység), amelyet a számolás 

tanításánál már tárgyaltunk. 

b) egy tízesből és egyesekből álló szám összeadása egyesekből alkotott számmal; 

pl. 15 + 3 

-Ebben az esetben a tanulóknak rendelkezniük kell a tíznél kisebb számok gyors és helyes 

összeadásának a jártasságával, valamint hogy tudják felbontani a tíznél nagyobb számot 

tízesre és egyesekre, aztán hogy képesek legyenek mindkét számnak csak az egyeseivel 

elvégezni a műveletet, végül hogy vissza tudjanak térni az ezt megelőző esetre. Módszertani 

szempontból közvetlen, szemléltető tevékenységre van szükség, és – valahányszor szükséges 

- tárgyakkal végzett egyéni tevékenységre is, amely a következő algoritmus szerint megy 

végbe: 

-az első számnak10-re és egyesekre bontása; 

-a két szám egyeseinek az összeadása (10-nél kisebb, vagy egyenlő); 

-az eredménynek az összeállítása 10-ből és az egyesek összegéből. 

-Például: 15 + 3 = (10 + 5) + 3 = 10 + (5 + 3)= 10 + 8 = 18. A fenti számsornak (esetleg 

zárójelek nélkül) meg kell jelennie a táblán és a tanulók füzetében is, de a tanulók azt csak 

akkor érthetik meg, ha tárgyakkal végzett műveletekkel párhuzamosan folyik. Megjegyezzük, 

hogy ez az írásmód nem öncélú, ami az automatizmus kialakítását vonná maga után (a 

számítás „kibontott” írásmódja), hanem csak az összeadási algoritmus tudatosításának 

eszköze. 
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c) Két 10-nél kisebb szám összeadása, amelyeknek az összege 10-nél nagyobb (10 

„átlépésével”). 

 

-Ahhoz, hogy megértsék ezt az esetet, a tanulóknak tudniuk kell a 10-es egységet két olyan 

tag összegéből kialakítani, amelyek közül az egyik ismert (a “kiegészítés”megtalálása a 

10.hez viszonyítva), annak az ismerete, hogyan lehet a 10-nél kisebb számot tetszőleges 

értékűekre felbontani, valamint a 10-nek egységekkel történő összeadása (első eset). 

-Az algoritmus lépései ebben az esetben: 

-olyan szám keresése, amely az adott számmal összeadva 10-et ad; 

-a második tag tetszőleges módon történő felbontása (az egyik ezek közül az előző 

lépésben kapott szám); 

-a 10-hez hozzáadjuk a második tag másik összetevőjét. 

Például: 8 + 6 = 8 + (2 + 4) = (8 + 2) + 4 = 10 + 4 = 14 

-Módszertani szempontból maradnak az előző esetnél leszögezett ajánlások azzal a 

pontosítással, hogy a megfelelő készségek kialakítása rendkívül fontosak és előfeltételét 

képezik bármely további számkörben végzett összeadási művelet megértésének. Ezért kellő 

időt kell a számára biztosítani a tanulók egyéni sajátosságainak a függvényében. 

A 0-100 közötti természetes számok összeadása  
-Az összeadási és kivonási műveletek tanítása a 0 – 100 számkörben a következő gondolatok 

elsajátítását követeli meg a tanulóktól: 

-Általános gondolatok ebben a számkörben a számítások a 0–20 számkörbeliekéhez 

hasonlóan mennek végbe; bármely 10-nél nagyobb számot tízesekre és egységekre osztunk 

fel; a tízes egy újabb számítási egységet képvisel; a műveleteket a hasonló jellegű 

egységekkel valósítjuk meg (tízesek, egységek), majd a részleges eredményeket összeadjuk; 

10 egyest egy tízesbe foglalunk, és egy tízest 10 egységre lehet felbontani (10 egységnek egy 

tízes egységgel való egyenértékűsége); 

-A számításokat egyszerűbb írásban elvégezni (függőleges mentén történő írás, az egységeket 

az egységek alá írva, a tízeseket meg a tízesek alá). 

-A 100-nál kisebb természetes számok összeadásának tanítása során a következő eseteket 

különböztetjük meg: 

a) csak tízeseket tartalmazó két szám összeadása (például, 20 + 30); 

Ennek az esetnek a tárgyalása során a tanítónak ki kell hangsúlyoznia, hogy a tízesek maguk 

is számítási egységet alkotnak, következésképpen velük az egységekkel szokásos műveletek 
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végezhetők. Ezért, tudva azt, hogy 2 + 3 = 5 bármilyen típusú egység esetén, a tanulók 

könnyen arra a 

következtetésre juthatnak, hogy 2 tízes + 3 tízes = 5 tízes, vagyis 20 + 30 = 50. 

b) Csak tízesekből álló szám összeadása 10-nél kisebb számmal (például, 30 + 4); 

Ez az eset sem jelent különösebb gondot módszertani szempontból, mivel kapcsolódik a 

számok alkotásának problematikájához (3 tízes és 4 egyes a 34-es számot alkotja, tehát 30 + 4 

= 34). 

c) Csak tízesekből álló szám összeadása tízesekből és egyesekből álló számmal 

(például, 30 + 24); 

Ebben az esetben az algoritmus feltételezi: a második számnak a felbontását tízesekre és 

egyesekre; 

a két szám tízeseinek az összeadását; ehhez az összeghez hozzáadni a második szám egyeseit; 

Tehát 30 + 24 = 30 + (20 + 4) = (30 + 20) + 4 = 50 + 4 = 54 

d) tízesekből és egységekből álló számhoz hozzáadni egy 10-nél kisebb számot az 

egységrend átlépése nélkül(például, 32 + 4); 

Abban különül el az előző esettől, hogy összeadódnak a két szám egyesei, majd 

hozzárendeljük az első szám tízeseit. 

Tehát, 32 + 4 = (30 + 2) + 4 = 30 + (2 + 4) = 30 + 6 = 36 

e) tízesekből és egységekből álló két szám összege egységrend átlépése nélkül 

(például, 35 + 24); 

Az algoritmus lépései: 

a számoknak tízesekre és egységekre való bontása; 

a két szám tízeseinek, illetve az egységeinek az összeadása; 

a két részösszeg .összeadása 

Vagyis, 35 + 24 = (30 + 5) + (20 + 4) = (30 + 20) + (5 + 4) =50 + 9 = 59 

f) tízesekből és egységekből álló két szám összege, amelyek egységei összeadva 10-et 

adnak (például, 35 + 25); 

Ebben az esetben annyi az új, hogy az egységek összege tíz, amelyet a két szám tízeseinek az 

összegéhez kell adni. 

Így hát, 35 + 25 = (30 + 5) + (20 + 5) = (30 + 20) + (5 + 5) =50 + 10 = 60 

g) tízesekből és egységekből álló szám összeadása egy tíznél kisebb számmal a 

nagyságrend átlépésével (például,35 + 7); 

Az előző esethez képest plusz elem, hogy az egységek összege tíznél nagyobb szám. Ebből az 

összegből kialakul egy tízes csoport, amit a tízesek csoportjához adunk hozzá, 



 64

a megmaradt egyeseket pedig a tízesek összegéhez adjuk. 

Tehát: 

35 + 7 = (30 + 5) + 7 = 30 + (5 + 7) = 30 + 12 = 30 + (10 + 2)= (30 + 10) + 2 = 40 + 2 = 42 

h) tízesekből és egységekből álló két szám összege a nagyságrend átlépésével 

(például, 35 + 27); 

Ebben az esetben a (10-nél nagyobb) egységek összegét egy tízes csoporttá alakítjuk, amelyet 

a két szám tízeseinek az összegéhez adunk hozzá, a maradék egységet pedig a tízesek 

összegéhez társítjuk. 

35 + 27 = (30 + 5) + (20 + 7) = (30 + 20) + (5 + 7) = 50 + 12 =50 + (10 + 2) = (50 + 10) + 2 = 

60 + 2 = 62 

A 100-nál nagyobb természetes számok összeadása  

-Ezek az esetek módszertani szempontból nem okoznak különösebb gondot, ha a tanulók 

ismerik a két művelet algoritmusát, amelyeket kisebb számkörökben alkalmaztak. 

-Az egyedüli eltérés a számok nagyságrendjében mutatkozik meg, de ez nem zavarja 

semmivel az algoritmusok felépítését. Természetesen, a tízeseken kívül megjelennek még más 

számítási egységek is, mint amilyen a százasok, ezresek stb. egysége, de ezek az előző 

ismeretek és jártasságok extrapolálásai, amelyeket a tanulók maguk is fel tudnak fedezni. Meg 

fogják állapítani, hogy bármilyen nagyságú számmal ugyanúgy kell bánni, mint a 100-nál 

kisebbekkel. 

-A tanítónak fokozatosan kell tárgyalnia minden új helyzetet, amellyel dolgoznak, anélkül 

hogy túl sokat időzne azok elnevezésén (például, az olyan 100-nál nagyobb, de 1000-nél 

kisebb két szám összeadásánál, ahol a százasok nagyságrendjén lépünk túl.), amelyek a 

tanulók számára nem 

bírnak jelentőséggel, vagy éppenséggel azt a benyomást nyújthatják, hogy többféle összeadás 

létezik. Szükséges megteremteni a felfedezés örömét, hogy képesek egyedül is számolni, a 

tanultakon kívüli környezetben. 

 
Természetes számok kivonása 

I.A kivonás halmazelméleti értelmezése: 

-Egy halmaz és részhalmaza közötti különbségének felhasználásával vezetjük be, és a 

komplementer halmaz segítségével. 

II. Az elemi osztályban a kivonás bevezetésénél három különböző szakaszt különböztethetünk 

meg: 

1. konkrét szakasz: cselekvésre, tevékenységre, tapasztalatra, megfigyelésre épül 
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2. részben elvont szakasz: bevezetjük a „-” grafikai jelet, megmagyarázzuk a jelentését, 

és azt, hogy a számok közé írjuk 

3. a harmadik, elvont szakaszban csak számokat használunk, bevezetjük a 

szakkifejezéseket, kisebbítendő, kivonandó, különbség, vagy maradék, 

megfogalmazzuk a tulajdonságokat, az egyenlőség szimmetriáját alkalmazva 

meghatározzuk egy számnak különbségként való felírását 

III. A kivonást a feladatok szövegértelmezéséből adódóan háromféleképpen 

értelmezhetjük: 

1. A kivonás értelmezése elvétellel 

Példák: 

a) Egy kosárban öt alma van, elveszünk belőle kettőt. Hány alma maradt? -ezt a 

feladatot cselekvéssel vezethetjük be. 

b) Egy vázában hét virág volt, ebből kettő elhervadt, amit eldobunk. Hány virág marad? 

-rajzzal vezethetjük be ezt a feladatot  

2. A kivonás értelmezése pótlásként 

Példák: 

a) Egy kosárban 8 gyümölcs van, ebből 5 alma, a többi körte. Hány körte van a 

kosárban?- ezt lefedéssel lehet szemléltetni. 

b) Egy tojástartóba tíz tojás fér bele. Már bele tettek 6 tojást. Még mennyi hiányzik, 

hogy tele legyen a tartó? -ez konkrét szemléltetéssel, cselekedtetéssel tárgyalható. 

3. A kivonás különbségként való értelmezése, „valamennyivel kevesebb”, „kisebb” 

Példák: 

a) Éva 9 virágot tett a vázába, Erzsi 7 virágot. Mennyivel tett kevesebbet Erzsi?- 

szemléltetéssel, konkrét cselekedtetéssel tárgyalható 

b) Hangyáék útját számegyenesen ábrázoltuk. Hangya Dezső az O hangyabolytól 

elindulva a számegyenesen a 8-as számnál talált egy morzsát, Hangya Piri szintén az O 

hangyabolytól indult és a 10-es számnál talál a morzsára. Kinek hosszabb az útja a 

morzsáig, és mennyivel? –ötletes szemléltetéssel tárgyalható, segíti a számfogalom 

elmélyítését. 

c) Csillának 8 babája van, Jutkának kettővel kevesebb. Hány babája van Jutkának? –fontos 

a feladat értelmezése, szemléltetéssel, cselekvéssel tárgyalható. 
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IV. Megjegyzések 

A tanulónak nem kell tudnia, hogy a kivonás melyik értelmezését alkalmazza, fontos, 

hogy az adott szövegösszefüggésben felfedezze, hogy milyen műveletet kell 

elvégeznie és, hogy a tanító megfelelően használja az elnevezéseket. 

Fontos, hogy a tanulók fedezzék fel, hogy a kivonásnál nem lehet felcserélni a 

kisebbítendőt és a kivonandót. 

Megbeszélhetjük a kivonás sajátos eseteit, például ha a kivonandó nulla a kisebbítendő és 

a különbség egyenlők, ha nem nulla a kivonandó a különbség kisebb, mint a 

kisebbítendő. 

• Megbeszélhetjük, hogy a kivonás a természetes számok halmazán akkor végezhető el, 

ha a kisebbítendő nagyobb a kivonandónál, előkészíthetjük a számhalmaz bővítésének 

szükségességét, hisz a gyerek a mindennapi életben is találkozik a negatív számokkal. 

megfelelően alakítjuk a fogalmakat. 
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Kivonás a 0-30-as számkörben az egységrend átlépése nélkül 

A következő lépéseket különböztethetjük meg a fokozatosság elvét betartva: 

1. A kisebbítendő egyesekből áll, a kivonandó egyesekből áll 

2. A kisebbítendő tízesekből és egyesekből, a kivonandó egyesekből áll 

3. A kisebbítendő tízesekből és egyesekből áll, a kivonandó tízesekből áll 

4. A kisebbítendő tízesekből és egyesekből, a kivonandó tízesekből és egyesekből áll 

A megfelelő szemléltetés mellett a számok számrendszeres felépítését alkalmazzuk. 

Pl. 18-3=(10+8)-3=10+(8-3)=10+5=15 

28-10=(20+8)-10=(20-10)+8=10+8=18 

27-14=(20+7)-(10+4)=(20-10)+(7-4)=10+3=13 

Megjegyzés: a kivonás elvégzésére alkalmazhatjuk az írásbeli algoritmust (a 

megfelelő egységrendek egymás alá írásával). 

Kivonás a 0-30-as számkörben az egységrend átlépésével 

Az egységrend átlépése esetén a legfontosabb lépés, hogy a tanulók alaposan elsajátítsák 

a kivonási algoritmust. 

1. ha a kisebbítendő 10 és 20 közötti, a kivonandó pedig 10-nél kisebb és nagyobb, 

mint a kisebbítendő egyeseinek száma (átlépés van). 

Nagyon fontos, hogy a tanulók megfelelően értsék ezt az eljárási algoritmust, hisz ennek 

megértése segíti a kivonás megértését bármely más helyzetben és számkörben. 

Ez az eset két módszerrel is tárgyalható: 

a. a kisebbítendőt tízesre és egyesekre bontjuk, a kivonandót pedig úgy bontjuk, 

hogy egyik összetevője legyen egyenlő a tízesek egységeinek számával 

Pl. 14-9=(10+4)-(4+5)=10+(4-4)-5=10+0-5=5 

Megjegyzés: ezt az eljárást könnyen lehet gyakorlati példával szemléltetni. 

Pl. Zoltánnak 14 szem cukorkája van, ezeket eredetileg 10-es csomagolásban vásárolta. 

Kilenc barátjának szeretne adni egy-egy szem cukorkát, hogyan jár el? 

Megoldás: Előbb odaadja azt a mennyiséget, amit a már megkezdett csomagból oda tud 

adni (4-et), majd megkezdi a másik tízes csomagot és ebből ad ötöt. 

b. a kisebbítendőt tízesre és egyesekre bontjuk, a tízesből kivonjuk a kivonandót, 

majd a különbséget összeadjuk a kisebbítendő egységeivel. 
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Pl.14-9=(10+4)-9=(10-9)+4=1+4= 5 

Megjegyzés: 

-A tanulóknak mindkét módszert megmutatjuk, bevezetjük az írásbeli algoritmust is. Néhány 

kivonás esetén mindeniket alkalmazzuk, majd engedjük, hogy ők maguk döntsék el melyik 

egyszerűbb számukra. Fontos, hogy minden egyes lépést tudatosítsunk, sietség nélkül. 

Megfelelő szemléltetéssel, oktatóeszközök alkalmazásával néhány tanuló felbontás nélkül is 

el fogja végezni a kivonást, ez segíti majd a gyorsszámolást. 

2. Ha a kisebbítendő 20 és 30 között van, a kivonandó egyesekből, vagy 

egyesekből és tízesekből áll. 

Ennél a lépésnél alapozhatunk az 1. esetben elsajátított átlépéses kivonásra és a 

számfelbontásra. 

Legelőször tárgyalhatjuk azt az esetet, amikor a kisebbítendő csak tízesekből a kivonandó 

csak egyesekből áll. 

Pl.: 20-3=(10+10)-3=10+(10-3)=10+7=17 

Megjegyzés: a gyakorlatban is könnyen szemléltethető. 

A fokozatosság elvét betartva vezethetjük be a következő eseteket. 

a.)  24-6=(10+14)-6=10+(14-6)=10+8=18 

vagy: 24-6=24-(4+2)=(24-4)-2=20-2=(10+10)-2=10+(10-2)=10+8 

b.)  24-16=(10+14)-(10+6)=(10-10)+(14-6)=0+8=8 

Megjegyzés: az írásbeli algoritmus megtanítása is fontos. 

A 0-100 közötti természetes számok kivonása 

Ebben a számkörben a kivonás a 0-30-as számkörben tanultakra, analógiára épül. 

Bármely10-nél nagyobb számot tízesekre és egyesekre bontunk fel, a tízes egy újabb 

számítási egységet képvisel. A számításokat egyszerűbb írásban elvégezni, a megfelelő 

egységrendek egymás alá írásával. 

A következő eseteket különböztethetjük meg, formalizált algoritmussal bemutatva: 

60-20=40   (6-2=4 analógiára építve) 

64- 4=(60+ 4)-4=60+(4-4)=60+0=60 

34-20=(30+4)-20=(30-20)+4=10+4=14 

56- 4=(50+6)-4=50+(6-4)=50+2=52 

56-24=… 

60-7=… 
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60-17=… 

64-8=… 

64-28=… 

A 100-nál nagyobb természetes számok kivonása 

-Ha a tanulók ismerik a kivonási művelet elvégzésének algoritmusát 100-nál kisebb 

számkörben, ezek az esetek módszertani szempontból nem okoznak különösebb nehézséget. 

Fontos itt is betartani a fokozatosság elvét. 

Az összeadás és a kivonás közötti kapcsolat 

-Az összeadás és a kivonás közötti kapcsolatot azzal is ki kell hangsúlyozni, hogy elvégezzük 

mindkét művelet ellenőrzését: Összeadásnál az összegből kivonjuk valamelyik tagot, és a 

másik tagot kell kapnunk, míg a kivonásnál összeadjuk a különbséget és a kivonandót, és a 

kisebbítendőt kell megkapnunk. Hasonlóképpen, ezek az összegfüggések alkalmazhatók 

akkor is, amikor egy ismeretlen tagot keresünk az összeadás vagy a kivonás esetén, kizárva a 

„kitalálást”, ami az emlékezetre hagyatkozik, vagy a próba-szerencse módszerre. 

Ezeknek a vonatkozásoknak a megértése a tanulók azon képességeik kialakulásához is vezet, 

amelyekkel különbséget tudnak tenni a különböző kifejezések között („ több mint 

…”,„kevesebb mint …”), amelyek alapjául szolgálnak majd az egyszerű feladatok 

megoldásánál. 

-Egyébként, az olyan problémahelyzetek megoldása (különösen a konkrét oktatási 

eszközökkel vagy képekkel, de akár szóbeli bemutatással is szemléltetettek), amelyek az 

előbbi két művelet valamelyikéhez vezetnek, gyakran bekövetkezik, még a szűk értelemben 

vett matematikai problémafogalom tárgyalása előtt. 

-Ezekben a problémahelyzetekben is hasznosítható a két művelet közötti kapcsolat, 

előrevetítve azt az ismereti tényt, hogy bármely összeadási problémából két kivonási 

problémát lehet megfogalmazni. 

Példa 1.Az a kép, amely egy tavat ábrázol, amelyen 4 ruca úszkál, és a parton 3 másik 

található (matematikai szempontból)maximálisan a következő típusú megfogalmazásokat 

teszi lehetővé: 

A tavon 4 ruca, a parton meg 3 ruca tálható. Hány ruca van összesen? 

A tavon 7 ruca volt, 3 közülük kiment a partra. Hány ruca maradt a tavon? 

Ha megfelelően választunk egy feladatot, problémahelyzetet a tanulók felfedezhetik az 

összeadás és kivonás közötti kapcsolatot. 

Ugyanarra a rajzra többféle szöveges feladat is alkotható, mely segít felfedezni az 

összefüggéseket az összeadás és a kivonás között.  
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Példa 2.: Rajz: Egy tányérban három narancs és négy alma van. 

1 Egy tányérban három narancs és négy alma van. Hány gyümölcs van összesen a 

tányérban? 

2. Egy tányérban hét gyümölcs van, ebből három narancs, a többi alma. Hány alma van a 

tányérban? 

3. Egy tányérban hét gyümölcs van, ebből négy alma, a többi narancs. Hány narancs van a 
tányérban? 

-Az összeadás és kivonás közötti kapcsolat alkalmazható, amikor a feladatot nyitott mondat 

formájában adjuk meg, vagy ha a műveletek próbáját végezzük el. Jó, ha a tanulók értelmezik 

a nyitott mondatot, meg tudják fogalmazni a feladatot. 

pl.: 5+=8  nyitott mondat értelmezései a következők lehetnek: 

 Az öthöz mennyit kell még hozzáadni, hogy nyolcat kapjunk? 

 Az ötnek mennyivel való összege nyolc?  

 Az ötöt mennyivel kell pótolni, hogy nyolc legyen? 

 Az ötből még mennyi hiányzik, hogy nyolc legyen? 

-Szükség van a számolási feladatok hatékony adagolására is. Ha a rendelkezésre álló idő túl 

sok, és nincsenek közbeszúrva más jellegű feladatok is, annak valószínűsége, hogy a tanulók 

hibázzanak nagy, a hibákat nem az ismeretek vagy a jártasságok hiánya, hanem a számítási 

feladatok egyhangúsága, a fáradság, a motiváció csökkenése okozza. Teletölteni a táblát 

összeadási és kivonási gyakorlatokkal, amelyeket a tanulók kell elvégezzenek (esetleg az 

egész óra ideje alatt), a tanító nyilvánvaló módszertani felkészületlenségét tükrözi. 

 
 
FELADATOK 

1. Mutasson be egy oktatási tevékenységet arra vonatkozóan, hogyan tárgyalja az osztályban 

a kivonást amikor a kisebbítendő 10 és 20 közötti értékű, a kivonandó pedig 10-nél kisebb 

szám, amely nagyobb a kisebbítendő egyeseinél 

2 Keressen olyan gyakorlatias feladatokat, amelyekben a kivonás különféle értelmezése 

található 

3.Találjon ötleteket, amelyek segítségével  megfelelően elmélyíthetik az összeadást a 0-20-as 

számkörben, átlépés esetén 

4.Magyaráza meg, szemléltesse példákkal, hogy nyitott mondatok megoldásában hogyan 

alkalmazzuk az összeadás és kivonás közötti összefüggéseket 
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7.TÉMA 

-A természetes számok szorzásának, osztásának tanítása 

-Az osztás és a szorzás tanítása 

-A szorzási és osztási műveleteket azután vezetjük be, miután a tanulók összeadási és 

kivonási ismereteket, készségeket és jártasságokat szereztek. 

-A szorzást és az osztást külön vezetjük be, előbb a szorzást, amit az azonos tagok többszörös 

összeadásával kapcsoljuk össze, majd az osztást, ami az azonos tagok többszörös kivonásával. 

-Természetesen, miután bevezettük, és a tanulók elsajátították őket, már egységesen kezeljük 

e két műveletet, kimutatva a köztük fennálló kapcsolatot. 
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-E két művelet tanítása-tanulása során az intuíciónak már nincsen meghatározó szerepe, mivel 

a megismerésük és a megértésük nem közvetlenül valósul meg, hanem az összeadáson és a 

kivonáson keresztül. 

. A szorzás tanítása  

Tudományos megalapozás 

-Ha A egy olyan halmaz, amelynek tőszáma a, és B egy másik halmaz, amelynek tőszáma b, 

akkor az ab szorzat a két halmaz A×B Descartes-féle szorzatának a tőszáma. 

-Természetesen, ez a tudományos meghatározás nem alkalmazható az elemi oktatásban. Itt a 

szorzást mint azonos tagok ismételt összeadása vezetjük be: a + a + a +…+a = na.. Ily módon, 

a 4 + 4+ 4 összeget úgy tekintjük, mint „háromszor négy”, meghatározva a 3 × 4 szorzást, a 

szorzásban részt vevő számokat kezdetben megnevezzük szorzó, szorzandó a műveleti 

eredmény szorzat.  

-A számolásban, a szorzási műveletnek a kommutatív tulajdonsága alkalmazható, és a 

szorzásban részt vevő számokat megkülönböztetés nélkül, egyaránt tényezőknek nevezzük. 

Miután bevezettük a műveletet, és miután bemutattuk a sajátos terminológiát, hasznos 

megismertetni a tanulókkal a szorzás néhány tulajdonságát: 

• mindig lehetséges; 

• kommutatív; 

• asszociatív; 

• van semleges eleme (1); 

• ha az egyik tényező 0, a szorzat is 0; 

• disztributív az összeadásra nézve (a tudományos nyelv használata nélkül). 

-Miután a tanulók elsajátították ezeket az ismereteket, áttérünk a 0 – 10 számkörben a szorzás 

tudatos tanulására, megalkotjuk a szorzótáblát mindegyikre. A 0 és az 1-el történő szorzást a 

tulajdonságok között már ismertettük, ahova esetleg bevehető lenne még a 10-el való szorzás 

is (a tízet számolási egységnek tekintve), ezért az első megalkotott tábla a 2-vel való szorzásé 

lenne. Ezt a szorzásnak a 2-es szám ismételt összeadásként történő meghatározásával 

építenénk fel úgy. hogy a tanulók maguk fedeznék fel a szorzatokat. Ezeket az eredményeket 

úgy is megtalálhatjuk, és könnyen észben tarthatjuk, ha a tanulókat arra kérjük, számoljanak 

kettesével 0-tól 20-ig. Az eredményeket a 2-es 

szorzótáblába jegyezzük fel, amit felírunk a táblára, és a tanulók füzetébe is bevezetnek. 

Hasznos megjegyezni a szorzótáblát két változatba is felírva: az első változatban a második 

oszlopban a 2-es tényezővel megszorzott számok szorzatai jelennek meg növekvő sorban (az 
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elsőben az 1, 2, 3, …, 10 számok), a másiknál az első oszlopban a szorzatok, amit a számok 

követnek, annak ellenére, hogy a tanulók ismerik a szorzás kommutativitását, de a szorzótábla 

észben tartása így könnyebbé válik, ha mindkét írásmódot alkalmazzuk.  

-Annak a leckének, amelyben a szorzást tanítják, és a szorzótényező egy adott szám, a 

következő szakaszai vannak: 

a szorzótábla ismételgetése az előző számokkal, visszatérve azokra a helyzetekre, 

amelyben mint tényező az adott szám jelenik meg (például, a 7-el való szorzást már ismerik a 

korábban tanult esetekből, a kommutativitást felhasználva, minden olyan szorzat, amelyben a 

másik tényező 7-nél kisebb: 1×7, 2×7,…, 6×7);  

az új szorzótábla felírása, kiegészítve az ismertekkel megtalálni a számok többi szorzatát 

ezzel a számmal, felhasználva a szorzásnak mint többszörös összeadásnak meghatározását, 

valamint a szorzásnak az összeadásra vonatkozó disztributivitását; 

felírni a teljes szorzótáblát ezzel a számmal; 

ennek a szorzótáblának a megjegyzésére végzett gyakorlatok; alkalmazása 

gyakorlatokban és feladatokban. 

-Nem gépiesen tanulnak, mivel a szorzás mindeneredményét maguk a tanulók fedezték fel, 

vagy velük lehet felfedeztetni, viszont a tanulók meg kell győződjenek a szorzótábla észben 

tartásának fontosságáról annak érdekében, hogy gyorsabban tudjanak válaszolni a kérdésekre. 

Ez azon kevés alkalmak közé tartózik, amely a tanulók hosszú távú emlékezetét veszi 

igénybe, a szorzótábla egész életre szóló automatizmust jelent. 

Egy adott számmal kapcsolatos szorzótábla emlékezetbe vésése érdekében számos eljárást 

alkalmazhatunk: ismétlés a változó tényező növekvő sorrendjében, miközben az írást a 

tanulók maguk előtt látják (táblán, füzetben); 

Szorzótábla megjegyzési módszerei 

-A tanító által javasolt, véletlenszerű sorrendben („ugrálva”) ismételni, gyakrabban az új 

eseteken, amelyben a szorzótényező nagyobb vagy egyenlő az adott számmal; letöröljük a 

tábláról a szorzás eredményeit (a tanulók becsukják a füzeteiket) és sorban újra veszik a 

fentiekben ismertetett kétféle feladatot, kiegészítve újra a táblán a letörölt eredményeket; 

letöröljük a tábláról egyik-másik tényezőt, és azt kérjük a tanulóktól, hogy egészítsék ki a 

megfelelő szorzatokat.  

-Szorzással kapcsolatos didaktikai játékok szervezése, a szorzótáblák közötti összefüggések 

felfedezése, szorzási dominók, játékos munkalapok, stb…. 

-Az adott szorzással kapcsolatos készségeket és jártasságokat fejlesztő leckében a következő 

típusú oktatási feladatokat választhatunk: 
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• szorzási gyakorlatok; 

• szorzatok rekonstrukciója, amikor ismert az egyik tényező és a szorzat; 

• egy számnak két tényező szorzataként történő felírása az egyik tényező 

megadásával/meg     nem adásával (egy szám felbontása tényezőkre); 

• „Keressük meg a … számok szorzatát!”, „Számítsuk ki a szorzatot, ha a tényezők 

…!”, „Találjuk meg azt a számot, amely …-szor nagyobb, mint …!”; típusú 

felkérések, szakkifejezésekkel megfogalmazva; 

• Oktatójátékok, mint amilyen az: ”Én mondom a számot, te pedig mondod a …-szor 

nagyobb számot!” 

A  IV. osztályban, amikor a tanulók már rendelkeznek a szorzótáblai automatizmusokkal, 

fokozatosan egyéb szorzási eseteket is bevezethetünk, amelyek a nehézségi fokuk alapján a 

következő csoportokba sorolhatok: 

a) a 10-nél kisebb természetes számok szorzása csak tízesekből álló számmal. Ennek a 

szorzástípusnak az elvégzése a csak tízesekből álló számnak tízesekre bontásán (n ×10), és 

a szorzás asszociativitásán, valamint a szorzótáblán alapul. 

Például: 2×30 = 2×(3×10) = (2×3)×10 = 6×10 = 60. 

b) egyjegyű számok szorzása olyan számmal, amely tízesekből és egységekből áll. 

Ez a fajta szorzás a kétjegyű számnak egy olyan összegre bontásán alapul, amelynek egyik 

tagját a tízesek alkotják, másik tagja pedig egy egyjegyű szám (a szám rendszerszerű 

leírása: ab = a×10 + b), valamint a szorzásnak az összeadással szembeni disztributivitásán. 

Például, 2×31= 2×(30+1)= 2×30 + 2×1= 60+2 =62. 

Ettől a helytől indokolt bevezetni a számításoknak írásban történő változatát az ismételt 

összeadás módszerével, felhasználva a szorzás kommutativitását: 

c) egyjegyű szám szorzása 100-al 

Nem jelent módszertani gondokat, mivel a 100-at számolási egységnek tekintjük, a vele 

való szorzás a szorzótábla segítségével megoldható. 2 x 100 

Annál is inkább, mert a számolástechnika szempontjából ez az eset két nullának a szám 

végére történő hozzáadására redukálódik. 

d) egyjegyű számnak csak százasokból álló számmal való szorzása 2 x 300 

A csak százasokból álló szám felbontásán (n×100), a szorzás asszociativitásán és a 

szorzótáblán alapul. Például: 2×300= 2×(3×100)= (2×3)×100= 6×100= 600. 
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Nem szükséges az írásban számolást igénybe venni. 

e) egyjegyű szám szorzása százasokból, tízesekből és egységekből álló számmal 

2 x 345 

A háromjegyű számnak rendszer jellegű felírásán, valamint a szorzásnak az összeadásra 

vonatkozó disztributivitásán alapul. 

Például: 2×345 = 2×(300+40+5) = 2×300 + 2×40 + 2×5=600+80+10= 690. 

Kérhetjük a tanulókat, hogy végezzék el írásban is a megfelelő számításokat. 

f) egy számnak 1 000-el történő szorzása 

Nem jelent módszertanilag gondot, mert az ezer számítási egységnek tekinthető, 

technikailag pedig a szorzandó szám végére tett három nullát jelenti. 

g) két többjegyű szám szorzása 

21 x 345 

A két szám számrendszeres alakjába való írásán, a szorzás asszociativitásán, valamint az 

összeadásra vonatkozódisztributivitásán alapul. 

Például, 21×345 = (20 + 1) × ( 300 + 40 + 5) = 20×(300 + 40 + 5) + 1×(300 + 40 + 5) = 

20×300 + 20×40 +20×5 + 300 + 40+ 5 = 2×3×1 000 + 2×4×100 + 2×5×10 + 345 =  

6 000 + 800 +100 + 345 = 7 245. 

Ebben az esetben a számításokat írásban végezzük. A szorzó szám nagyságrendet jelző 

mindegyik számát rendre összeszorozzuk a szorzandó nagyságrendjeit jelző összes egységgel. 

Ezekből a szorzatokból részleges szorzatokat nyerünk, amelyeknek az írása jobbról balra történik, és 

a szorzó egységeinek a számjegyévek kezdődik. A részleges szorzatok összeadásával 

megkapjuk a keresett végső szorzat értékét.  

Az osztás tanítása 

Osztás 0 maradékkal (maradék nélkül) 

Az osztás műveletének a bevezetése a II. osztályban többféleképpen oldható meg: 

a) egyenlő részekre osztás 

Tudományos megalapozását a következő definíció adja meg: 

Legyen A egy a tőszámú halmaz (amelynek a eleme van);ennek a halmaznak b számú 

partícióját hozzuk létre diszjunkt és ekvipotens halmazokból (amelyben b az a-nak osztója); 

mindegyik részhalmaz elemeinek a száma egyenlő az a és a b számok hányadosával. 

A II. osztályban a kérdést a következőképpen fogalmazzuk meg:  

6 almát egyenlően szeretnék elosztani két tányérra, hány alma jut egy tányérra?  

Ezt a feladatot cselekvéssel is megoldjuk a 
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megoldása a következőképpen valósítható meg: veszünk egy-egy almát, és a két tányérra 

tesszük (tehát, két almát vettünk el). Maradt 6 - 2 = 4 (alma). Megismételjük a leírt eljárást, 

amelynek eredményeképpen minden tányéron most már két alma lesz, így megmaradt még 4 - 

2 = 2 (alma). A 

harmadik lépés után, ami még utoljára lehetséges, minden tányéron 3 alma lesz, és a 

kezdetben rendelkezésre álló almák elfogytak. Ez annyit tesz, hogy 6 alma : 2 = 3 alma. 

Ahhoz, hogy általánosíthassunk, változatos oktatási eszközöket alkalmazunk, megtartva 

csupán a tevékenység lényegét: a számok osztásának műveletét. 

b) bennfoglaló osztás 

Legyen A egy a tőszámú halmaz; ennek a halmaznak diszjunkt és ekvipotens halmazokból 

álló partícióját hozzuk létre, hogy mindegyik halmaznak b számú eleme legyen (amelyben b 

az a-nak osztója); ezen részhalmazok maximális száma egyenlő az a és b hányadosával. 

Az előbbi példával szemléltetve, azt újrafogalmazva: van 6 almánk, amelyeket kettesével kell 

elhelyezni tányérokra, és szeretnénk tudni, hogy hány tányérra van szükségünk? 

Tevékenységszerűen ennek a feladatnak a megoldása a következőképpen valósítható meg: 

veszünk két almát, amit ráhelyezünk egy tányérra (amit egy tányérhalmazból veszünk el), 

megmarad még 6 - 2 = 4 (alma). Ismét veszünk két almát, amit egy második tányérra 

helyezünk, és megmarad még 4 - 

2 = 2 (alma). Ez utóbbi két almát egy harmadik tányérra tesszük, amivel már nem marad 

elhelyezetlen alma. Ez azt jelenti, hogy 6 (alma) : 2 (alma) = 3, vagyis a két tagú almacsoport 

a 6 elemű almacsoportban 3-szor foglaltatik benne. 

c) osztás ugyanazon szám ismételt kivonásával 

Észre lehet venni, hogy az előbbi mindkét esetben egy adott halmazból ismételt módon 

„kivettünk” egy ugyanakkora számú elemet mindaddig, amíg el nem fogytak az elemek. 

Tehát a 6 : 2 = 3 művelet a 2-nek a 6-ból történő ismételt kivonásává redukálódik, 6 - 2 -2 - 2 

= 0, amelyben a szám, amely megmutatja, hogy hányszor valósult meg 2-nek a kivonása a 6-

nak 2-vel történő hányadosa. 

d) osztás a szorzótáblából levezetve 

-Az osztást úgy is tekinthetjük, ismerve a szorzat eredményét és az egyik (nullától különböző) 

szorzótényezőt, mint azt a műveletet, amellyel megtaláljuk a szorzat másik tényezőjét. 

Így hát, kiindulva a 2 × ? = 6 szorzattól, amelyben ismert a szorzat (6) és az egyik tényező (2), 

a másik szorzótényező megtalálása annyit jelent, mint megtalálni a 6 : 2 osztás hányadosát. 
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-Nyilván, a fent leírt összes módszer egymással egyenértékű (izomorf), a változat 

kiválasztásának és alkalmazásának eldöntése a kisiskolás korú tanulók megértési 

színvonalától függ. 

-Miután bevezettük a műveletet, megszerkesztjük az osztótáblát felhasználva a szorzás és az 

osztás közötti kapcsolatot. Egy adott szám szorzótáblájából kiindulva (például a 7-ből), 

megszerkesztjük azzal a számmal az osztótáblát, osztandónak véve az első tábla szorzatát, 

osztónak pedig az állandó tényezőt (példánkban, a 7). 

Az iskolai gyakorlatban a két táblát a 10-ig terjedő számok esetén a tanulók fejből tudják. 

Ezeknek a tábláknak az észben tartása nem történik gépiesen, hanem a tanulók felfedezésével, 

ismerete 

és alkalmazása után. 

-Megfigyelhető és megjegyezhető a tanulók által az osztás olyan tulajdonsága, mint a nullától 

különböző szám 1-el, vagy saját magával történő osztásának sajátos esetei. 

Osztás maradékkal 

-Miután a tanulók elsajátították a 0 maradékkal osztást, amit az előbbiekben ismertettünk, a 

III. osztályban azt az osztási esetet tárgyaljuk, amelynek maradéka nullától különbözik. 

• Azzal kezdjük, hogy megállapítjuk, az osztás műveletének a meghatározásában 

szereplő A halmaznak az elemei nem minden esetben oszthatók csak b elemű 

részhalmazokra, vagy hogy az ismételt kivonás művelete nem mindig vezet nulla 

maradékhoz, illetve a szorzótáblában nem találunk egyetlen olyan tényezőt, amely az 

adott szorzathoz vezet. 

Az ismert osztási példából kiindulva, 6 : 2 = 3, kihangsúlyozzuk, hogy az eredeti halmaz 

minden elemét felhasználtuk, és végül egy sem maradt. 

• Újrafogalmazva a feladatot, de ezúttal a 7-es értékű osztandóval megállapítjuk, hogy 

bármelyik eljárással is próbálkozunk, a 7 :2 a 3-as hányados-értékhez vezet, és mindig 

marad egy fölösleges elem. Tehát, ennek az osztásnak az eredménye 3, a maradék 1. 

Folytathatjuk az osztást 8 : 2 = 4 (maradék 0), azért hogy kidomborítsuk a maradék 

feltételét ( a maradék kisebb az osztónál). Természetesen, ezt a tényt nem lehet 

egyetlen példából kikövetkeztetni, de is szükséges ennek a formalizált kifejezése. A 

tanulók idővel rájönnek erre a tulajdonságra, tudatosítva, hogy az n számmal történő 

osztás esetén (n 0-tól különbözik) csupán az 0, 1, 2…, n – 1 maradékok lehetségesek. 

-Az adott számok közötti összefüggés (O- osztandó, o- osztó), és a kapott számok (h-

hányados, m-maradék): O = ox h + m, ahol m < o, fennáll a maradékkal történő osztás esetén 

is. 
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A két számjegyű számok egy számjegyűvel történő osztási algoritmusának megértése és 

elsajátítása érdekében több szakaszt lehet bejárni, amelyeket az alábbi példákkal 

szemléltetünk: 

szakaszok 
60 : 2 = (6 tízes) : 2 = 3 tízes = 30; 

64 : 2 = (6 tízes + 4 egyes) : 2 = (6 tízes) : 2 + (4 egyes) :2 = 3 tízes + 2 egyes = 30 + 2 = 32; 

67 : 2 = (6 tízes + 7 egyes):2 = (6 tízes):2 + (7 egyes):2 =30 + 3  maradék 1 = 33 maradék 1; 

76:2 = (7 tízes + 6 egyes):2 = (6 tízes + 1 tízes + 6egyes):2 = (6 tízes) : 2 + 16 : 2 = 30 + 8 = 

38; 

77: 2 = (7 tízes + 7 egyes) : 2= (6 tízes + 1 tízes + 7egyes) : 2= (6 tízes) : 2 +17 : 2 = 30 + 8 

maradék1 = 38 maradék 1. 

Ezeknek a számításoknak írásos változata nem okoz különösebb gondot a tanulóknak: 

• Hasznos, mindegyik szakaszban bemutatni mindkét eljárást, az írásos számítások az 

első eljárást megalapozó analitikus gondolatmenetnek a szintetikus kifejezései. 

• Három számjegyű szám osztása egyszámjegyű számmal hasonlóan megy végbe, mert 

az osztandónak egy bizonyos nagyságrendet kifejező egységszámát osztjuk maradék 

nélkül, vagy maradékkal az osztandóval. 

Például: 600 : 2; 642 : 2; 640 : 2; 604 : 2; 643 : 2; 634 : 2, 653: 2; 760 : 2; 706 : 2; 754 : 2; 

750 : 2;  

759 : 2; 705 : 2. 

Osztás 10-el, 100-al vagy 1 000-el 

• Az olyan számoknak 10, 100 vagy 1 000-el történő osztása, amelyek legkevesebb 1, 2 

vagy 3 nullában végződnek, a tanulók számára könnyen megjegyezhető, mivel a 

számolástechnika szempontjából arra vezethető vissza, hogy 1, 2 vagy 3 nullát levágunk az 

osztandó végéről. 

Ez a technika a következő típusú gondolatmenetre épül: 

80 : 10 = (8 tízes): ( 1 tízes) = 8 

800 : 10 = (80 tízes): (1 tízes) = 80 

8000 : 10 = (800 tízes) : (1 tízes) = 800 

800 : 100 = ( 8 százas) : (1 százas) = 8, és így tovább. 

Az az eset, amikor az osztó több számjegyű, nincsen a jelenlegi I–IV. osztályos tantervbe 

foglalva. 
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A műveletvégzési sorrend tanítása 

Az I–II. osztályban a gyakorlatok oly módon vannak összeállítva, hogy azokat helyesen, a 

felírás sorrendjében lehessen elvégezni. Eddig csak olyan gyakorlatok fordultak elő, amikor 

csak ugyanolyan rendű műveletek jelentek meg: összeadás/kivonás, vagy szorzás/osztás. Ily 

módon a tanulók azt a jártasságot alakítják ki, hogy a műveleteket sorba végezzék el, anélkül, 

hogy felmerülne bennük a gondolat, hogy léteznek-e szabályok a műveletvégzés sorrendjére 

vonatkozóan. 

A III. osztályban, miután a tanulók megtanulták a négy alapműveletet a természetes 

számokkal, a  4 + 6x5  típusú gyakorlatok elvégzésével találkoznak. 

Az eltérő megközelítések (a műveletvégzés sorrendjének megváltoztatása) különböző 

eredményekhez vezet, ami megköveteli az ilyen gyakorlatok műveletvégzési sorrendjével 

kapcsolatos szabályok megállapítását. 

A szabályok felfedeztetéséhez olyan feladatból kell kiindulni, amelynek megoldását a már 

ismertetett gyakorlat alakjában lehet felírni. Egy ilyen feladat a következő lehet: 

„András bélyegalbumának első oldalán 4 bélyege van, az utána következő 6 oldal 

mindegyikén pedig 5 bélyege. Hány bélyege van Andrásnak összesen ebben az albumban?”. 

A feladatnak az elemzése az osztállyal együtt nyilvánvalóvá teszi a megoldás első lépését, 

miszerint meg kell kapni a 6 oldalon lévő bélyegek számát (6 x 5), azután már meg lehet 

kapni az összes bélyeg számát (4 + 6x5).  

• Az ilyen típusú példák elvezetik a tanulókat ahhoz a megállapításhoz, hogy a többféle 

műveletet tartalmazó gyakorlatban a szorzásokat és az osztásokat végezzük el előbb, 

majd csak ezután az összeadást és a kivonást, függetlenül attól, hogy azok hol jelennek 

meg. 

-Eljutunk ily módon az ismert szabályhoz: a többféle műveletes gyakorlatok esetén előbb (ha 

léteznek) a szorzást és az osztást végezzük el (amelyeket másodrendű műveleteknek 

nevezünk) amilyen sorrendben azok megjelennek, és csak ezután az összeadást és kivonást 

(amelyeket első rendű műveleteknek nevezünk) az írásuk sorrendjében. 

algoritmus 

-Ily módón megoldódott a gyakorlatban megjelenő azonos rendű műveletek sorrendjének a 

kérdése is: ezeket a gyakorlat által jelzett sorrendben kell elvégezni. Ahhoz, hogy a tanulók az 

ilyen sokféle és különböző műveleteket tartalmazó feladatok megoldásában készségekre és 

jártasságokra tegyenek szert arra van szükség, hogy a javasolt feladatokban kis értékű 

számokkal dolgozzanak,amelyek a tanulók figyelmét a lényegre (a műveletek végzési 

sorrendje) irányítsa, és ne magára a műveletvégzésre. 
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• Ezek a feladatok fokozatos nehézség szerint legyenek összeválogatva, először csak két 

különböző rendű műveletet tartalmazzanak ( a + bxc; a - bxc; a + b:c; a - b:c). Az 

ilyen gyakorlatok hossza ne legyen túl nagy, mert különben a tanulók kifáradásához, 

figyelmének lankadásához vezethet, ami hibákhoz vezethet. Ugyanezt a hatást 

válthatja ki, ha túl sok ideig oldanak csak azonos típusú feladatokat. 

A zárójelek használata 

-Némelykor a matematikai szövegkörnyezetből adódóan az a helyzet adódhat elő, hogy előbb 

az I. rendű műveleteket kell elvégezni, és csak azután a másodrendűeket. Ebből kifolyólag 

ellentmondás lépne fel a műveletvégzés szabályát illetően. Ezért, egy ilyen esetben, a 

műveletvégzési sorrendet zárójelek határozzák meg: a kis (kerek-), a nagy- (szögletes-), és a 

kapcsos zárójelek. Ezeket csak párosával használjuk, és olyan gyakorlatrészeket tartalmaznak, 

amelyeknek elsőbbséget kell adnunk. 

A zárójelek bevezetését is feladatokon keresztül tehetjük meg. 

• Például: „Bálint és Krisztina cseresznyét szedtek: Bálint 23 kg-ot, Krisztina 17 kg-ot. 

A cseresznyét mindketten 5 kg-os ládákba tették. Hány láda telt meg?”. 

-Elemezve a megoldást és a számszerű kifejezést arra a következtetésre jutunk, hogy előbb az 

összeadást kell elvégezni, és csak utána az osztást. Hogy megjelöljük az elsőbbséget 

(összeadás), kerek zárójeleket használunk, ezért aztán a feladat megoldásának felírása: (23 + 

17):5. 

Hasonló módon vezethetjük be a szögletes- és a kapcsos zárójeleket is, eljutva az ebből eredő 

ismert szabályhoz: 

-valamely zárójeles feladatban először a kerek zárójelekben található gyakorlatokat végezzük 

el, utána a szögletes zárójelekben lévőket, végül pedig a kapcsos zárójelben levőket. Így 

jutunk el a zárójelek nélküli feladathoz, amelyben már a műveletvégzés sorrendjével 

kapcsolatban korábban megállapított szabályt alkalmazzuk. 

-A IV. osztályban, egy ismétlő óra keretében ki lehetne dolgozni egy olyan algoritmust 

bármely számítási gyakorlat elvégzésére, amely magába ötvözi az összes ismert szabályt. Két 

kérdés döntő ebben a vonatkozásban: 

 a)  A gyakorlat tartalmaz zárójeleket?  

-Ha igen, akkor a zárójelekben lévő gyakorlatokat végezzük el, előbb a kerek zárójelekben 

levőket, majd a szögletesben levőket (ha vannak), végül pedig a kapcsos zárójelekben levőket 

(ha vannak). 

Ha nincsenek zárójelek, akkor a második kérdésre térünk át. 

  b) A gyakorlat tartalmaz különböző rendű műveleteket? 
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Ha igen, akkor előbb a II. rendű műveleteket végezzük el abban a sorrendben, amelyben meg 

vannak adva, majd pedig az I. rendűeket, ugyancsak abban a sorrendben, amelyben meg 

vannak adva. 

Ha nem, akkor elvégezzük a műveleteket abban a sorrendben, amelyben azok a gyakorlatban 

szerepelnek. 

FELADATOK 
 

1) Mutasson be egy oktatási tevékenységet a 7-es számmal végzett szorzótábla 

bevezetésére (a III. osztályban)! 

2) Sorolja fel a maradék nélküli (0 maradékos) osztás bevezetésének módozatait! 

3) Fogalmazzon meg egy olyan feladatot, amely az a + bxc típusú gyakorlat 

műveletvégzési sorrendjét illusztrálja! 

4) Készítsen munkalapokat, amelyek segítségével felfedezhetik a tanulók a 

szorzótáblában lévő kapcsolatokat pl.( 2-es 4-es szorzótáblák között). 

5) Alkosson feladatokat, amelyek megoldását írják fel műveletsorba is ezeken  

keresztül magyarázza meg a műveletek elvégzésének sorrendjét! 

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 

1) C. NEMÉNYI ÉS R. DR.SZENDREI (2007) A számolás tanítása. Szöveges feladatok. 

Tantárgypedagógiai Füzetek, Kiadja a Budapesti Tanítóképző Főiskola  

2) OLOSZ ETELKA, Olosz Ferenc(2003) Matematika és módszertan, Kolozsvár 

3) M. NEAGU, G. STREINE-CERCEL, E. I. ERIKSEN, E.B. ERIKSEN, N. I. NEDIŢĂ (2006) 

Metodica predării matematicii/activităţilor matematice (cl.XI), Nedion, Bucureşti D. 

N. PERTA, L. D. GABOR, L. E. CHIŢU, D. F. STÂRCIOGEANU 

4) Matematika tankönyvek az I- IV. osztály számára (a számfogalom kialakítására 

vonatkozó fejezetek). 

5) Mihai Roşu(2006):A matematika tanítása az elemi osztályokban MEC (Falusi Oktatási 

Projekt) 

6) Documente curriculare pentru învăţământul pre-primar şi primar  
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HÁZI DOLGOZAT 
 

A II. házi dolgozat 

 

1) A 6.-7. témakörnek megfelelően válasszon ki legalább egy feladatot, amit röviden 

tárgyal 

2) Mutasson be egy oktatási tevékenységet arra vonatkozóan, hogyan tárgyalja az 

osztályban két számnak az összeadását nagyságrend átlépésével, ha azok tízesekből és 

egységekből állnak! 

3) Mutasson be egy oktatási tevékenységet két több számjegyből álló természetes szám 

szorzására! 

4) Állapítsa meg az algoritmus lépéseit, és nevezze meg a számítás leírásának szakaszait 

egy háromjegyű számnak egyjegyű számmal osztásakor abban az esetben, amikor az 

osztandó százasainak és tízeseinek a száma az osztóval maradékkal (0-tól különböző 

maradék) osztható! 

5) Fogalmazzon meg egy feladatot, amely igazolja a kerek zárójelek használatának 

szükségességét! 

6) Szerkesszen meg a képességeket és jártasságokat fejlesztő lecke számára egy 

fokozatosan nehezedő gyakorlatlistát, amely különböző rendű műveleteket 

tartalmazzon! Indokolja meg a lista mindegyik gyakorlatának a szerepeltetését!  

7) Gyűjtsön olyan feladatokat a Kenguru és Zrínyi Ilona Matematika versenyek 

feladataiból, amelyek megoldásában a műveletek tulajdonságait kell alkalmazni, oldja 

is meg 

 

Pontozási javaslat: 

Hivatalból: 10 pont 

1-es tétel: 20 pont, 2-es tétel: 10 pont, 3-as tétel: 10 pont, 4-es tétel: 10 pont, 5-ös tétel: 10 

pont, 6-os tétel: 10 pont,.7-es tétel: 20 pont, 
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8.TÉMA 
 
A mértékek és mértékegységek tanításának módszertana  

BEVEZETÉS 

A mindennapi gondok megoldásának szükségessége, az évszázadok során, elvezetett 

a mértékegységek megjelenéséhez. 

A matematikaoktatásunk egyik legfontosabb, önálló tantervi fejezete a mérések 

témaköre. A matematikának ez a területe módszereiben és eljárásaiban más tudományoknak 

is felhasználási lehetőséget kínál. Az összehasonlítások, összemérések, mérések kérdésköre 

az iskolai tanításban folyamatosan felbukkanó téma.  

Éppen ezért nagyon fontos a mérés fogalmának előkészítése alsó tagozatban. 

Mennyiségek tulajdonságainak megfigyeléséből indulunk ki közösen, és eltérő jellemzőket, 

ismérveket különböztetünk és fogalmazunk meg. 

Az idők során a mennyiség fogalmát különféle módon definiálták. 

Tágabb értelemben mennyiség alatt értjük mindazt, ami lehet nagyobb, vagy kisebb, vagyis 

mindaz ami mennyiségileg változhat. Ugyanakkor, a mennyiséget tekinthetjük a testek 

és a jelenségek tulajdonságaként is, amely alapján ezeket össze lehet hasonlítani (dimenzió, 

kiterjedés, térfogat, mennyiség, időtartam, érték). 

mennyiség 

A gyakorlati tevékenységben különös jelentőséggel bírnak azok a mennyiségek, amelyeket 

kvantitatív értékelni lehet, és ki lehet az értéküket fejezni annak a lehetőségnek a 

következtében, hogy társítani lehet őket ugyanolyan természetű referencia mennyiségekből 

álló számsorhoz. Az ilyen mennyiségek a fizikai mennyiségek. A fizikai 

mennyiségek az anyag fizikai tulajdonságait jellemzik (tömeg, térfogat, sűrűség), vagy az 

anyag mozgását a térben és időben (sebesség, idő, megtett út). A fizikai mennyiségek fő 

jellemzője, hogy mérhetők, vagyis detektálni és értékelni lehet őket egy meghatározott 

mérőeszközzel. 

A mennyiség fogalma valójában egy alapfogalom, (akárcsak a halmazé), következésképp 

úgy vezetjük be, hogy nem definiáljuk, minden egyes mennyiség megértése példák alapján 

történik. Az I. osztállyal kezdve a következő mennyiségeket tárgyaljuk: hosszúság, térfogat, 

(edények befogadóképessége, űrtartalma), tömeg, idő és az érték. 

 Megvilágítjuk, hogy az összehasonlítás, összemérés-, mint a mérések előkészítésének 

további fázisa- csak közös tulajdonságok alapján történhet. Ennek megértése képezi alapját a 

további tevékenységeknek, megfigyeléseknek, A mérés a mérendő mennyiség 
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összehasonlítása az egységül választott ugyanolyan nemű mennyiséggel, a  megfelelő mérési 

eljárás segítségével.”  

Ezen kívül mérésnek tekinthető a dolgok, tárgyak, személyek valamilyen közös 

tulajdonság alapján történő összehasonlítása is, amely ugyan nem feltétlenül rendel klasszikus 

értelemben vett mérőszámot az összehasonlítandó mennyiségekhez, de különböző 

osztályokba sorolja azokat, vagy eldönti sorrendi viszonyukat, vagy meghatározza a köztük 

levő különbségeket. 

A mérések folyamat megismerése, a mérőszám, a mértékegységek helyes használata új 

kapukat nyit a tanulók számára a továbbiakban, megalapozza az új ismeretek elsajátítását több 

műveltségi terület keretén belül az oktatási folyamat során. 

A matematikának ez az ága nagy lehetőséget nyújt a gyakorlati alkalmazásra is, amely 

segítséget nyújt az elmélet és gyakorlat összekapcsolásához, a valós élet könnyebb 

megértéséhez, a mindennapi gondok megoldásához.  

Mindez bizonyítja, hogy a mértékegységek, mérések fontos szerepet töltenek be az 

oktatási folyamatban, melyek során eljutunk a mérőszám fogalmához, majd a 

mértékegységekhez. 

Dr. Pelle Béla: „Így tanítjuk a matematikát” című könyvében így definiálja a mérést: „ 

A mérés a mérendő mennyiség összehasonlítása az egységül választott ugyanolyan nemű 

mennyiséggel, a  megfelelő mérési eljárás segítségével.”  

Ezen kívül mérésnek tekinthető a dolgok, tárgyak, személyek valamilyen közös 

tulajdonság alapján történő összehasonlítása is, amely ugyan nem feltétlenül rendel klasszikus 

értelemben vett mérőszámot az összehasonlítandó mennyiségekhez, de különböző 

osztályokba sorolja azokat, vagy eldönti sorrendi viszonyukat, vagy meghatározza a köztük 

levő különbségeket. 

A mérések folyamat megismerése, a mérőszám, a mértékegységek helyes használata új 

kapukat nyit a tanulók számára a továbbiakban, megalapozza az új ismeretek elsajátítását több 

műveltségi terület keretén belül az oktatási folyamat során. 

A matematikának ez az ága nagy lehetőséget nyújt a gyakorlati alkalmazásra is, amely 

segítséget nyújt az elmélet és gyakorlat összekapcsolásához, a valós élet könnyebb 

megértéséhez, a mindennapi gondok megoldásához.  

Mindez bizonyítja, hogy a mértékegységek, mérések fontos szerepet töltenek be az 

oktatási folyamatban. 
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 A  MÉRET,  MÉRÉS,  MÉRTÉK,  MÉRTÉKEGYSÉG, MÉRŐESZKÖZ 

FOGALMÁNAK KIALAKÍTÁSA 
 

 A mérések tanításának előkészítő szakaszában a tárgyak, dolgok, események 

vizsgálatából kiindulva, azok összehasonlítható tulajdonságait keressük, fedezhetjük fel. Ilyen 

pl. a szín, forma, hosszúság, időtartam, stb. 

 Ezek közül egyesek (szín, forma) közvetlenül is lehetővé teszik a tárgyak 

szétválogatását, osztályozását. Más tulajdonságok (hosszúság, időtartam) szerinti 

megkülönböztetése viszont már nem elég a szemünkre vagy az emlékezetünkre hivatkozni. 

Pontosabb összehasonlításra, tényleges összemérésre van szükség. Ennek alapvető feltétele, 

hogy az összemérendő mennyiségek térben és időben is együtt legyenek. 

 A színes rudak vagy a logikai lapok szín szerinti szétválogatása nem okoz gondot, de a 

hosszúság vagy a terület szerinti megkülönböztetéshez az elemeket már meg kell fogni, össze 

kell illeszteni. Csak ezután nyilváníthatnak véleményt a gyerekek, mondhatnak olyan 

mennyiségi viszonyokat kifejező állításokat, hogy „… hosszabb, mint…”, vagy „… 

szélesebb, mint…”, „… magasabb, mint…”. A mértékegységeket, egyelőre nem használjuk, 

mert még nem a mérőszám meghatározása a feladat, csak összehasonlításokat végzünk. 

 Ha két mennyiség közös, méretes tulajdonság, pl. tömeg, hosszúság, térfogat, terület- 

szerint nem ugyanakkora, akkor további feladatként , kérdésként tevődik fel, hogy a kisebb 

hogyan tehető egyenlővé a nagyobb mennyiséggel ( mivel egészíthetjük ki, mivel hozhatjuk 

egyensúlyba). Amikor már arra a kérdésre keressük a választ, hogy egy mérendő mennyiséget 

hány kisebb egység tesz ki, akkor jutunk el valójában a mérésekhez. 

-Alkalmi, majd szabvány mértékegységekben fejezzük ki a mérendő mennyiségek viszonyát a 

mértékegységekhez. Többféle mérési feladat elvégeztetésével, begyakoroltatásával 

tudatosítjuk a mérés lényegét a tevékenység (a mérőeszköz használatának módja) és az 

eredmény (mérőszám, mértékegység) vonatkozásában egyaránt. 

 A gyerekek belátják, hogy a mindenki számára egyértelmű, objektív mérési adatokig 

való eljutáshoz feltétlenül szükséges az egységes mértékrendszer bevezetése és használata. 
Megismerkednek az alapmértékegységekkel, azok többszöröseivel és törtrészeivel, jártasságot 

szereznek a mértékegységek átváltásában. 

   Ezzel párhuzamosan, a mérések segítségével tapasztalati alapon alakítjuk ki, bővítjük 

és mélyítjük el a szám- és mérésfogalmukat. 
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-A természetes számok fogalmát- a többi értelmezés mellett-, mint a mennyiségek 

mérőszámait is bevezethetjük.. A számfogalom helyes kialakítását olyan 

tapasztalatszerzésekkel segítjük, amelyekből kiderül, hogy nagyobb mennyiségeket több, 

kisebb mennyiségeket kevesebb azonos egység teszi ki, hogy ugyanazon mennyiség 

előállításához a kisebb mennyiségből többre, a nagyobb egységből kevesebbre van szükség. 

 A műveletek elvégzését, a műveletek eredményének meghatározását és a műveletekre 

jellemző legalapvetőbb tulajdonságok felfedeztetését is segíti egy- egy jól választott mérési 

feladat elvégzése, megoldása. 

 A méréssel kapott eredmény mindig csak közelítése a valódi értéknek. Pontossága 

függ a mértékegység és a mérőeszköz megválasztásától, de befolyásolja azt a végrehajtás 

pontossága is. 

 Jelenlegi méréstanítási gyakorlatunkban minden mérés elvégzéséhez szükség van: 

- mértékegységre, 

- mérőeszközre (legtöbb esetben a mértékegységet képviselő tárgyat jelenti) 

- mérési utasításra (a mérőeszköz használatának módjára vonatkozik). 

Dr. Török Tamás szerint a hagyományos mérésfogalom alapvetően eljárásalapú. Arra 

az eljárásra utasít, hogy vedd a mértékegységet, és nézd meg, hányszor tudod „rávinni” a 

mérendő mennyiségre. 

A fogalom tisztázásában nem a mérőeszköz használati módja az érdekes, hanem az 

egyes szám-hozzárendelési szabályok létrehozásának logikai folyamata. Ez még akkor is így 

van, ha pl.alsó tagozaton többnyire tevékenység, eszközhasználat segíti méréseinket.” ( 

Dr.Török Tamás: Mérések elmélete és módszertana a matematika tanításában, Calibra Kiadó, 

Budapest ) 

A mérési feladatokat becslés előzi meg, és felmerül a becslések „jóságának” és a 

mérések pontosságának kérdésköre is. A mérés eredményének a becsült értékkel való 

összehasonlítása hasznos és fontos része a mérési folyamatnak, mert fejleszti tanulóink 

realitásérzékét a mennyiségi viszonyok megítélésében. Ez az ellenőrzés mérési 

gyakorlatunkban, magához a becsléshez hasonlóan-egyetlen mozzanatot jelent: az eltérés, a 

tévedés nagyságának megállapítását. Ehhez minden esetben szükségünk van a mérés 

tényleges elvégzésére: mérőeszköz és mértékegység birtokában a mérőszám meghatározására. 

Ha egyszerre több mérendő mennyiségünk van, akkor alkalmi mértékegységnek választhatjuk 

közülük bármelyiket (pl. a legkönnyebbet, a leghosszabbat) és az összes többit becsülhetjük 

ehhez viszonyítva. 
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 Ilyen esetben a megadott becslések önmagukban – a valódi értékek szabvány 

mértékegységekkel való kifejezése nélkül- is ellenőrzési lehetőséget kínálnak. (becsléseket 

becsléssel ellenőrizhetünk). 

 E fejezet tanításában, tanulásában a mérés megértése a fontos. Egy- egy feladattípus 

sokszor előfordul, de a tanítónak mindig világosan kell látnia, hogy a feladattípus újbóli 

előfordulását mely ismerethez való kapcsolódás tette szükségessé, s ez az ismétlés a feladat 

milyen tárgyalása mellett jelent előrelépést. A tulajdonságok vizsgálata során a tanulók 

rájönnek, hogy van olyan tulajdonság, amely megállapítható a dolgokról mérés nélkül is. Pl. a 

logikai lapok között a „pirosak" mind háromszögek; és van olyan tulajdonság a „ kisebb”, 

„nagyobb”, amelyik csak az összehasonlításkor tűnik ki. Két színes rúd, a piros és a bordó 

összehasonlításakor megállapítják, hogy a bordó hosszabb, mint a piros. A mennyiségek 

összehasonlítása közben megfogalmazott kapcsolatok: nagyobb, ugyanakkora, kisebb, 

hosszabb, rövidebb, stb. a méretre vonatkozó relációk. Ezekkel a tevékenységekkel tovább 

erősítjük a reláció fogalmát, ugyanakkor előkészítjük a mérési tevékenységet, ezzel a mérés 

általános fogalmát is. 

 A mennyiségek összehasonlítását először szemre, később pedig összeméréssel 

végezzük. Az összeméréseket mindig előzze meg a becslés. 

 Vonalak, spárgadarabok hosszának összehasonlítása találomra,„szemre” is végezhető. 

Az összecsavart kötéldarabot szemre nem tudják összehasonlítani, természetesen jön 

számukra az összemérés gondolata. A kötél egyik végét összefogják, az a hosszabb, amelyik 

túlnyúlik a másikon. Mint már említettem az összemérésnél térben és időben együtt kell 

legyenek a mennyiségek. 

 Két terület összehasonlítására általában jó módszer a lefedés (egyik tárgyat a másikra 

helyezik). A kerületek összehasonlításánál segédeszközként cérnaszálat érdemes használtatni. 

 Az edények űrtartalmának összehasonlításához az egyiket megtöltik vízzel, majd 

áttöltik a másikba; ha még férne bele víz, akkor egyértelmű, hogy a második edény a 

nagyobb.  

 A tömegek összehasonlításához a kétkarú mérleg használata a legcélszerűbb. Egyik 

serpenyőbe az egyik tárgyat, másikba egy másik tárgyat helyezünk, és a mérlegkarok 

billenése jelzi, hogy melyik a nehezebb. 

 Időtartamok összehasonlítása már sokkal nehezebb, és nem egyértelmű a gyerekek 

számára. Érdekesebb feladatokat kell összeállítanunk, amelyek általában mozgással 

összekötöttek. Pl.: Ugyanannyi idő alatt ki tesz meg több utat? , Ugyanazt a távolságot ki futja 

le hamarabb? Stb. 
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 Ezekkel a mérésekkel és becslésekkel lassan eljutnak a tanulók a választott egységek 

használatához és a mérőszám fogalmához. 

Mérések különféle választott egységekkel: 

a) Színes rudak vagy lécek hosszának mérése különböző, egységül választott rudakkal 

vagy lécekkel. Az egység lehet bármelyik színű mérőrúd.  A méréseket az egységek 

kirakosgatásával végzik. Pl. Hány fehér rudat kell egymás mellé helyezni, hogy ugyanolyan 

hosszúságú legyen, mint a bordó rúd? Mérd meg munkafüzeted hosszát a rózsaszínű rúddal! 

Először mindig olyan méréseket végeztessünk velük, amikor az egységek pontosan ráférnek a 

mérendő tárgyra, majd fokozatosan térjünk rá az olyan mérésekre, amikor az egység nem fér 

rá pontosan. Így a tanulók lassan rájönnek, hogy a gyakorlati mérés nem elég pontos, 

méréskor mindig csak bizonyos pontossággal közelíthetünk meg minden mennyiséget, de a 

mindennapi életben a különböző pontosságú közelítő értékek megfelelnek. 

 b) A szakaszok hosszának rúddal való mérésekor egységül  egyforma hosszúságú 

rudat (pl. a rózsaszínűvel vagy más színűvel mérnek csak) vagy a mérőlécek valamelyikét 

használják. Méréskor a tanulók egyetlen egységet rakosgatnak és rajzolnak le a szakaszok 

mellé. A legkülönbözőbb egységekkel mérve szerezzenek tapasztalatot ahhoz, hogy a 

mértékegység megválasztása tetszőleges. 

 c) Űrtartalmak mérése egy választott egységgel. Ennél a mérésnél a becsült és 

megmért értékeket hasonlítják össze, számítják ki az eltérést, véleményezik a becslés 

pontosságát. Az elvégezhető kísérletek, mérések kétfélék lehetnek: az I. és II. osztályban 

szemléletesebb, ha több ugyanolyan méretű poharat megtöltünk vízzel, majd a tanulók 

egymás után áttöltik egy edénybe, amíg az meg nem telik, és utána megszámlálják az üres 

poharakat. Egy másik lehetőség, hogy egy poharat használjunk csak, s azt számláljuk meg, 

hogy hány pohár vízzel telik meg az edény. A következő lépésben a megmérendő edényt 

töltjük tele vízzel, a tanulók azt számolják meg, hogy ebből hány ugyanolyan pohár telik meg. 

A megtelt poharak száma adja a mérőszámot. Ugyanazt a mennyiségű folyadékot többféle 

mértékegységgel mérjék. Ezzel gyakoroltatjuk a méréseket, és a tanulóknak alkalmuk van 

összefüggéseket keresni a mérőszám és mértékegységek között. Megtapasztalhatják azt, hogy 

a nagyobb mértékegységhez kisebb mérőszám, a kisebb mértékegységhez nagyobb mérőszám 

tartozik. Második osztályban már képesek (megtapasztalás útján) megérteni a mérőszámok és 

a mértékegységek közötti kapcsolatot. Ezek után különböző alakú edények űrtartalmát 

azonos, majd különböző egységekkel is mérjék. 

 d) Tömeg mérése egyenlő tömegű tárgyakkal kétkarú mérlegen. Színes rudakat 

mérjenek vagy színes kockákat, és azokat hasonlítsák össze. Más tárgyak méréséhez 
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mértékegységül különböző tárgyakat használhatnak, előre megbecsülve melyik lesz a 

nehezebb vagy könnyebb. Méréskor elhasználhatjuk a kézműves tevékenységeken készített 

dobozainkat, vagy bármilyen tárgyat, amelyek ezt a célt is szolgálhatják.  

 e) III. osztálytól bevezethetjük a térfogat- mérést egyenlő térfogatú, 

egybevágó(azonos)testekkel. Ezekkel a feladatokkal inkább a versenyeken találkozunk 

(Kenguru, Zrínyi Ilona Nemzetközi Matematika Versenyen). A megmérendő tárgyat a tanulók 

azonos térfogatú színes rudakkal vagy kockákkal kell kirakniuk.  

 f) Hosszúság mérése. A mértékegységet magunk választhatjuk meg, lehet az arasz, 

ceruzahossz, színes rúdkészlet. Kezdetben még sok időt vesz igénybe, de a ráfordított idő a 

későbbiekben megtérül, ezért fontos, hogy végezzék el az egységek kirakosgatását. 

Minden szakaszhoz hozzárendelhető egy pozitív (valós) szám, amit mérőszámnak nevezünk. 

Az egyenlő szakaszokhoz ugyanaz a valós szám tartozik. A szakaszhoz rendelt mérőszám 

függ az egységnek választott szakasztól. A görbe vonalak hosszát mérhetjük spárgával, 

melyet a görbe vonal mentén végigfektetünk, majd kiegyenesítjük, és a spárgát lemérjük 

különböző egységekkel. A törött vonalat hossza a törött vonalat alkotó szakaszok hosszának 

az összege. 

 g) Kerületek mérése rudakkal. A megadott vagy választott egység, hányszor fér rá az 

adott síkidom, vagy sokszög oldalaira, vagy külön elvégezzük mindenik oldal mérését, és 

azokat összeadjuk. 

 h) Síklapok, sokszögek területének mérése. IV. osztályban a tanulók különböző 

síkidomokat, síklapokat különböző alakú egységnek választott egybevágó síklapokkal fedik 

le, majd megállapítják a mérőszámot. A leggyakrabban használt lefedő idomok: négyzet, 

téglalap, háromszög. 

 A terület bevezetésekor negyedik osztályban olyan idomokkal végeztetjük a 

lefedéseket, amelyek pontosan ráférnek a megadott síkidomra. Többszöri gyakorlás után arra 

kérjük a tanulókat, hogy olyan lefedéseket végezzenek, amelyeket azután könnyen le tudnak 

olvasni. A téglalap és négyzet kínálja azt a lehetőséget, hogy ugyanolyan idomokkal sorba 

tudjuk lefedni, és könnyen össze is lehet számolni az így keletkezett lefedést. Itt rájöhetnek a 

tanulók, hogy különböző alakú síklapoknak is lehet ugyanakkora a területük. 

 Fontosabb feladattípusok: 

- a mértékegység és a megmérendő síkidom ugyanolyan alakú (négyzetet négyzettel 

fedünk le) 

- sokszögek területét más alakú mértékegységgel mérjük meg (téglalapot négyzettel, 

vagy derékszögű háromszöggel, amelyet a négyzet felezése után kaptunk) 
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A tanulóknak már van tapasztalatuk és elképzelésük a mérésekről, ezért olyan 

problémák és feladatok elé állítjuk őket, amelyek rávezetik őket az egységes mértékrendszer 

bevezetésének szükségszerűségét. Olyan feladatokat adunk nekik, hogy mérjék meg ugyanazt 

a tárgyat (asztal, könyv, munkafüzet) vagy az osztály hosszát és szélességét arasszal vagy 

lépéssel. Az eltérő eredményekre próbálunk közösen magyarázatot adni. Rájönnek, hogy 

mivel az arasz meg a lépés hossza nem mindenkinél ugyanakkora, ezért különbözőek az 

eredmények. Ezért szükséges a „kézenfekvőbb” mindenki által elérhető mértékegységek 

helyett egy olyan mértékegységet választanunk, amelyik egységes és állandó. Így a közös 

méricskélések és megbeszélések alapján hamar rájönnek, hogy szükséges a nemzetközi 

mértékegységek bevezetése. Itt célszerű és ajánlatos egy rövid történeti áttekintés, melyben 

bemutatjuk a hazánkban és más országokban használt mértékegységeket  

Ahhoz, hogy megfelelően előkészítsük a mértékváltásokat különböző 

mértékegységeknél, olyan gyakorlati példákat keresünk, amelyek szükségessé teszik az 

alapmértékegységek törtrészeinek és többszöröseinek bevezetését. Méretünk más 

mértékegységgel. Harmadik osztálytól, pl. deciméterrel mérjék meg a métert vagy deciliterrel 

a liter folyadékot. Az újonnan bevezetett mértékegységek között különböző tevékenységek, 

mérések elvégzése alatt (kirakás, lemérés) keressenek kapcsolatokat, esetleg számszerű 

összefüggéseket közöttük.( a km százszorosa a m-nek, a cm század része a m-nek). Az 

átváltásokat csak negyedik osztályban tanuljuk. Itt azt is kérjük a tanulóktól, hogy 

többféleképpen nevezzenek meg különböző mennyiségeket. Pl: 

 egy kenyér 500 g  vagy 50 dkg vagy 5 hg vagy fél kg. 

 egy ásványvizes palack  2 l vagy 2000 ml vagy 20 dl vagy  200 cl 

 két villanyoszlop közötti távolság kb. 50 m vagy 5 dkm vagy 500 dm. 

 Negyedik osztálytól kezdjük végeztetni az átváltásokat, átalakításokat, tehát így is felírhatjuk 

az összefüggéseket: 

 1 t =10  q = 1000 kg 

 1 q  = 100 kg 

 1 kg = 10 hg = 100 dkg  =  1000 g  =10000 dg =  100000 cg =  1000000 g 

-Ugyanezeket a felírásokat alkalmazhatjuk a többi mértékegységeknél, de a tapasztalat azt 

mutatja, hogy a „lépcsős „felírást jobban tudják használni. A képzeletbeli lépcsőre felírt 

mértékegységek áttekinthetőbbek a tanulók számára, jobban meg tudják figyelni a köztük 

levő viszonyokat és összefüggéseket.  
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 Az űrtartalomérésnél a program a litert írja elő alapmértékegységként, harmadik 

osztályban bemutatjuk a törtrészeit és többszöröseit, de az átváltásokra csak negyedik 

osztályban kerül sor. 

 A legtöbb mértékrendszer a tízes számrendszerhez kapcsolódik. A 

mértékegységrendszerek közti kapcsolatok megteremtése, felfedeztetése nagyban segíti a 

tanulókat a mértékegységek neveinek megjegyzésében. A kilométer és a kilogramm 

szavakban a kilo szó jelentése ezer. A kilométer ezer métert jelent, a kilogramm pedig ezer 

grammot. A hektoliter száz liter, a deciliter tized liter, a centiliter század liter, a milliliter 

ezred litert jelent. Ezeket a fogalmakat még könnyebben elsajátítják és megértik a negyedik 

osztályban, ha már megelőzte a törtekkel való megismerkedés. Megfigyeltethetjük a 

tanulókkal a mértékegységek  tízes számrendszerrel való kapcsolatát. 

 

 milli  centi  deci   deka  hekto  kilo 

 ezred  század  tized     tíz  száz  ezer 

   m     c     d    dk(da)  h   k 

 
 A tömegmértékegységek tanításakor gondot szokott okozni a mázsa és a tonna 

használata, és általában alapmértékegységként a kilogrammot veszik, pedig a Nemzetközi 

Mértékrendszer szerint a gramm a tömegmértékegység alapmértékegysége. Itt is elkészítve a 

táblázatot sokkal egyszerűbben, pontosabban és könnyebben tudnak eligazodni a 

mértékegységek és azok átváltása közt. 

 Azokat a feladatokat szokták a legjobban kedvelni, amikor csoportfoglalkozások 

alkalmával gyakorlati méréseket kell végezniük. Ezeket a méréseket mindig megelőzik az 

előkészítő beszélgetések, a csoporttagok megválasztása, a feladatok kiosztása (vigyázva arra, 

hogy mindenki kapjon feladatot), érthető és pontos utasítások, becslések. A többszöri mérések 

elvégzése után összehasonlítjuk az eredményeket a becslések eredményeivel, ez nagyon 

ösztönzi a tanulókat az újabb és pontosabb mérésekre. A tanulóknak ismerniük kell néhány 

gyakorlatban használt mennyiség hozzávetőleges mértékét. Pl.: Ismerjék kb. az asztaluk  és az  

osztály szélességét meg hosszúságát, testmagasságukat, két villanyoszlop közötti távolságot, a 

különböző űrtartalmú edényeket ( 1 literes, fél literes, 2 literes ); becsüljék meg , hogy milyen 

tömegű egy állat , egy teherautó gabona ; megközelítőleg ismerjék a különböző 

élelmiszercsomagok  tömegét: egy csomag vaj 200 g, egy kenyér 1 kg vagy 500 g, egy doboz 

margarin 250 g, stb. Az a legfontosabb célunk, hogy a tanult mértékegységeket helyesen 
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használják és alkalmazzák a különböző gyakorlatokban, műveletek elvégzésekor, a feladatok 

megoldásában. 

 Készíthetünk mérőeszközöket: 

- mérőszalagot 10 m, felosztva méterekre 

- 1 méteres mérőszalagot, felosztva dm, cm, ml-re 

- az iskolaudvaron jelöljék ki az 10-100 m távolságokat 

- különböző méretű kockákat stb. 

Az idő fogalmának a bevezetése a legelvontabb a tanultak közül. Nem annyira 

„kézzelfogható” dolgok, mint a többi mértékegységek. A munkánkat jól megtervezve, a 

tanulók előző ismereteire alapozva, következetesen kell megtervezzük.  

A nap fogalmának, mint az idő mértékegységének megértése sokkal egyszerűbb, ha 

megfigyeltetjük a tanulókkal a Nap helyzetét bizonyos napszakokba. Kissé bonyolultabb 

kisebb osztályokban a nap 24 órára való felosztása, de harmadik és negyedik osztályban 

könnyebben megértik. I. és II. osztályban az általunk készített papírórára először csak a 12, 3, 

6 és 9-es számokat jegyezzük be( külön szemléltetjük még a félbe ill. negyedbe vágott 

almával is), majd utána kezdjük a gyakorlást a teljes számozással. Akinek könnyebben megy 

a számolás fejben az már könnyebben tudja átváltani a 12-es számozást a 24-es megnevezésre 

is (leolvassa , hogy mennyi a pontos egész óra és ahhoz hozzáad 12, ha már du. van vagy 

este). Hogy még jobban megértsék mindig szoktuk szemléltetni, őket is bevonva a Föld 

keringését a Nap körül és forgását a saját tengelye körül. III. és IV. osztályban már a 

különböző típusú órák megnevezése, és leolvasása nem okoz gondot . 

A napnál hosszabb időmértékegységeket a hetet, hónapot , az ezekben az időközökben 

végzett tevékenységek felsorolásával, bemutatásával rögzítjük. Ezeket a foglakozásokat 

szorosan összekötjük a környezetismereti tevékenységeinkkel, amikor  ugyanis megfigyelési 

naptárakat készítünk a hét napjairól az időjárásról, vagy időbeosztásukról (pl. a tanulóknak 

minden nap be kell jelölniük, hogy milyen az időjárás). A tanulók könnyedén felsorolják 

sorban a hét napjait, de már az okoz nehézséget, amikor olyan kérdéseket teszünk fel , hogy 

milyen nap volt tegnapelőtt, mi következik a tegnapi nap után, mi volt a tegnapi nap előtt, stb. 

Ismerniük kell az évszakok és a hónapok neveit, de ebben segít a mindennapi keltezés 

írásának gyakoroltatása is (e gyakorlása közben nagyon hamar megtanulják I-XII a római 

számokat is). Készítünk évszaknaptárt rajzok, különböző technikák felhasználásával, amelyen 

bejelöljük az évszakokat és a hónapok neveit is. Már I. osztály végére tudják érzékelni az év 

fogalmát is, mint júniustól- júniusig tartó időszakot, vagy két nyár közötti időközt. Csak 
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később tudjuk tudatosítani bennük, hogy ezzel az időegységgel mérjük korunkat, éveink 

számát, egy iskolaév hosszát, stb. 

Mennyiségek és mértékegységek tanítási-tanulási célkitűzései és tartalmai 

Célok 

A mennyiségek és mértékegységek tanítása című egységgel kapcsolatban a tanítónak a 

következő célokat kellene szem előtt tartania: 

-a mennyiség fogalomnak az érzékeltetése a tanulókkal, széles körben alkalmazott 

mennyiségek bemutatásával (hosszúság, térfogat, tömeg, idő); 

-a tanulók motiválása annak érdekében, hogy megértsék a mértékegységek bevezetésének a 

szükségességét (nem szabványos etalonok, majd a szabványosak) egy adott mennyiség 

esetén; 

-a mérésnek olyan felfogása, mint ami egy tárgy vagy jelenség dimenzióját jellemző szám 

meghatározására vonatkozó tevékenység, (a szám azt mutatja meg, hogy a mértékegység 

hányszor foglaltatik bele a mért dimenzióba); 

-megfelelő mértékegységek megválasztása, távlatilag pedig a tanulmányozott mennyiség főbb 

mértékegységeinek ismerete; 

-a mennyiségek mérésére szolgáló mérőeszközök megismertetése; 

-kialakítani a mérőeszközök használatának a képességét, és jártasságot a környező tárgyak 

méreteinek a megmérésében; 

-kialakítani a mérési eredmények lejegyzésének, összehasonlításának és értelmezésének 

jártasságát; 

kialakítani a környező tárgyak méreteinek helyes becslőképességét; jártasságot kialakítani 

mind direkt tevékenység, mind pedig számítások révén két azonos tárgy mértékeivel 

történő műveletek végzését illetően (összeadás/kivonás). 

-a III. és a IV. osztályban még hozzáadódnak a következő célok is: 

megérteni, hogy miért szükséges bevezetni a fő mértékegységek törtrészeit és 

többszöröseit; 

ismerni a tanulmányozott mennyiségek mértékegységeinek a törtrészeit és a 

többszöröseit; 

megismertetni ezeknek a sajátos mérőeszközeit; 

kialakítani a törtrészekkel és többszőrösökkel mérés jártasságát; 

megérteni a  mértékegységek átalakításának szükségességét; 

jártasságot kialakítani a fő mértékegységek törtrészeinek és többszöröseinek 

átalakításában; 
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kialakítani a mennyiségek és mértékegységek ismereteinek alkalmazási jártasságát 

feladatmegoldásban. 

Részletes követelmények és tartalmak 

I. osztály 

Az I. osztályos programban szereplő részletes követelmény a mennyiségekre vonatkozóan 

arra vonatkozik, hogy a tanulók legyenek képesek tárgyak hosszúságát, térfogatát vagy 

tömegét mérni és összehasonlítani nem szabványos mértékegységekkel amelyek a gyermekek 

keze ügyében vannak, ismerjék fel az egész órákat a számlapon.  

E célnak a következő tanulási tartalom (tananyag) felel meg: 

hosszúság, térfogat és tömeg mérése nem szabványos mértékegységekkel (tenyér, ceruza, 

golyók, kockák stb.); 

Az idő mérése; az egész órák felismerése az óra számlapján; mértékegységek: óra, nap, hét, 

hónap. 

A II. osztályban az első részletes tematikus követelmény azt kéri a tanulóktól, hogy mérjék és 

hasonlítsák össze tárgyak hosszúságát, térfogatát vagy tömegét megfelelő, nem szabványos 

mértékegységekkel, valamint a következő szabványos mértékegységekkel: méter, centiméter, 

liter. Egy második tematikus követelmény előírja, hogy a tanulók használjanak az idő 

mérésére mértékegységeket, és pénzösszegekre pénzegységeket.  

E célnak a következő tanulási tartalom (tananyag) felel meg: 

-mérések nem szabványos mértékegységeket használva; 

-mérésre szolgáló mértékegységek: hosszúság (a méter), térfogat (liter), tömeg (kilogramm), 

idő (óra, perc, nap, hét, hónap); pénzérmék és bankjegyek; megfelelő mérőeszközök 

használata. 

A III. osztályban a részletes követelmény azt kéri, hogy a tanulók ismerjék a szabványos 

mértékegységeket a hosszúság, térfogat, tömeg, idő és a pénzegységeket, tudják 

kifejezni a kapcsolatot a fő mértékegység és a használatos törtrészek és többszőrösök között. 

E célnak a következő tanulási tartalom (tananyag) felel meg: 

-mérések nem szabványos mértékegységekkel; 

-a hosszúság mérésére szolgáló mértékegységek: a méter, többszörösei, törtrészei (átalakítás 

nélkül); 

-a térfogat mérésére szolgáló mértékegységek: a liter, többszörösei, törtrészei (átalakítás 

nélkül); 

- a tömeg mérésére szolgáló mértékegységek: kilogramm, többszörösei, törtrészei 

(átalakítás nélkül) 
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- az idő mérésére szolgáló mértékegységek:(óra, perc, nap, hét, hónap, év); pénzérmék és 

bankjegyek; 

-megfelelő mérőeszközök használata: méteres, mérőléc, mérleg. 

A IV. osztályban a részletes követelmény azt kéri, hogy a tanulók ismerjék a szabványos 

mértékegységeket: a hosszúság, térfogat, tömeg, terület, idő, és a pénzegységeket, tudják 

kifejezni átalakításokkal a tanult műveletek segítségével ugyanazon mennyiség 

mértékegységei közötti összefüggéseket.  

E célnak a következő tanulási tartalom (tananyag) felel meg: 

-mérések nem szabványos mértékegységekkel; 

-a hosszúság mérésére szolgáló mértékegységek: a méter, többszörösei, törtrészei, 

átalakítások; 

-a térfogat mérésére szolgáló mértékegységek: a liter, többszörösei, törtrészei, átalakítások; 

-tömeg mérésére szolgáló mértékegységek: kilogramm, többszörösei, törtrészei, átalakítások; 

-az idő mérésére szolgáló mértékegységek: óra, perc, hét, hónap, év, évtized, évszázad, 

évezred; 

- pénzérmék és bankjegyek; 

FELADATOK 

1. Magyarázza meg mit ért egy fizikai mennyiség mérése alatt, és mit jelent a mérés 

eredménye? 

2. Adjon példákat az I. osztályban a mennyiségek mérésére használható nem szabványos 

mértékegységekre! 

3. Soroljon fel, az Ön által fontosnak megítélt sorrendben, legkevesebb 5, a mennyiségekre 

és mérésükre vonatkozó tanítási-tanulási célkitűzést! 

4. Készítsen egy rövid történelmi áttekintést a mértékegységek alakulásáról 

5. Válogasson az I:-IV. osztályosok számára mértékegységekkel kapcsolatos feladatokat 

 versenyek faladataiból. 

6. Készítsen mértékegységekkel kapcsolatos munkalapokat, tervezzen tanítási 

eszközöket 
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9.TÉMA 

A mértani elemek tanításának módszertana  

 

A mértan elemeinek tanítása 

 A geometria a matematikának egyik legrégibb kialakult és legrégebben rendszerbe foglalt ága. 

Tárgyat kezdetben a földméréssel kapcsolatos feladatok képezték (a geometria görög szó és 

földmérést jelent, a mértan a neki megfelelő magyar szó). 

  A tárgykörébe tartozó tételek, kijelentések évszázadok tapasztalatának lényegét fejezik ki. A 

geometria legegyszerűbb fogalmai igen hosszadalmas és fokozatos absztrakció során 

alakultak ki.   

         A geometriának, mint tudományágnak a felépítési módja már több mint kétezer év kialakult. 

Ennek a felépítési módnak a lényege: bizonyos fogalmakat a szemlélet alapján ismertnek 

tekintünk – ezek az alapfogalmak (ezeket a fogalmakat nem értelmezzük, csupán szemléltetjük). 

Alapfogalmak: a pont, az egyenes, a sík stb. Minden alapfogalomtól különböző fogalmat az 

alapfogalmak és más fogalmak segítségével értelmezzük. Például: félegyenes, szakasz, szög. 

Alaptételeket (axiómákat) mondunk ki, melyeket a szemlélet alapján igaznak találunk (ezeket 

nem bizonyítjuk). Az alaptételekből további tételeket, állításokat vezetünk le logikai úton 

(vagyis ezeket bizonyítjuk). A fogalmak egésze alkotja geometriát. 

         A geometriának ez a felépítési módja először Euklidesz  (i. e. 325 körül) „Elemek” című 

munkájába szerepelt, a modernebb követelményeknek megfelelő első megalapozása Hilbert 

nevéhez fűződik (1899).A geometria már az ókorban túllépte az empirikus szakaszát, s mint 

deduktív tudomány hosszú  időn át uralkodó szerepet játszott a matematikában. Az 

évszázadok során nagyon sokat fejlődött, tisztázza a logikai alapjait, bővítette tárgyát és 

módszereit és belőle a matematika új ágai fejlődtek ki (lineáris algebra, funkcionálanalízis, 

topológia, differenciálgeometria stb.) 

 

. A mértan elemeinek helye és szerepe az iskolai matematikában 

A mértan a környező valóság és a matematika között létesít kapcsolatot, a valóság 

modellezésének és szimulálásának eszköze. 

Szerepe 

A mértan tanulása során kifejlődik a tanulók megfigyelőképessége, aktiválódnak a 

gondolkodási műveletek, kialakítva egy sajátos (mértani) gondolkodásmódot, kiváltva a 
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kutatási kedvet és az önerőből történő felfedezést, a problémahelyzet iránti vonzódást. 

 Az I–IV. osztályos iskolai matematika tanulásába a mértan elemeinek a bevezetésével az volt 

a cél, hogy a tanulók a térhez kapcsolódó alapvető ismeretekre tegyenek szert, kiindulva a 

körülöttük lévő, számukra elérhető tárgyak megfigyeléséből. 

 Az építő, rajzoló, hajlítgató, mérő tevékenységek révén a tanító egyszerre több érzékelő 

szervet von be a testek és a síkidomok érzékelésébe, megteremtve ezáltal a tudományos 

megismeréséhez szükséges érzékletes (intuitív) alapot. Úgy véljük, hogy a mértan 

elemeinek a tanulmányozása az elemi osztályokban azzal a fő céllal történik, hogy a 

tanulóknál bizonyos térbeli reprezentációkat teremthessünk meg ahhoz, hogy a magasabb 

osztályokban a mértant rendszerezetten és logikusan tudják elsajátítani, illetve hogy 

képesek legyenek a környező valóságból kiemelni a lényeget és attól elvonatkoztatni. A 

mértan tanulását ezen a szinten az a tény is indokolja, hogy az a matematika  gyakorlati 

alkalmazásának újszerű módját képezi, illetve hogy a környező világ elemeit és a közöttük 

fennálló térbeli viszonyt matematika nyelvén fejezi ki. 

-A mértant moduláris formában tanítjuk oly módon, hogy az I–IV. osztály anyagába egy-egy 

ilyen fejezetet vezettek be, és három szinten: tudományos ismeretek szerzése, a mértani 

ismeretek alkalmazóképességének és a matematikai gondolkodásmódnak a fejlesztése. 

-Tartalmi szempontból az anyag összefüggő és rendszerezett ismeretrendszert kell alkosson a 

valós világ tárgyainak az alakjáról, azok tulajdonságairól, valamint azon mennyiségekről, 

amelyek ezeket jellemzik. Ebből a szempontból a mértan az I–IV. osztályos iskolai 

matematika egy másik alapvető területéhez kapcsolódik, a mennyiségek és mérésük 

témájához. 

 A mértan elemeinek tanítási célkitűzései és tartalmai 

A mértan elemeinek tanítása-tanulása a következő célok megvalósítását érinti: 

Célok 

-bizonyos mértani fogalmak intuitív ismerete, és alkalmazó képességének kialakítása; 

-a környező világ dolgait felfedező/kutató képességek fejlesztése a helyes mértani 

reprezentációk és fogalmak kialakítása érdekében, illetve bevezetés a mértani jellegű 

feladatok megoldásába; 

-a kommunikációs képességek kialakítása és fejlesztése azáltal, hogy a tanulók aktív 

szókincsébe belefoglaljuk a mértani szakkifejezéseket; 

-a mértan tanulmányozása iránti érdeklődés és motiváció 

kialakítása. 
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Az I. és II. osztályban ennek a fejezetnek megfelelő részletes követelménye ugyanaz, a sík- és 

téridomok felismerésének az elvárása.  

Az I. osztályban következő a tananyag: 

-mértani alakzatok: háromszög, négyzet, téglalap, kör; kocka, gömb (az ilyen alakú testek 

megfigyelése). 

Ezek a II. osztályban még a következőkkel egészülnek ki: 

-pont, szakasz, egyenes vonal, törtvonal, görbe vonal; egy mértani alakzat külső/belső része. 

A III. osztályban a részletes követelmények a testeknek és rajzoknak alak szerinti 

csoportosítását, osztályozását követelik meg, rajzok egyszerű szimmetriatulajdonságainak 

a felismerését. Ennek a célnak megfelelő tananyag: 

sokszög; téglatest, henger, kúp (tárgyak megfigyelése). 

A IV. osztályban a részletes követelmények a sík- és téralakzatok felismerésére vonatkoznak, 

egyes mértani  alakzatok egyszerű tulajdonságainak felismerésére és megnevezésére.  

A tananyag: szög, párhuzamos egyenesek; különleges négyszögek: a rombusz; kerület 

(téglalap, négyzet); terület. 

5.4. Intuíció és logika a mértan elemeinek tanításában 

A mértan elemeinek intuitív jellege van, ugyancsak intuitív gondolkodási stílust követelnek 

meg, amely hasonló az Eukleidész előtti szakaszhoz (Kr. e. 600 - 300). Az intuíció 

alapvető szerepét az igazolja, hogy a kisiskolás korú gyermek fiziológiai-pszichológiai 

sajátosságait összhangba kell hozni az oktatási- és élettapasztalataival. 

A mértan intuitív jellege főképp a következő szempontokban rejlik: 

-az elemi fogalmaknak intuitív lapjuk van; 

-a kijelentések, amelyek ezen a szinten önmagukban nyilvánvaló tartalommal bírnak (noha az 

euklideszi geometriában ezek többnyire tételek), és nem bizonyítunk (épp az intuitív 

jellegük miatt fogadjuk el őket); 

-a hangsúlyt a valóság által felkínált gyakorlati feladatokra helyezzük; nincsenek 

„bizonyításra szoruló” feladatok. 

Természetesen, nem maradhatunk meg csak az intuitív szinten, mivel logikus, hogy a fogalom 

kialakítási folyamata elvonatkoztatást és általánosítást is feltételez.  

A mértan anyagának a megismerési és megértési folyamatában fontos az intuitív és a logikus 

közötti megfelelő arány megállapítása. 

A mértani ismeretek elsajátítása többféle tárggyal kapcsolatos egyedi eset intuitív 

folyamatával kell kezdődjön, amelyek a kialakításra kerülő mértani fogalom megtestesítői. 
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Majd, a figyelem gondos irányításával jutunk el a lényeget és a jellemzőt kifejező 

megnevezéshez (szóhoz). 

 Az ekképpen megragadott általános jellemzőt, amely meghatározza a mértani fogalmat, 

átfordítjuk matematikai nyelvre. A legelső logikai elemek között található a definíció. 

Ahhoz, hogy eljussunk egy mértani fogalom definíciójához, szükséges 

megkülönböztetnünk a definiálásra szánt tárgy jellegzetes tulajdonságait, azok meglétének 

szükséges és elégséges feltételeit. Ez időben úgy megy végbe, hogy megállapítjuk 

mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a definiált fogalom köréhez tartoznak, majd azokat, 

amelyek a sajátos különbségek köréhez tartoznak. 

. A mértani fogalmak kialakítása 

Egy mértani fogalom kialakítása során a következő szakaszokat kell bejárni: 

a környezetből a fogalmat megtestesítő tárgyaknak intuícióval történő vizsgálata oly 

módon, hogy a tanulók figyelmét az érdekelt dologra, a fogalom jellegzetes jegyeire 

irányítsuk; 

ezeknek a tulajdonságoknak a megfigyelése és vizsgálata egy olyan oktatási eszközön, 

amely a fogalmat nyilvánvalóvá teszi (modellen, maketten) ; 

a fogalmomnak rajzban való ábrázolása, rámutatva azokra az összetevőkre, amelyeket 

közvetlen megfigyeléssel fedeztek fel, a rajz megjegyzése, jellemző tulajdonságainak 

a kiemelése; 

A definíció meghatározása a legközelebbi nem és az eltérő sajátosságok megnevezésével 

ott, ahol ez lehetséges, vagy azon jellemző sajátosságok megállapításával, amelyek 

meghatározzák a fogalom körét; 

a fogalomnak más helyzetekben, pozíciókban, valóságterületekben történő azonosítása; 

a fogalom materiális felépítése papír, huzal, pálcikák stb. felhasználásával (amikor ez 

lehetséges); 

• a fogalmak rendszerezése az azonos csoportba tartozó alakzatok osztályozása révén; 

• a fogalom alkalmazása feladatmegoldásokban és átutalása új mértani helyzetekbe. 

Következésképpen, ahhoz hogy a kisiskolások a mértan elemeit elsajátítsák, arra van szükség, 

hogy a fogalmakat elsődlegesen intuitív folyamatok során tanulják meg, kezdeti kialakításuk 

induktív úton történjék az alaposság és a funkcionalitás szellemében. 

 Az elemi iskolai mértantanítás jellegzetességei 

- A környezetünk tárgyaiból indulunk ki és minél több érzékszerv  bekapcsolásával 

cselekedtetünk és addig gyakoroltatunk, míg a tanulok ezeket a fogalmakat konkrét testek 
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és rajzok nélkül is maguk elé tudják képzelni. A tanulók önálló munkájára alapozunk. 

Minden következtetést megfigyelés alapján vonunk le. 

- Szükség van a tanulók képzeletének a fejlesztésére, mert a valóságban nincsenek sem 

pontok, sem vonalak, sem síkidomok, ezeket és a többi mértani alakzatokat a valóságból 

absztraháljuk. 

- A fogalmakat egy-egy képzethez kapcsoljuk. Például a vonal matematikai fogalmat a 

rajzolt vonal képzetéhez kötjük. A fogalmakkal, elnevezésekkel mindig tevékenység 

közben (egy adott összefüggésben) találkozzanak, nem pedig kiemelve. 

- Nagyon fontos, hogy olyan változatos példaanyagot adjunk, amely biztosítja az, hogy a 

szavak a pontos matematikai fogalmat fedjék (és ne annak a leszűkítését). 

- A fogalmakat tapasztalattal alapozzuk meg, ne pedig „álfogalmakat” rögzítsük szavakkal. 

A mértani alapfogalmaknál nem az a lényeg, hogy a tanuló kívülről megtanulja, hanem, 

hogy értse, tudja lerajzolni, tudja tárgyakon megmutatni, tudja rajz nélkül is elképzelni. 

-  A síkmértani ismereteket is a térben fedeztetjük fel, hisz életünk a térben játszódik le. 

-   Halmazelméleti szemléletmódot érvényesítünk a geometriában is. A mértani alakzatokat 

úgy tekintjük mint ponthalmazokat. A mértani tulajdonságok kiemeléséhez, tudatosításához 

az alakzatok osztályozásával jutunk el (ami lényegileg halmazokkal végzett művelet). 

- A számtan és a mértan egyik fő kapcsolódási területe a mérés. A számfogalom 

műveletfogalmak egyik tapasztalati alapját a mérés képezi. 

- Fel kell használnunk a mértan nevelő hatásait is. A mértan fejleszti a 

megfigyelőképességet, kitartásra, pontosságra, rendszerességre szoktat, fejleszti az 

esztétikai érzéket stb. 

- A logika csak azoknál a fogalmaknál jelenik meg, melyeknél már pontos értelmezést 

adtunk (IV osztály). Célszerű, ha már ebben a korban rászoktatjuk a tanulókat arra, hogy az 

értelmezés minimális legyen (csak az okvetlen szükséges feltételeket tartalmazza). 

Lehet tudatosítani azt is, hogy egy fogalomnak több értelmezése is lehet. Ha elfogadunk 

egy értelmezést, akkor minden más ismérv már tulajdonság. Ha az értelmezésbe 

beolvasztjuk a tulajdonságot is, akkor éppen a minimalitás követelményét szegjük meg. 

- A tanulókat úgy kell szoktatni, hogy a mértanismereteket fel tudják használni nemcsak a 

matematika különböző területein, de a gyakorlati életben is. 

- Szemléltetőanyagok, segédanyagok, rajzeszközök, színes kréta (ceruza) használata a 

mértanba kötelező. 

- A mértan a tanulókat aktív munkára kötelezi: rajzolniuk, mérniük, számolniuk kell; csak 

szervezett, rendszeres munkával lehet eredmény elérni. 
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Módszertani követelmények a mértan tanításánál 

1) Kezdetben a mértani fogalmakat induktívan alakítjuk ki. Először különböző testeken 

keressük meg (látjuk, tapogatjuk) a kialakítandó fogalmakat, majd ezt követi a rajzolás. A 

rajzot kötelezően rajzeszközökkel készítjük. Minél többféleképpen helyezzük el rajzainkat. 

A tanuló szokja meg úgy a füzetbe, mint a táblára való rajzolást. Követeljük meg a pontos 

szép rajzot. 

     A fogalom kialakítása után követeljük meg a rajzok helytakarékos, esztétikus 

elhelyezését is. 

     Az intuitív folyamatokkal párhuzamosan megjelennek a mérés útján szerzett 

tapasztalatok is. 

     Meg kell tanítanunk a mérőeszközök helyes használatát, a mérőszám helyes és gyors 

leolvasását, a rajzeszközök helyes használatát. 

     A szemléltetőanyag használatánál legyünk mértéktartóak: 

- kevés szemléltetéssel formális ismereteket alakítunk ki, 

- túl sok szemléltetéssel sok időt vesztünk és fékezzük az általánosító készség 

      kialakulását. 

          A  szemléltetőanyag  a következő feltételeket kell kielégítse: 

- olyan legyen a mérete, hogy az utolsó padban ülők is jól lássák; 

legyen esztétikus, hibátlan kivitelezésű (például egy darabjaira hulló modell elvonja a tanulók 

figyelmét); 

- valósághű legyen, melynek segítségével a rajz is könnyen elkészíthető; 

legyen vonzó és a lehetőségekhez képest legyen minél egyszerűbb.  

Hatékonyak a mozgatható modellek, amelyek lehetővé teszik a tanulóknak, hogy elképzeljék, 

megértsék és felfogják a mértani alakzatok tulajdonságait. 

          Az óra sikerét nem a szemléltetőanyag mennyisége, hanem annak minősége és a tanító  

szakértelme határozza meg. A tanító úgy kell tudjon bánni a szemléltető anyaggal, hogy azzal 

biztosítva legyen az induktív felfedezés és a mértani ismeretek elsajátítása. 

      2) A mértani ismeretek tanítása,  tanulása a matematikai pontosság szellemében történjék. 

Az alapfogalmakat nagyon pontosan kell kialakítanunk, mert a felsőbb osztályok mértan 

tanítása ezekre az alapokra fog épülni. Lényeges a pontos matematikai nyelv következetes 

alkalmazása, úgyszintén a pontok, szakaszok, egyenesek, szögek betűkkel történő helyes és 

következetes jelölése. 

Definíciók 
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A tanulóknak nem kell kívülről megtanulniuk a definíciókat. A mértani alakzatok definícióit 

és tulajdonságait a bemutatott modellek vizsgálata során következtetik ki. A legtöbb 

esetben nem is adható meg egy pontos definíció, mivel a tanulók előbb a faj fogalmával 

találkoznak, és csak utána a nemével. 

Előbb egy sajátos esetet vizsgálnak, és csak utána az általánost (például, a téglalapot a 

paralelogramma előtt tanulmányozzák). 

-Egy mértani fogalommal kapcsolatos megfigyelések és következtetések alapjául az intuíció, 

a tanulók empirikus tapasztalatai, az analógiás és induktív gondolatmenet szolgálnak, de a 

következtető elemek is, amelyek oly szükségesek a tanulók gondolkozásának a fejlesztésében. 

A következtetések alapjául ne csupán egyetlen tapasztalat szolgáljon. Ehhez a tanulókat arra 

kérjük, hogy figyeljenek meg, hasonlítsanak össze, óvatosan általánosítsanak, mivel az 

egyetlen sajátos esetből levont következtetés hibás lehet. 

A tanítónak szem előtt kell tartania a mértani mennyiségekhez társított mértékek 

nyilvánvalóságát, olyan feladatokat vessen fel, amelyeknek adatait a füzetbeli rajzon 

lehessen bemutatni. A tanulók mértani elgondolások és számítások alapján elért eredményeit 

közvetlen mérésekkel fogják ellenőrizni. 

A mérések nyilvánvalósága 

Egy mértani jellegű feladat megoldásának a megfogalmazása során a tanító a tanulókat a 

mértani feladatokra jellemző sajátos struktúra alkalmazására veheti rá: ”Adva. Keresett.” 

A mértani tárgyú leckékkel a tanítónak arra kell törekednie minél nagyobb számú elsajátított 

ismeretet ne csak a tanulók következő mértani tevékenységei során lehessen alkalmazni, 

hanem a matematika többi területén, vagy akár a többi iskolai  tárgy keretében is. 

A mértani ismeretek összekapcsolhatók a mennyiségek és mértékegységeik 

tanításával-tanulásával, illetve felhasználhatók a matematikafeladatok megoldásánál, amikor 

azokat felvázoljuk vagy konkretizáljuk. 

A mértani ismeretek, készségek és jártasságok eredhetnek azokból az ismeretekből, vagy 

hasznosíthatják azokat az ismereteket, amelyeket a művészeti nevelés, a gyakorlati 

tevékenységek, a testnevelés, vagy akár az anyanyelv (az írás) tanulása során szereztek, illetve 

felhasználtak.  

A mértani fogalmak kialakulásának szakaszai: 

- a tárgyak megfigyelése, a figyelem felkeltése a megfigyelendő részletekre; 

- a főbb (jellemző) elemek megfigyeltetése; 

- a tulajdonságok összehasonlítása és elemzése a szemléltető anyagok 

segítségével; 
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- a rajz elkészítése, jelölések és a főbb jellegzetességek újbóli kihangsúlyozása; 

- az értelmezés megfogalmazása; 

- a fogalom (az alakzat) felismerése a szemléltető anyagoktól különböző más 

tárgyakon; 

- a fogalom tárgyi megépítse (például papírból, kartonból, drótból); 

- az alakzatok osztályozása (például a szögek osztályozása); 

- a fogalom felhasználása feladatok megoldásában. 

-Egyes fogalmak kialakításánál végigjárjuk az összes fázist, másoknál csak egy pár 

mozzanatot. A fogalmak kialakulásának az időtartama is különböző. Minden fogalom tejes 

kialakulásához bizonyos „érési” idő kell. 

-A mértantanítás sikere nagy mértégben függ az alkalmazott eljárásoktól, az óra szervezésétől, 

a figyelem és az érdeklődés felkeltésétől. Ezek az órák alkalmasak a problémahelyzet 

teremtésre, felfedeztető módszerek alkalmazására. Alapozhatunk a tanulók kreativitására, 

megmozgathatjuk képzeletüket, aktivizáljuk a kevésbé tevékeny tanulókat is. Feladatokon 

keresztül használjuk ki a tanulók kezdeményező készségét.  

A mértan tanításnál nagyon fontos hogy a tanító: 

- jól szervezze meg az osztály tevékenységét, 

- legyen nagyon türelmes, 

- használja következetesen a pontos megnevezéseket 

- a rajz készítésénél pontos, pedáns legyen 

- ossza meg a figyelmét a padban és táblánál dolgozó diák között, 

- állandóan ellenőrizze a tanulók munkáját, 

- a hiányzó gyerekekkel utólag külön foglalkozzon (magában a gyerek csak 

formálisan tudja bepótolni az ismétléseket). 

- óráit nagyon jól gondolja át, szemléltető anyagát gondosan készítse elő. 

 

 

 

 

 

FElADATOK 

1. Mutassa be saját szavaival az I–IV. osztályos mértan tanításának sajátosságait! 

2. Találjon ötleteket, a mértani fogalmak kialakításának lehetőségeire más tanítási órákon ! 

3. Készítsen óravázlatot a paralelogrammák tanításával kapcsolatosan ! 
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4. Válasszunk a mértan elemeinek tanításában az intuitív és a logikus között, és indokolja 

meg választását! 

5. Sorolja fel és írja le röviden egy mértani fogalom kialakításának szakaszait! 
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6) Olosz Ferenc- Olosz Etelka-(2003) Matematika és módszertan, Kolozsvár 

7) Dr. PEllE BÉLA:.Így tanítjuk a matematikát., Tankönyvkiadó Budapest,1978 

8) Az érvényben lévő matematika tankönyvek az I–IV. osztály számára 
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10.TÉMA 
Törtek tanításának módszertana 

 

A tört fogalmának bevezetése a számfogalom első bővítését jelenti. A tanulók 

megtanulják, hogy az új számhalmaz magába foglalja a természetes számok halmazát, amint 

megértik, hogy azok a törtek, amelyeknek a nevezőjűk 1, azok a természetes számok. 

A számfogalom bővítése 

A tört fogalmának kialakítása bonyolultabb folyamat, amely idővel elvezet a racionális szám 

fogalmához. A törtek tanításának-tanulásának pedagógiai-pszichológiai alapjait a 

tanulók fokozottabb tanulási – és élettapasztalata, a kognitív érettségük, a matematikai- és 

más területeken szerzett ismereteik kibővülése képezi. A módszertani lépések a 

megszokott módon, ennek az életkornak megfelelően kell történjenek : a konkrét, mozgásos 

elemektől indulva és eljutva az ikonikus ábrázolásig, szimbolikus elemekkel érintvén az 

absztrakt szintet .ismert sajátos esetek 

IV. osztályban a törtek tanulása nem a nulláról indul. A III. osztályban a tanulók már 

megismerkedtek a fél (egyketted) és a negyed (egynegyed) fogalmával, amikor egy számnak 

2-vel, ill. 4-gyel való osztását tanulták, ezeket az ismereteket ebben a fejezetben 

hasznosíthatják. 

Tudván, hogy ha az egészet két egyenlő részre osztjuk, az egyik rész jelenti az egyketted részt 

és ha az egészet 4 egyenlő részre osztjuk, akkor az egyik rész jelenti az egynegyed részt, 

különböző sajátos eseteket vizsgálhatunk, amelyek elvezetnek az általánosításig, a törtrész 

értelmezéséhez: egy része egy egésznek, amely egyenlő részekre lett osztva. A tanulókat úgy 

irányítjuk, hogy az egészet egy objektum, egy mértani ábra, egy tárgyakból vagy 

azonos típusú képekből álló halmazzal szemléltessék, vagy esetleg egy számmal . 

Mivel a tanulóknak kevés a matematikai tapasztalata és az általánosító, elvonatkoztató 

képességük még fejletlen, az új fogalom tanulása a következő lépésekben történik: 

Lépések 

a)lépés: néhány konkrét tárgy ( alma, kenyér, narancs, stb.) tényleges feldarabolása és 

néhány konkrét tárgyból álló halmaz felosztása, csoportosítása (diók, ceruzák, gyufák, 

zsetonok, stb.); 

b) lépés: néhány szimmetriatengellyel rendelkező síkmértani 

alakzat (pl. a négyzet, a téglalap, a kör ) hajtogatással történő felosztása 
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c) lépés: egy adott mértani ábra felosztása egyenlő nagyságú 

részekre bizonyos vonalak segítségével (egy négyzet, egy téglalap, egy kör 

szimmetriatengelyei) vagy tárgyak képének (egy alma , egy épület ) vonalakkal történő 

felosztása 

d) lépés: a számok felosztása, amely a számoknak egy adott számmal való osztására 

vezethető vissza, (2, ha felét, 4, ha a negyedét kell meghatározni, stb.) 

Minden lépés esetén kihangsúlyozzuk a törtrészt és hogy az egészet egyenlő részekre 

osztottuk. Majd bevezetjük a tört fogalmát, mint egy vagy több törtegység, valamint ennek 

felírását és kiolvasását. Azért, hogy a tanulók könnyebben megjegyezhessék a tört két 

tagjának elnevezését, kihangsúlyozhatjuk, hogy: a nevező “megnevezi” a törtegységet (pl. 

2-az egész két egyenlő részre lett osztva, ezek a felek) a számláló pedig “megszámlálja” 

hány törtegység alkotja az illető törtet. 

Egy tört kiolvasásakor figyelünk arra, hogy a tanulók jól és helyesen teszik-e ezt (pl. ¾ = 

három negyed és nem “3 per 4” vagy “3 törve 4”), hogy a tört fogalmát tudatosítsuk, 

elkerülvén a formaságokat, amelyek egy negyedikesnek nem mondanak semmit. 

Módszertani szempontból ajánlott olyan törtek alkalmazása, amelyek számlálója/nevezője 10-

nél kisebb szám. 

A tanulók első feladatai: egy egyenlő részekre felosztott egész bizonyos részének megfelelő 

tört meghatározása 

(például: egy egyenlő részekre felosztott egész besatírozott/beszínezett részének 

megfelelő tört meghatározása.)  

Aztán azt kérjük a tanulóktól, hogy satírozzák/színezzék be egy egyenlő részekre felosztott 

egésznek egy adott törtnek megfelelő részét, valamint, hogy ők osszák fel az egészet és 

satírozzák/színezzék be egy adott törtnek megfelelően. 

Lehet a feladat gyakorlati is: például hajtogassanak be egy négyzet alakú papírt úgy, hogy 

egyenlő részeket kapjanak, majd ezek közül, egy adott törtnek megfelelően színezzenek be 

néhányat. 

Egy másik, nehezebb feladat, amelyben kétféle konkrét tárgyat vagy ezek képét mutatjuk meg 

a gyerekeknek (pl. alma és körte) és kérjük a gyerekektől, hogy írják fel azt a törtet, amely 

az első típusú tárgy számát jelképezi az összes tárgyhoz viszonyítva, vagy a második 

típusú tárgyhoz viszonyítva (a példában: az almák számát a gyümölcsök számához 

viszonyítva, illetve a körték számához viszonyítva.) 

. Törtek összehasonlítása egész számokkal 
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A következő ismeret, amit a tanulók elsajátítanak a különböző törttípusokra vonatkozik, 

amelyeket az egésszel való összehasonlítás során kapunk: valódi törtek, egységnyi törtek 

és áltörtek. 

Tárgyakkal vagy képekkel végzett konkrét cselekvés során a tanulók azt észlelik, hogy ha a 

tört számlálója kisebb, mint a nevezője, kevesebb törtegységet kell figyelembe venni, mint 

amennyivel az adott esetben az egész rendelkezik (pl.: a ¾ tört esetén az egészet 4 egyenlő 

részre osztottuk és csak 3 részt vettünk figyelembe), tehát jelen esetben a tört kevesebb, 

mint maga az egy egész, és valódi törtnek nevezzük. 

Ha egy tört számlálója egyenlő a nevezőjével, akkor az egész összes törtegységét figyelembe 

kell venni, vagyis az egészet teljesen, ebben az esetben a tört az egészet jelenti és egységnyi 

törtnek nevezzük. 

Ha egy tört számlálója nagyobb, mint a nevezője, a tanulók azt észlelik, hogy nem elégséges 

az egész törtrészeinek száma és kell vennünk még egy másik egészet (vagy esetleg több 

egészet), majd hasonló módon kell felosszuk, ahhoz, hogy megkaphassuk az adott törtet. 

Természetesen ebben az esetben a tört több, mint egy egész és áltörtnek nevezzük. 

Fokozatosan, a tárgyakkal vagy képekkel megjelenített konkrétum idővel eltűnik és a 

tanulóknak kialakul a készségük, amellyel megtudják különböztetni a törttípusokat, 

egyszerűen összehasonlítva a számlálót a nevezővel. 

 

 Egyenértékű törtek 

Értelmezés 

Értelmezés szerint, az egyenértékű törtek az egésznek vagy azonos egészeknek ugyanazon 

részét jelentik. 

Ezt az értelmezést a tanulók csak néhány sajátos esetet tanulmányozva érthetik meg. 

Kérhetjük őket, hogy egy téglalap alakú papírt hajtogassanak be úgy, hogy két egyenlő részt 

kapjanak, majd színezzék/satírozzák be az egyik részt (tehát ½). 

Azután azt kérjük tőlük, hogy ugyanazt a téglalapot még hajtsák be úgy, hogy négy egyenlő 

részt kapjanak, majd színezzenek/satírozzanak be más színnel két részt (tehát 2/4). 

Most összehasonlítjuk a beszínezett részeket, és megállapíthatjuk, hogy az egésznek 

ugyanazon részét jelentik, ezért egyenértékű törteknek nevezzük és felírhatjuk, hogy  

1/2= 2/4. 

Ha a folyamatot folytatnánk, a tanulók felfedeznék, hogy 1/2 = 2/4 = 4/8, ami a bővítési 

tulajdonsághoz (a számlálónak, illetve a nevezőnek ugyanazzal a nullától különböző 
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számmal való megszorzása) vezető első lépés lenne, és egyben egy módja annak, hogy egy 

adott törttel egyenértékű törtet kapjunk. Ha fordított sorrendben vizsgáljuk a fenti 

egyenlőségeket, (4/8 = 2/4 = ½) a törtek egyszerűsítési tulajdonságát sugallja nekünk (a 

számlálónak, illetve a nevezőnek ugyanazzal a nullától különböző számmal való 

elosztása). 

 Két tört összehasonlítása 

Két tört egyenlőségének tanulmányozása után, a következő feladat az összehasonlításuk:  

ha a törtek nem egyenlők, akkor meg kell állapítani, hogy melyikük a kisebb, illetve a 

nagyobb. 

Ily módon bevezetünk egy rendezési relációt a törtek halmazában. IV. osztályban a törteket 

csak két sajátos esetben hasonlítjuk össze: 

a) ha azonos a nevezőjük 

b) ha azonos a számlálójuk. 

Azonos nevezőjű törtek 

Ez az eset nem igényel különösebb módszertani eljárást, a tanulók könnyedén, ösztönösen 

felfedezik, hogy az azonos nevezőjű törtek esetén a törtegységek egyenlők, tehát az a 

tört lesz a kisebb, amelyiknek a számlálója kisebb, mert annál kevesebb törtegységet kell 

venni. 

Azonos számlálójú törtek 

Ahhoz, hogy a tanulók összehasonlíthassák az azonos számlálójú törteket, a tanulóknak meg 

kell érteniük, hogy ha egy egészet több egyenlő részre osztunk fel, kisebbek lesznek a 

részek. Erre könnyen rá lehet vezetni őket egy, az alábbihoz hasonló helyzet 

bemutatásával: 

Van két egyforma süteményünk: az egyik két egyenlő részre, a másik pedig három egyenlő 

részre van felosztva, melyik szeletet választanád és miért? 

Így a tanulók könnyen rájönnek, hogy 1/2  > 1/3 és más hasonló esetek tanulmányozása során 

arra is, hogy 1/2 > 1/3>1/4…,vagyis két különböző törtegység közül az a nagyobb, 

amelyiknek a nevezője kisebb.  

A következő lépésben nem egy törtegységet, hanem többet veszünk (de mindkét egészből 

ugyanannyit!), vagyis azonos számlálójú törteket. Ismervén a tényt, hogy egy 

negyed több, mint egy ötöd, (egy vagy két egyenlő egésznek lévén a részei), a tanulók 

könnyedén felfedezik, hogy ha 3 ekkora részt veszünk mindegyikből, 3 negyed több, mint 

3 ötöd. Több hasonló sajátos eset láttán, megfogalmazható a szabály is: két azonos 

számlálójú tört közül az a nagyobb, amelyiknek a nevezője kisebb. A következő feladat: 
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több azonos számlálójú tört közül kiválasztani a legnagyobbat, összehasonlítani és 

csökkenő, majd növekvő sorrendbe tudni őket állítani. 

 Műveletek törtekkel 

 

Az azonos nevezőjű törtek összeadása és kivonása módszertani szempontból nem jelent 

különösebb kihívást, hiszen a tanulók ebben az esetben könnyedén megkülönböztetik az 

egyszerű feladatot, a számítási részét ösztönösen felismerik egy szemléletes rajz és néhány 

nem formális kifejezés használata után (pl. két ötöd + egy ötöd =? ,három ötöd – két ötöd 

=?). 

Így könnyedén eljutunk az ismert szabályig: két azonos nevezőjű tört összeadása/kivonása 

Esetén összeadjuk/kivonjuk a számlálókat, a nevező pedig változatlan marad. 

Az egyenlőségi reláció szimmetriáját szem előtt tartva, a tanulók gondolkodásának 

megfordíthatósága fejlesztése végett szükség van a következő típusú gyakorlatokra, mint 

például tört felírása azonos nevezőjű törtek összegeként/különbségeként (ex. 3/5 = 1/5 + 

... ; 5/6 = 1/6 + ...; 6/7 = , analóg módon a kivonásra). 

Megemlítjük, hogy a matematika program közös törzsének szintjén csak valódi törtekkel 

végzünk műveleteket, mivel a többi típusú tört használata (egységnyi törtek, áltörtek) 

egy másik problémát vonna maga után: a tört egész részének kiemelését. 

A különböző nevezőjű törtek összeadása/kivonása esetén egy kiterjesztés lehetséges, csak 

abban az esetben, ha a tanulók képesek egy adott törttel egyenlő törteket alkotni (lásd 

bővítés) és kiválasztani ezek közül a legalkalmasabbat. 

Felvethető az az eset, amikor a nevezők egyike az adott törteknek a közös nevezője (például 

2/5 + 1/10, 2/3 - 4/9). 

Kiterjesztés 

. Egész szám törtrészének meghatározása 

Egész szám törtrészének meghatározása módszertani szempontból két lépésben történik: 

Lépések 

a) egész szám egy törtegységének meghatározása 

b) egész szám törtrészének meghatározása (több törtegység) 

Az első lépés során először intuitíven, háromdimenziós-(tárgyak) és síkbeli szemléltető 

eszközök (képek, alakok) használatával próbálkozunk. 

első lépés 

Egész szám felének meghatározása könnyedén átültethető a cselekvés síkjába, ennek két 

egyenlő részre való osztása által. 
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Indukció segítségével eljutunk a felismerésig, hogy egészszám egy törtegységének 

meghatározása visszavezethető ennek annyi egyenlő részre való osztására, amennyit a 

nevező mutat. Aztán olyan egészek törtegységeit határozzuk meg, amelyek tömegek, 

hosszúságok, térfogatok, mennyiségek (pl. 10 kg ½-d része, 9m 1/3-ad része, 12l ¼  része), 

megjegyezvén a gondolatmenetet: egyenlő részekre való osztás. Innen rátérünk egy szám 

egyetlen törtrészének meghatározására (10-nek az ½-része, 9-nek az 1/3 része, 

12-nek az ¼ része), kihangsúlyozván a folyamatot: osztás. 

Második lépés 

A második lépés során (egész szám törtrészének meghatározása) két lépést követünk: a 

nevező által mutatott egyetlen törtegység meghatározása, majd az egész szám 

adott törtrészének meghatározása. Például: a 12 ¾-d részének meghatározása a 

következőképpen történik: a 12 ¼-d részének meghatározása (amit már a tanulók tudnak), 

és annak megállapítása, hogy 3 ilyen rész (negyed) háromszor több mint 1 rész (tehát 3-

mal kell szorozni). 

Több sajátos eset megoldása után a munkamódszert a következő szabályban összegezzük: 

egy (természetes) szám, adott törtrészének meghatározása végett elosztjuk a számot a tört 

nevezőjével, majd az eredményt megszorozzuk a számlálóval. Módszertani 

szempontból ez az utolsó lépés az osztály sajátosságainak függvényében úgy történik, hogy 

áthaladunk a következő fázisokon: a konkrét, a félig konkrét és az absztrakt vagy csak 

a legutolsó fázison. 

A tanulók akkor sajátították el az egész szám törtrészének kiszámítási folyamatát, ha képesek 

gondolkozni és (szóban vagy írásban) kifejezni pl. 12 ¾-d része egyenlő 12:4x3. 

 

FELADATOK 

1. Adja meg a IV. osztályban a törtfogalom tanításának lépéseit 

2. Saját szavaival ismertesse módszertanilag törtnek egész számmal való 

összehasonlítását! 

3. Sorolja fel, milyen módon kaphatunk törteket, IV. osztályban! 

4. Saját szavaival ismertesse módszertanilag azonos számlálójú törtek összehasonlítását’ 

6. Írja le röviden módszertanilag egy egész szám törtrészének meghatározását. 
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11.TÉMA 
Feladattípusok, feladat-megoldási algoritmusok, módszerek alkalmazása az elemi 

osztályokban 

 

A feladat fogalma bármilyen természeti, gyakorlati vagy elméleti nehézségre utal, 

amely megoldásra vár. 

A matematikai feladat egy problémás helyzetet jelöl, amelynek megoldását 

gondolkodási folyamat és számítás útján kaphatjuk meg.  

A matematikában feladatnak nevezzünk minden olyan pontosan megfogalmazott gyakorlati 

vagy elméleti kérdést, melyet gondolkodási és (vagy) számítási műveletekkel lehet 

megoldani. 

A feladat megoldása szellemi erőfeszítést, céltudatos, tervszerű munkát igényel. 

Matematikaórán a tanulók különféle feladatokat kapnak, melyeknek megoldásai 

különböző tevékenységeket követelnek tőlük: szerepek eljátszását, tárgyak kirakását, tárgyak 

képének vagy szimbólumoknak a lerajzolását, logikai műveleteket, számtani műveleteket, 

nyitott mondatok felírását, és megoldását, algoritmusok alkalmazását stb. 

Elméleti és gyakorlati tevékenysége során az ember találkozik egymáshoz hasonló 

probléma-helyzetekkel( melyek megoldására kidolgozott algoritmusok vannak –ezek a 

típusfeladatok) és egyedi (semmilyen más feladathoz nem hasonlítható) feladatokkal. 

A szöveges feladatok azok a feladatok, melyeknek szövege csak közvetve utal arra, 

hogy milyen műveleteket végzünk az adatokkal. 

Az elemi iskolai szöveges feladatokat több szempontból osztályozhatjuk: 

1)  Az eredmény és az alkalmazási kör szerint: -elméleti 

  -gyakorlati. 
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2)  Tartalom szerint:  -mértani 

  -mozgásos 

  -keverékszámítás 

  -más 

3) A műveletek száma szerint:  -egyszerű (egy művelettel megoldható) 

  -összetett (két vagy több művelettel oldható 

meg) 

4) A megoldási módszer általánossága szerint  

 -általános feladatok (szintetikus vagy analitikus módszerrel oldjuk meg) 

 -típus feladatok(sajátos módszerekkel oldjuk meg). 

5) A feladat megfogalmazása szerint: 

 -egyenes szövegezésű  

 -fordított szövegezésű 

6) A számítás módozata szerint:  

 -szóbeli számítással  

 -írásbeli számítással 

7) A megoldások száma szerint: 

 -megoldás nélküli, 

 -egy megoldásos, 

 -több megoldásos. 
8) Külön színfoltot képeznek a szórakoztató, fejtörő, tréfás, játékos feladatok, a nem 

standard feladatok 
9) A  természetes számokkal végzett műveletekkel kapcsolatos egyszerű szöveges 

feladatok, a (nyitott mondatok): 

 
a+b=  a-b=  a·b=  a:b=  
a+ =c a- =c a· =c a: =c 
a+ =c  -b=c  ·b=c  :b=c 

 
 E nyitott mondatok alapján könnyen szerkeszthetünk egyszerű feladatokat.  

Megjegyzés: az egyenlőség helyett használhatjuk a kisebb, nagyobb, kisebb vagy egyenlő, 

nagyobb vagy egyenlő relációkat is. 

Miért hasznos a szöveges feladatok megoldása?  

Azért, mert: 

 -fejlődik a tanulók alkotó gondolkodása, emlékezete, képzelete, figyelme, 

 -fejleszti az önbizalmat, a kezdeményező kedvet, 

 -érthetőbbé válik több matematikai fogalom, szabály, eljárás, 
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 -fejlődik a tanuló szóbeli és írásbeli kifejezőképessége, 

 -fejlődik a szövegelemző képessége, 

 -gyakorlati életre készít elő,  

 -kapcsolatot teremt más tantárgyakkal(tudományágakkal). 

 

A feladatmegoldás terén a tanítóktól elvárjuk, hogy: 

 -elemi iskolás szinten tudjon megoldani minden I-IV. osztálynak 

kitűzött feladatot, 

 -ismerje a szintetikus és analitikus megoldási módszert, 

 -ismerje a feladatok elemzési módszertanát, 

 -tudja kiválasztani a legcélszerűbb, legszebb megoldási módszert, 

 ismerje fel a feladat típusát és alkalmazza a megfelelő algoritmust, 

 a megoldási módszereket tudja megtanítani, 

 tartson változatos szerkezetű feladatmegoldó órákat, 

 használja ki a tanulók kezdeményező és szellemi képességeit, 

 érdekes, vonzó, nevelő hatású feladatokat tudjon keresni, 

 
. A szöveges feladatok megoldásának szakaszai 

-Pólya György A gondolkodás iskolája című könyvében a szöveges feladatok megoldási 

algoritmusát a következőképpen tárgyalja: 

ELŐSZÖR 

I. Értsd meg a feladatot! 

A feladat megértése 

• Mit keresünk, mi van adva? Mit kötünk ki? 

• Kielégíthető-e a kikötés? Elegendő a kikötés az ismeretlen meghatározásához? 

Vagy nem elegendő? Vagy kevesebb is elég volna? Vagy ellentmondás van 

benne?  

• Rajzolj ábrát. Vezess be alkalmas jelölést. 

• Válaszd szét a kikötés egyes részeit. Fel tudod írni őket? 

 MÁSODSZOR 

II. Keress összefüggést az adatok és az ismeretlen között! Ha nem találsz közvetlen 

összefüggést, nézz segédfeladatok után! Készítsd el a megoldás tervét! 

Tervkészítés 
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• Keress összefüggést az adatok és az ismeretlen között. 

• Ha nem találsz közvetlen összefüggést, nézz segédfeladatok után. 

• Nem találkoztál már a feladattal? Esetleg a mostanitól kissé eltérő formában? 

• Nem ismersz valami rokon feladatot? Vagy olyan tételt, aminek hasznát 

vehetnéd? 

•  Nézzük csak az ismeretlent! Próbálj visszaemlékezni valami ismert feladatra, 

amelyben ugyanez ,vagy ehhez hasonló_ az ismeretlen. 

•  Itt van egy már megoldott, rokon feladat. Nem tudnád hasznosítani? 

• Nem tudnád felhasználni az eredményét? Nem tudnád felhasználni a 

módszerét? 

• Nem tudnád esetleg valami segédelem bevezetésével felhasználhatóvá tenni? 

• Nem tudnád átfogalmazni a feladatot? Nem tudnád másképpen is 

átfogalmazni? 

• Idézd fel a definíciót. 

•  Ha nem boldogulsz a kitűzött feladattal, próbálkozzál először egy rokon 

feladattal. 

• Nem tudnál kigondolni egy könnyebben megközelíthető rokon feladatot? 

• Egy általánosabb feladatot? Vagy egy speciálisabbat? Vagy egy analóg 

feladatot? 

• Nem tudnád megoldani legalább a feladat egy részét? Tartsd meg a kikötés 

egyik részét, a többit ejtsd el. 

• Mennyire van így meghatározva az ismeretlen, mennyiben változhat meg?  

• Nem tudnál az adatokból valami hasznosat levezetni? Nem tudnál mondani 

más adatokat, amelyek alkalmasak az ismeretlen meghatározására? Meg 

tudnád úgy változtatni az ismeretlent vagy az adatokat, vagy ha szükséges, 

mind a kettőt, hogy az új ismeretlen és az új adatok közelebb essenek 

egymáshoz? 

• Felhasználtál minden adatot? Számításba vetted az egész kikötést? 

Számbavetted a feladatban előforduló összes lényeges fogalmat? 

HARMADSZOR  

IV. Hajtsd végre tervedet! 

Tervünk végrehajtása 
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• Ellenőrizz minden lépést, amikor végrehajtod tervedet. Bizonyos vagy benne, 

hogy a lépés helyes? Be is tudnád bizonyítani, hogy helyes? 

NEGYEDSZER 

IV. Vizsgáld meg a megoldást! 

A megoldás vizsgálata 

• Nem tudnád ellenőrizni az eredményt? Nem tudnád ellenőrizni a bizonyítást? 

• Nem tudnád másképpen is levezetni az eredményt? Nem tudnád az eredményt 

egyetlen pillantásra belátni? 

• Nem tudnád alkalmazni az eredményt vagy a módszert valami más feladat 

megoldására?  

Egyszerű feladatok megoldása 

-Az elemi osztályokban a megoldási algoritmus következő lépéseit alkalmazzuk:  

adatok, kérdés, tervkészítés, megoldás, ellenőrzés, felelet. 

-Az I. osztályra jellemzőek az egyműveletes, egyszerű feladatok, aminek a megoldása egy 

összeadás vagy egy kivonáshoz vezet a tanult számkörben. Ezek megoldása néhány valódi, 

problémás helyzet megoldását jelenti, amellyel a tanulók a az életben találkozhatnak a saját 

környezetükben. Pszichológiai síkon egy egyszerű feladat megoldása a legegyszerűbb elemző 

és összefoglaló folyamat.  

-Egy egyszerű feladatot tudatosan megoldani annyit jelent, mint jól ismerni a kiindulópontot 

(a feladat adatait) és azt a pontot ahová el kell jutni (a feladat kérdését), valamint ezek között 

megállapítani egy racionális utat, egy helyes összefüggést, vagyis a megfelelő műveletet 

kiválasztani, amelyet a feladat megoldása igényel. 

-Az I. osztályos tanulók feladat-megoldási nehézségei az adatok (számértékek) közötti 

összefüggések, szövegértés, matematikai nyelvezet és kérdés meg nem értése miatt 

adódhatnak. 

-Fontos a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő szemléltetése és szövegezése a 

feladatnak. 

- A tanító egyik legfontosabb feladata az, hogy megtanítsa a tanulókat, hogy hogyan 

„fordítsák” le egy feladat szövegét az aritmetikai műveletek nyelvére. 

-A szöveges feladatok bevezetése fokozatosan különböző lépésekben történik: 

• képek utáni feladatok 

• kép és szöveges feladatok 

• szöveges feladatok 
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A szöveges feladatok nemcsak szóban való megoldásának előfeltétele, hogy a tanulók 

ismerjék a betűket és a szöveget alkotó szavakat. A tankönyv a feladat megoldásának 

levezetését is sugallja, következésképp, egy írott szöveg hiányában a tanító megszoktatja a 

tanulókat, hogy csak az adatokat és a feladat kérdését írják le. A feladat megoldása után a 

válasz megadása arra készteti a tanulókat, hogy tudatosítsák a cselekvés végét, amely az ő 

füzetükben is láthatóvá válik, ahol ez a válasz el fogja választani a feladatot a következő 

utólagos munkájuktól (gyakorlattól vagy feladattól). 

 

 

Összetett feladatok megoldása 

Egy összetett feladat megoldása nem visszavezethető néhány egymást követő egyszerű 

feladat megoldására. Ezen megoldások nehézségét az adatok és ismeretlenek közötti 

összefüggések felfedezésének szükségessége adja és a megfelelő gondolatmenet kiválasztása. 

Ezért, a módszertani folyamat első lépését egy, két egyszerű feladatból összetett feladat 

megoldása jelenti, ahol a második feladat egyik adata az első feladat válasza. 

Egy összetett feladat megoldása során a következő lépéseket szükséges megtenni: 

• a feladat szövegének elsajátítása 

• a feladat megvizsgálása 

• a megoldási terv elkészítése 

• a tulajdonképpeni megoldás 

• kiegészítő tevékenységek a feladat megoldása után 

A lépések során végzett tevékenységek változatosak, egyesek kötelezőek, mások csak 

bizonyos esetben. 

A feladat szövegének elsajátítása  

Így: a feladat szövegének elsajátításánál szükséges tevékenységek a következők: 

a feladat szövegének elolvasása.  

Különböző módon lehet megvalósítani, attól függően, hogy a feladat szövege hogy 

kerül megjelenítésre: tankönyvben, táblán, plakát, módszertani segédeszköz, stb. A szöveg 

olvasása történhet a tanító által, egy vagy több gyerek által, minden gyerek által (hang 

nélkül). 

Ez egy szükséges és kötelező tevékenység ebben a lépésben. 

ismeretlen szavak, kifejezések magyarázata. Csak abban az esetben szükséges 

tevékenység, ha a feladat szövege a gyerekek számára ismeretlen szavakat tartalmaz. 
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A tanító ismervén a tanítványai által használt aktív szókincset, képes eldönteni egy 

szövegbeli szó megmagyarázásának szükségességét. Ha a tanulók nem értenek néhány 

szót, képtelenek arra, hogy elképzeljék a feladat szövegösszefüggéseit és végezetül a 

gondolatmenetek megalkotását. 

a feladat tartalmának megtárgyalása. Csak abban az esetben van erre szükség, ha nem 

minden tanulónak sikerül tudatosítani és ábrázolni a feladatban leírt 

szövegösszefüggést. 

a feladat szövegének kézzelfoghatóvá tétele különböző intuitív eszközök által. Ha az 

előző tevékenység nem vezetett a feladat szövegének megértéséhez, akkor 

szemléltethetjük a feladat szövegét különböző eszközök segítségével, amíg 

mindenki megérti. 

A feladat adatainak felírása 

-Ez egy szükséges kötelező tevékenység, mert egy lépést jelent a szöveg lényegének 

kihámozásához, és csak a mennyiségi információk, illetve a feladat kérdésének 

megtartásához.  

a feladat felvázolása. Akkor történik, ha a tanulók egy új típusú feladattal találkoznak, 

annak érdekében, hogy a feladat adatai közötti összefüggéseket átláthatóbbá tegyük, 

vagy ha a tanulók egy azonos típusú feladatosztályt megoldottak, az általános 

megoldási vázlat rögzítése céljából. 

a feladat átismétlése a tanulók által. Ez egy szükséges és kötelező tevékenység, amely a 

tanító számára biztosítja a visszajelzést, hogy a tanulók elsajátították a feladat 

szövegét, a tanulók számára pedig az azonnali megerősítést ahhoz, hogy a 

megoldásban a következő lépéseket tudják követni. A feladat szövegét megismétlő 

tanulók száma változó (nem csak egy, de nem is minden tanuló az osztályból) és ezt 

minden tanító maga határozza meg az osztály sajátosságainak és az feladat 

bonyolultságának függvényében. Az ismétlés történhet a táblára (és a gyerekek 

füzetébe) már felírt adatok alapján, ezeknek a szövegben való megjelenése 

sorrendjében vagy tetszőlegesen, egy megnevezett adatról a tanulók mondják el, hogy 

mit jelképez. Nem hanyagolhatjuk el a feladat kérdésének ismétlését, amely a 

következő megoldási lépés alapja. 

A feladat megvizsgálása 

A feladat megvizsgálása történhet összegző vagy elemző úton. Mindkét módszer alapja a 

feladatnak egyszerű feladatokra való bontása, amelyek egymás utáni megoldása 
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elvezet a feladat kérdéséhez. A két módszer közötti különbség a kiindulópontban tér el: az 

összegző módszer esetén a feladat adataitól a megoldás meghatározása fele 

tartunk, míg az elemző módszer a feladat kérdésétől indul az adatok és a közöttük lévő 

összefüggések fele. Mivel a feladatmegoldó gondolkodása a megoldás felfedezésében 

nem lineáris egy nehézség megjelenése vagy egy megoldási akadály a megvizsgálási út 

irányváltásához vezethet. Ezért a két módszert egyidejűleg is használhatjuk vagy csak az 

egyiket részesítsük előnyben. Kisiskolás korban a feladat megvizsgálásának összegző módja 

hozzáférhetőbb, de nem  készteti a tanulókat túl sok gondolkodásra, főleg ha csak olyan 

feladatokat oldunk, amelyekben az adatok a szövegben való megjelenésük sorrendjében 

függenek össze. Így fennáll a veszélye, hogy olyan egyszerű feladatokat oldunk meg, 

amelyek nincsenek kapcsolatban a feladat kérdésével. Az analitikus (elemző) módszer 

bonyolultabb, de hatékonyabb a tanulók gondolkodásának fejlesztésében, harmadik és 

negyedik osztályban használható, segíti a tanulókat abban, a feladat megvizsgálása 

hogy a feladatot teljes egészében lássák, úgy, hogy a feladat kérdése mindig a figyelem 

középpontjában legyen. 

A megoldás tervének elkészítése az első egyszerű feladattal kezdődik, amely az adott feladat 

szétbontása során kaptunk, és a többi egyszerű feladattal folytatódik, amit az összegző 

vizsgálat eredményezett. Ezeknek az egyszerű feladatoknak a kérdései alkotják a megoldási 

tervet, amelyet szerkeszthetünk ezek kérdések alapján, vagy pontos kifejezések 

segítségével. 

Az első módszer kézenfekvőbb a kisiskolás számára, de ha már megoldási jártasságra tesz 

szert, inkább a második módszert fogja választani. 

-A feladat tulajdonképpeni megoldása a másik lépéstől csak az a meggondolás választja el: ha 

a vizsgálat alapja egy gondolatmenetet és felfedező tevékenységet von maga után, akkor a 

megoldás számítás jellegű és egy végrehajtó tevékenységet igényel. Ez a lépés abban áll, 

hogy a feladat kérdéseinek megfelelő műveleteket megválasszuk, a választásokat 

alátámasszuk és a számításokat elvégezzük. Rendszerint a feladat kérdéseinek 

feltevésével egyidejűleg történik, ezek pedig váltakoznak a megfelelő számításokkal. Így 

kialakul egy egység aközött amit a tanuló gondolt és számított. 

A megoldás a feladat kérdésére való válasszal, felelettel zárul. 

A feladat megoldása utáni kiegészítő tevékenységet tanító és a tanulók mindig szem előtt kell 

tartsák. 
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Természetesen, bizonyos feladatok megoldása után nem végezhető el az összes lehetséges 

tevékenység, de ha csak néhányat is sikerül elvégeznünk, a gyerek intellektuális 

fejlődésében fontos szerepet játszik. 

Kiegészítő tevékenységek a feladat megoldása után 

A teljes lista elkészítésének igénye nélkül, íme néhány ezen tevékenységek közül: 

a megoldási terv átnézése, nem jelent mechanikus átolvasást, hanem a megoldási 

lépések kiemelése. Ha a feladat megvizsgálása összegző módon történt, most végezhetjük az 

elemző úton, megjelölve minden megoldási lépés elvégzésének szükségességét. 

A megoldási terv átnézése hozzájárul a tanulók gondolkodásának rendszerező, általánosító és 

elvonatkoztató képességeinek kialakulásához és fejlesztéséhez. 

A megoldás ellenőrzése 

Állhat két összetevőből, amely közül az első kiszűri a nem elfogadható megoldásokat (a 3 és 

fél munkás nem lehet egy helyes válasz!), a feladat adataitól teljesen eltérő nagyságrendű 

eredmény (ha ezek kisebbek mint 10, nem kaphatunk egy 1000-es nagyságrendű 

eredményt). A megoldás ellenőrzésének ez érvelésen alapuló módjától eltérően a másik 

mód számítás jellegű, az eredménynek a feladat szövegébe való behelyettesítéséből és a 

szövegben megjelenő összefüggések leellenőrzéséből áll. 

A feladatmegoldónak az eredmény leellenőrzése biztonságot ad, növeli a saját erejében való 

bizalmat, és nemcsak a matematikában használható önellenőrzési segédeszközt kölcsönöz, 

egy igazi szellemi tevékenység. 

Más megoldási mód 

Általában egy adott feladat több megoldási módozatot kínál. Ezek egyikének megtalálása után 

el lehet indulni a megoldás felé. Az összes lehetséges megoldási módszer megtalálása után 

ezeket lehet elemezni, kiválasztani a „legszebbet” (legelegánsabbat, legszokatlanabbat 

vagy a legrövidebbet). Ilyen módon működtetjük a tanulók felfedező/kutató képességét, 

beavatva egy felfedező tevékenységbe, amely nemcsak a matematika megtanulására 

ösztönzi őket, hanem az ők divergens gondolkodásának fejlesztéséhez is hozzájárulnak, így az 

alapvető ismereti, megértési és alkalmazási szinteket túlhaladva átjutunk az 

elemző, összegző és értékelő sávba. a feladat megoldásának megfelelő számszerű kifejezés 

felírása 

A feladat megoldásának egyik sűrített használatos módja, az úgynevezett „probléma 

gyakorlása”. A célja viszont nem a számításhoz kötött, hanem hogy összegző módon a 

teljes feladat megoldását célozza. Tehát a számszerű kifejezés felírása során nem kell azt 

elvégezni, hanem minden összetevő művelet elemzésével beazonosítjuk a feladat 
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kérdését, mi vezetett oda (például: két tényezős szorzat egy termék árát jelölheti úgy, hogy az 

egyik tényező a mennyiség, a másik az egységár.) A számszerű kifejezés felírása egy 

lépést jelent a feladat osztályok felfedezése fele, előkészíti az algebra bevezetését és hasznára 

válhat a tanulóknak a feladatalkotó tevékenységükben. 

Ily módon a következő gondolkodási műveleteket fejlesztjük, mint az általánosítás és 

elvonatkoztatás, hozzájárulván ezek minőségének fejlesztéséhez. azonos típusú feladatok 

megoldása 

Megtehetjük az adatok számértékeinek megváltoztatása által, a feladatban szereplő 

mennyiségek megváltoztatása által, vagy mindkettő megváltoztatása által. Ez a 

tevékenység megszilárdítja a tanító által bevezetett feladatosztályokat és hozzásegíti a 

tanulókat a feladatalkotó tevékenységhez 

A feladat bonyolítása 

Nem azt szeretnénk, hogy az adott feladat bonyolultabb legyen, hanem hogy más lehetséges 

kérdéseket is feltegyünk erre vonatkozóan, a megoldás leszűkítése vagy kiterjesztése, 

esetleg új adatok bevezetése. Ez hozzájárulhat a tanulók divergens gondolkodásának 

fejlesztéséhez, valamint ezek kreativitásának és találékonyságának fejlesztéséhez. 

Általánosítások 

Egy lépés az általánosítás fele éppen a megoldásnak megfelelő számszerű kifejezés felírása 

volt. A következő lépés a betűkkel való felírási mód, amely meghatározza a feladat 

típusát és felkészíti a tanulókat az algebra tanulásához. 

Azoknak a tanulóknak, akik eljutnak ebbe a sávba ez a típusú tevékenység hozzájárul az 

elvonatkoztató képességük fejlesztéséhez. 

Azonos típusú feladatok alkotása 

Ez a tevékenység csoport fejleszti a tanulók kreatív képzeletét, átváltoztatja 

feladatmegoldóból feladatalkotóvá. A tanulók képzeletét nem szabad korlátozni, viszont a 

tanítónak figyelmeztetnie kell a megalkotott feladat elfogadhatóságát illetően, hogy 

összeegyeztethető kell legyen a valósággal. 

Megjegyzés: 

Ehhez a témához fog kapcsolódni az osztályozás szerint I.-IV osztályos feladatok megoldása 

módszertani útmutatásokkal, aritmetikai feladatok megoldási módszereinek alkalmazása az 

elemi osztályokban 

 

FELADATOK 

1. Tanulmányozzon más problémamegoldási modelleket 
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2. Válasszon egy összetett feladatot a III. osztályos tankönyvből és mutassa be a 

megoldását az algoritmusnak megfelelően! Írja le a megoldást műveletsorba. 

3. Készítsen feladatgyűjteményt a IV. osztályosok számára az aritmetikai 

feladatok megoldási módszereinek alkalmazására 

 
FELHASZNÁLT IRODALOM 

1) Tuzson Zoltán (2005)Hogyan oldjunk meg aritmetikai 

Feladatokat?Abel Kiadó-Kolozsvár 

2)  Pólya Györg (2000) A gondolkodás iskolája Akkord Kiadó 

3) Olosz Ferenc- Olosz Etelka-(2003) Matematika és módszertan, 

Kolozsvár 

4) Mihai Roşu(2006):A matematika tanítása az elemi osztályokban 

MEC (Falusi Oktatási Projekt) 

5) Dr. PEllE BÉLA:.Így tanítjuk a matematikát., Tankönyvkiadó 

Budapest,1978 

6) Az érvényben lévő matematika tankönyvek az I–IV. osztály számára 

 

 
 

 
 
HÁZI DOLGOZAT 

 
A III. házi dolgozat 

1) A 8.-11. témaköröknek megfelelően válasszon ki legalább egy feladatot, amit röviden 

tárgyal 

2) Tárgyalja, szemléltesse egy-egy példán keresztül az aritmetikai feladatok sajátos 

megoldási módszereit  

3)  Tervezzen, gyűjtsön didaktikai eszközöket, készítsen munkalapokat, amelyek segítik 

a tört fogalmának megértését.  

4) Gyűjtsön olyan feladatokat a Kenguru és Zrínyi Ilona Matematika versenyek 

feladataiból, amelyekben alkalmazza a szöveges feladatok megoldási algoritmusát is, 

oldja meg, és tárgyalja módszertani szempontból 

Pontozási javaslat: 

Hivatalból: 10 pont 

1-es tétel: 20 pont, 2-es tétel: 30 pont, 3-as tétel: 20 pont,4-es tétel: 20 pont. 
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12.TÉMA  
 

A didaktikai játék alkalmazásának lehetőségei a matematikai foglakozásokon és a 

matematika órán 

 

 A játék fogalma 

A gyermek hétköznapjaiban a játéknak nagyon fontos szerepe van. Játszva elégíti ki a gyerek 

a mozgásigényét, a valós vagy képzelt tárgyakkal való cselekvést, a különböző szerepekkel 

és helyzetekkel való azonosulást, amely által a környezetével közelebbi kapcsolatba kerül. 

A gyermek a játék által fejlődik, a játék előhozza a lappangó funkciókat, megmozgatja az ő 

sajátos szerkezetében lezajló lehetőségeket, amelyek tettekben nyilvánulnak meg, így 

dolgozza fel, majd bonyolítja ezeket. 

A közösségben játszott játék egy gyermekcsoport létezésének értelmét jelenti, azt az 

összetartó erőt, amely őket együtt tartja. A játék által a gyerekek közelebb kerülnek 

egymáshoz, kialakítja és tartósítja a barátság érzését, serkenti az együttműködést, feloldja az 

elszigeteltség érzését. 

A játék jellemzői 

A játéknak a következő jellemző tulajdonságai vannak: 

• egyike az ember változatos tevékenységeinek, amelyet a többi tevékenység határoz 

meg és amelyik a maga módján a többit meghatározza; 

• a tanulás, a munka, az alkotás nem jönne létre játék nélkül, mivel hogy ez minden 

emberi foglalkozás lényeges és legfontosabb pszichológiai elemeinek a hordozója; 

• egy tudatos tevékenység: az aki gyakorolja, tudatosan teszi, és nem téveszti össze 

egyetlen más emberi tevékenységgel sem; 

• a játék egy képzeletbeli világba kalauzolja el azt, aki játssza, egy olyan világba, 

amelyet ő maga hoz létre; 

• a játék célja maga a tevékenység, amely képes kielégíteni a játékos kívánságait, vagy 

saját vágyait, törekvéseit; 

• egy ilyen cél elérésével visszaáll a lelki életének egyensúlya, és serkenti ennek 

együttes működését; 

• a játék egy sajátos tevékenység, értelemmel és feszültségekkel telített, 
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• a maga jószántából elfogadott szabályok szerint zajlik, mellőzi a hasznosságot vagy az 

anyagi szükségleteket, feszültség és felemelkedés, jókedv és megkönnyebbülés kíséri. 

Játéktípusok 

Legkevesebb három fő játéktípus létezik: 

• felfedezőjáték (konkrét tárgyakkal zajlik) 

• jellegzetes játék (hozzáadjuk a képzeletünket) 

• szabályjáték játék (szabályokra épül) 

•  

• A DIDAKTIKAI JÁTÉK 

1. Az a játéktípus, amely harmonikusan ötvözi a tanulságos, nevelő elemeket a 

szórakoztató elemekkel. 

2. Játéktípus, amely segítségével a nevelő megerősíti, pontosítja és ellenőrizni  a 

tanulóknak leadott ismereteket, bővíti az ismereteik halmazát. 

 A tartalom a didaktikai feladat, a szabályok és a játék tevékenységei (kitalálás, megsejtés, 

meglepetés, mozgás, stb.) a didaktikai játéknak egy sajátos jelleget kölcsönöz, megkönnyíti a 

gyerekek feladatmegoldását. 

A didaktikai játék olyan tevékenységek, és műveletek összességét jelenti, amelyeknek célja az 

ellazulással, jó kedvvel és örömmel párhuzamosan a gyerek értelmi, kézügyességi, morális, 

esztétikai és fizikai fejlődése, fejlesztése. A didaktikai játék és a nevelési tanítási folyamat 

között kettős kapocs létezik: egyrészt a játék elősegíti, elmélyíti és nemesíti a tanítási 

folyamatot, másrészt a játéknak 

feltétele a tanulási-tanítási folyamat, a gyerek előzetes felkészítése azon a területen, ahol a 

játék zajlik, történik. 

A didaktikai játék lehet egy tulajdonképpeni fizikai vagy mentális tevékenység, amely 

örömöt, szórakozást nyújt, de amelynek ugyanakkor az is a szerepe, hogy segítsen a 

gyereknek feldolgozni a valóságot a saját tevékenysége által. 

Értelmezések 

Így a didaktikai játék az egyik legfontosabb aktív módszer, amely nagyon hatékonynak 

bizonyul a kisiskolások nevelési-tanítási folyamatában. Ennek a nevelési és tanítási 

eszköznek az értékét támasztja alá az is, hogy nem csak egy tanulási módszer, hanem egy 

olyan eljárás is, amely más módszerekkel együtt is alkalmazható, illetve a tanulók 

tevékenysége megszervezésének egyik formája is. Az elemi oktatásban a didaktikai játék 

bármely iskolai tantárgy esetén alkalmazható, bármely óratípus esetén és a tanítási óra 
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bármely pillanatában. 

A területek, a célkitűzések és a tartalmak függvényében a következő didaktikai játéktípusokat 

különböztetjük meg: 

a) a célok és tartalmak alapján: 

beszédkészség fejlesztő játékok 

matematikai játékok 

környezetmegismerő játékok 

mozgásos játékok 

zenés játékok 

b) a felhasznált didaktikai anyag alapján: 

anyag segítségével játszott játékok 

anyag segítsége nélkül játszott játékok 

c) az órán az alkalmazott pillanat alapján 

didaktikai játék mint egy önálló óra 

didaktikai játék mint az óra egy mozzanata 

didaktikai játék, mint az óra kiegészítője 

 A matematikai-didaktikai játék 

. Jellegzetességek 

Egy matematika feladat vagy gyakorlat matematikai-didaktikai játékká válik, ha: 

egy módszertani célt követ 

egy módszertani feladatot lát el 

ha a gyerekek által előzőleg ismert és betartott játékszabályokat alkalmaz 

kijelölt feladat megvalósításáért játékelemeket használ 

vonzó alakban bemutatott, hozzáférhető matematikai tartalmat közvetít 

Módszertani cél 

Az adott osztálynak megfelelő iskolai program követelményeinek alárendelt a módszertani 

cél, amelyet a játék végkifejlete is tükröz. 

A módszertani feladat arra vonatkozik, amit a tanulóknak a játék során konkrétan tenniük 

kell, hogy a kijelölt célt elérhessék. A módszertani feladat az illető tevékenység lényegét, 

alapelemét jelenti, megmozgatván a gondolkodási műveleteket, valamint a gyerekek 

képzeletét. Általában egy módszertani játék egy didaktikai feladatot tűz ki célul.  

A módszertani feladat 

A játékszabályok kézzelfoghatóvá teszik a módszertani feladatot és egybeolvasztják a játék 

tevékenységével. A játékszabályok megmozgatják az egész közösséget és külön-külön is a 
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tanulókat, edzik őket a módszertani feladat megoldásában, és egyensúlyt képeznek a 

feladat és a játék elemei között. 

A játék elemei lehetnek: versenyzés (egyéni vagy csoportos),a résztvevők közötti 

együttműködés, a jó eredmények megjutalmazása, a hibák büntetése, meglepetés, 

várakozás, elismerés, dicséret, stb.  

A didaktikai játék matematikai tartalma 

Hozzáférhető, kikapcsoló és vonzó jellegű kell legyen abban a formában, ahogy zajlik, és a 

használt eszközök által is. Azok a játékok, amelyek során módszertani anyagokat használunk 

fel, változatosak, vonzóak, a tartalomnak megfelelőek kell legyenek. Használhatunk fóliákat, 

ábrákat, rajzokat, munkalapokat, kártyákat, zsetonokat, mértani eszközöket. 

Szükségessége 

A matematika-didaktikai játék használatának szükségessége mellett szól: 

az óvoda-iskola folytonossága 

a fő tevékenység típusa (játék – tanulás) 

a kisiskolások lelki és élettani jellegzetességei 

Mindezekből következik, hogy kisiskolás korban a matematika óra kiegészíthető vagy 

helyettesíthető akár a matematika-didaktikai játékkal. 

Fejlesztő szerepe 

Elemi osztályokban a matematika-didaktikai játék használata a tanítási folyamat fontos 

fejlesztő szerepét látja el. Így: 

fejleszti a különböző gondolkodási műveleteket  

• fejleszti a kezdeményezőkészséget és a munkaönállóságot, valamint a csapatszellemet 

• alakítja a képzelő- és alkotóerőt, a megfigyelőképességet  

• fejleszti a figyelmet, a fegyelmezettséget és a rendszerességet a tevékenység során 

• gyors és helyes munkavégzést alakít ki 

• a kellemesebb, hozzáférhetőbb, gyorsabb elsajátítását biztosítja az ebben a korban 

még száraz ismereteknek 

. Helye és szerepe a matematikaóra keretében 

A matematikaórán elfoglalt helye alapján a következő matematika-didaktikai játékok 

léteznek: 

önálló, teljes órát kitöltő játék 

az óra elején használt játék (figyelemfelkeltő és tanulókat motiváló mozzanat) 

az óra folyamán beékelt játék (amikor a gyerekek figyelme lankad, fáradtak) 
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az óra végére tervezett játék szerepe 

Ami a matematikai-didaktikai játéknak az iskolai tanításban elfoglalt szerepét illeti, ez 

hozzájárulhat: 

• egy új ismeret megértésének könnyítéséhez (az ismeretátadó órán) 

• bizonyos ismeretek, készségek és jártasságok rögzítéséhez és elmélyítéséhez (a 

készség és jártasság kialakító órán) 

• bizonyos didaktikai egység rendszerezéséhez (a rendszerező és ismétlő órán) 

ismeretek, készségek és jártasságok ellenőrzéséhez (az ellenőrző órán) 

Megszervezése  

A matematikai-didaktikai játék megszervezése feltételezi: 

• -a tanító felkészülését (a játék struktúrájának és tartalmának tanulmányozását; a 

didaktikai anyag előkészítését); 

• -az osztály tanulóinak megfelelő csoportosítását, felosztását; 

• -a bútorzat felhasználását (esetleges átrendezését); 

• -a didaktikai anyag szétosztását. 

A játék ideje alatt a tanítónak figyelembe kell vennie: 

• -a játék mozzanatainak (lépéseinek) a betartását; 

• -a játékvezetés ritmusát és stratégiáját; 

• -a tanulók serkentése a játékban való aktív részvételre; 

• -a játéknak alkalmas hangulat megteremtése; 

• -a játékelemek változatossága (a játék bonyolítása, más változatok bevezetése, stb.) 

Megvalósítása 

A didaktikai játék megvalósítása a következő mozzanatokat tartalmazza: 

• -bevezető a játékba (előkészítő beszélgetések) 

• -a játék címének és céljának megnevezése (didaktikai feladat) 

A megvalósítás lépései 

az anyag bemutatása 

a játék szabályainak elmagyarázása és bemutatása 

a játék 

a játék lezárása 

A játékvezető  feladatai 

A tanulók játékának vezetése két különböző módon történik: 

közvetett irányítás : 
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• -a tanító aktív részese a játéknak. 

közvetlen irányítás: 

A játékvezető a  közvetlen irányításnál követi: 

a játékritmust , a játék lefutását ,a didaktikai feladat megvalósulásának módját , a tanulók 

viselkedését és a köztük lévő kapcsolatokat, 

a játék szabályainak a betartását a játék hangulatának fenntartását 

Matematika-didaktikai játéktípusok a matematikán belül elsajátítandó fejezetek tartalmának 

függvényében 

A matematikán belül elsajátítandó fejezetek tartalmának függvényében vagy az illető 

osztályon belül létezik: 

• -egy didaktikai egység sajátos ismereteinek elmélyítésére alkalmazott matematika-

didaktikai játék 

• -egy adott életkornak és osztálynak megfelelő matematika-didaktikai játék 

-A matematika-didaktikai játékok egy külön kategóriáját képezik a logikai játékok, 

amelyek a gondolkodás minőségének fejlesztését célozzák meg. 

FELADATOK 

1. Sorolja fel a játék legalább 3 jellemzőjét! 

2. Értelmezze saját szavaival a didaktikai játékot! 

3. Mutassa be a matematikai didaktikai játék jellegzetességeit! 

4. Sorolja fel a matematikai didaktikai játék legalább 3 fejlesztő szerepét! 

5. Mutassa be a matematikai didaktikai játékok helyét és szerepét a matematikaórán! 

6. Találjon vagy találjon ki egy matematikai didaktikai játékot, amelynek célja 

egy adott számkörben való számolás rögzítése legyen. 

 

 

 

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM  

1) Mihai Roşu (2006):A matematika tanítása az elemi osztályokban MEC 

(Falusi Oktatási Projekt) 

2) FALUS ÉS MTSAI (1998) Didaktika Elméleti alapok a tanítás tanulásához. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest  
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13. TÉMA  
Az értékelés 

 
 
. Értelmezések 

1 Az értékelés egy olyan mérési és értékelési folyamatként tekinthető, amely során 

megkapjuk a tanügyi rendszer eredményeit vagy ennek egy részének értékeit 

• a használt erőforrások, feltételek, stratégiák hatékonyságát 

• a kitűzött céloknak az eredményekkel való összehasonlítását mérjük, hogy javító 

szándékkal néhány döntést hozhassunk. 

.Az értékelés egy olyan folyamat, amely során információt szerzünk a tanulóról, a tanárról 

és a nevelés-oktatási programról és értékesíthetjük ezeket az információkat, azért, hogy 

néhány döntés alapjául szolgáló értékelést, felbecsülést kidolgozhassunk. 

2.Az értékelést tekinthetjük úgy, mint egy komplex összehasonlítási folyamatot, amely 

során az oktatási- nevelési tevékenység eredményeit mérjük össze a kitűzött célokkal 

(minőségi értékelés), a felhasznált erőforrásokkal (hatékonyság értékelése) vagy az előző 

eredményekkel (a 

fejlődés értékelése). 

3.Az értékelés: egy időben lejátszódó folyamat nem korlátozódik a tanulók értékelésére és 

a jegyadásra egy sor mérési, összehasonlítási, értékelési tevékenységet von 

maga után, amelyek alapján javító döntések születhetnek. 

Az iskolai teljesítmény felmérése 

Az iskolai teljesítmény többszörös tényezők eredője: a tanulók, a tanár, az anyagi erőforrások, 

a menedzsment. 

Az értékelés az oktatási folyamat szerves része. 

Az értékelés célja 

Az értékelés fő célja, hogy megelőzze az iskolai kudarcot, hogy idejében észrevegye a 

tanulóknak a tanulásban való lemaradását, felderítse az okokat és megállapítsa a 

szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy ezek megszűnjenek és a tanulóknak állandó fejlődést 

biztosítson. 

A tanulók iskolai teljesítményének mérése a kitűzött célok függvényében történik és ahhoz 

szükséges, hogy: egy új tanulási tevékenység hatékony megszervezése érdekében  

• az eredeti állapotot felmérjük, ismerjük, tudjuk honnan indulunk 

• egy bizonyos didaktikai egység által kitűzött célok megvalósulását megerősítsük 
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• a célok által kitűzött képességek kialakítása során felmérjük a szintet, melyet a tanulók 

külön-külön elértek 

. Értékelési stratégiák 

Három értékelési típus létezik: diagnosztizáló (helyzetfeltáró), fejlesztő (formatív) és 

lezáró (szummatív), annak függvényében, hogy a tanítási egység elején, közben vagy a 

végén történik. 

1.A diagnosztizáló értékelés kórmeghatározó és rámutat a tanítási folyamat elején követendő 

tervre. Megmutatja a tanárnak, tanítónak, hogy rendelkeznek-e a tanulók a 

következő tanítási egységhez szükséges, már tanult ismeretekkel, készségekkel és 

jártasságokkal. Ezek szintjétől függően, a tanár különböző differenciált programokat 

valósít meg, azért, hogy a tanulókat az új tanítási egységhez szükséges képességekkel 

felruházza. 

2.A fejlesztő (formatív) értékelés a didaktikai egység teljes időtartama alatt zajlik és javító 

szerepe van, megengedi a tanulás útvonalának vizualizálását és a gyenge pontok 

felderítését, hogy megtalálja ezek megelőzésének eszközeit. A kitűzött, műveletesített 

célkitűzésekhez viszonyítva történik minden egyes órán, és a tanulók mérhető és 

megfigyelhető viselkedését tartja szem előtt. 

3.A lezáró (szummatív) értékelés a tanítási folyamat végén történik, a hosszabb idő alatt 

elérhető eredmények mérlege. 

Mivel nem kíséri végig a tanulási folyamatot, nem alkalmas ennek javítására, csak hosszabb 

időtartamok után. 

Értékelési módszerek és eljárások 

Hagyományos értékelési módszerek a következők: szóbeli felmérés, írásbeli felmérés, 

gyakorlati felmérés, teszt. 

Alternatív értékelési módok is: kutatás, vizsgálat, rendszeres megfigyelések, portfolió, terv 

(tervezet),önértékelés. 

Az értékelési folyamat megújításának egyik lényeges eleme: egy egységes kritérium, a 

teljesítménymutatók bevezetése.  

A teljesítménymutatók: elégtelen, elégséges, jó, kitűnő. A teljesítménymutatóknak a 

következő tulajdonságokkal kell rendelkezniük: átláthatóság (közvetlen megfigyelés és 

azonosítás lehetősége),megfelelés (az értékelt céllal való kapcsolat) 

Ahhoz, hogy az értékelés eredménye helyes legyen, az értékelési eszközök (próbák) a 

következő tulajdonságokkal kell rendelkezzenek: 

• az értékelők tárgyilagossága 
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• mérhetőség 

• érvényesség (azt mérjék, aminek a mérésére alkalmasak) 

• hűség (az a tulajdonság, hogy konstans eredményeket adjanak az alkalmazás 

során) 

. Az iskolai teljesítmény felmérése matematikából 

. Mit értékelünk? 

A matematikai értékelés az erre a tárgyra jellemző sajátos célkitűzések megvalósulását 

tartja szem előtt, az iskolai kerettanterv céljainak megfelelően. 

Például I. osztályban az első keret-célkitűzésnek megfelelően (A matematika sajátos 

fogalmainak ismerete és alkalmazása), az értékelésnek a célja felmérni, hogy a tanulók 

képesek-e:  

• a természetes számokat leírni, kiolvasni és összehasonlítani 0-100-as számkörben 

• összeadni és kivonni a 0-30-as számkörben a számokat 

• felismerni síkbeli alakzatokat és térbeli formákat; tárgyakat osztályozni az alakjuk 

alapján 

• mérni és összehasonlítani néhány tárgy hosszát, űrtartalmát és tömegét, néhány nem-

standard mértékegység segítségével, ami kézenfekvő a gyerekeknek 

• felismerni az egész órákat az analóg órákon 

A második keret-célkitűzés (A felfedező, vizsgáló és feladatmegoldó képességek 

fejlesztése) során az értékelésnek a célja felmérni, hogy a tanulók képesek-e: 

• a 20-nál kisebb számok összegként vagy különbségként való felírásának különböző 

módjait megtalálni 

• egy halmaz elemeinek megbecsülésére és a sejtés leellenőrzésére számolás által 

• megoldani egy művelettel megoldható feladatokat 

• szóban gyakorlatokat és feladatokat alkotni, amelyekben 0-20-ig használják a 

számokat 

A harmadik keret-célkitűzés (A matematikai nyelvezet segítségével történő kommunikáció 

kialakítása és fejlesztése) során az értékelés célja felmérni, hogy a tanulók képesek-e:  

• a használt számítási módokat állandó jelleggel szóban is kifejezni. 

Az utolsó keret célkitűzés (Különböző szövegösszefüggésekben előforduló matematikai 

tartalom és alkalmazások iránti érdeklődés és motiváció fejlesztése) során az értékelés 

célja  
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• felmérni, hogy a tanulók mutatnak-e hajlandóságot és kedvet a számok 

használatára, matematika feladatok megoldására 

Mivel értékelünk? 

-Az értékelésben használatos eszköz az információk gyűjtésére, elemzésére és értelmezésére 

szolgál, hogy mit és hogyan tanultak a diákok Minél pontosabbak a matematikában használt 

mérőeszközök (szóbeli, írásbeli vagy gyakorlati vizsgák), annál meggyőzőbbek az 

információk. Az értékelés eszköze egy vizsga, egy feladatlap, egy értékelési  teszt, amely egy 

vagy több alkotóelemből áll. 

-A jegyadás tárgyilagossága szempontjából ezeket az alkotóelemeket a következőképpen 

osztályozzuk: tárgyilagos, részben tárgyilagos és szubjektív alkotóelemek. 

-A tárgyilagos alkotóelemek (vagy)választható válaszokkal) esetén a tanulónak több megadott 

válasz közül kell kiválasztania a helyeset. A javítás ebben az esetben tárgyilagosan 

történik. A tárgyilagos alkotóelemek a fejlődési vizsgák összetevőjét képezi, főleg a 

szabványos vizsgák esetén, a tanulás eredményének értékelésében magas tárgyilagosságot 

nyújtanak, pontozással jár vagy sem, annak függvényében, hogy a gyerek jól válaszol vagy 

nem. 

-Három különböző tárgyilagos alkotóelem-típus létezik: 

• több válaszos alkotóelem 

• kétválaszos alkotóelem 

• páros alkotóelem 

A többválaszos alkotóelem esetén létezik egy felhívás és több lehetséges alternatív 

válaszlehetőség. A tanulónak ki kell választania a helyes választ, vagy a legjobb 

alternatívát. 

Például: 

1. Válaszd ki a helyes választ és húzd ki a helyteleneket: 

5 + 14 = 23 - 9 = 

64; 19; 91. 11; 32; 14. 

2. Karikázd be a helyes választ: 

A hosszúság mértékegysége: az óra, a méter, a kilogramm. 

Az edények űrtartalmának mértékegysége: a kilogramm, a pohár, a liter 

A kétválaszos alkotóelemek arra késztetik a tanulót, hogy két lehetséges válasz közül válassza 

ki a jót: helyes/helytelen, igaz/hamis, igen/nem. Például: 
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3. Ellenőrizd, ha igaz (I) vagy hamis (H) és írd oda jobboldalt a megfelelő betűt: 

5 + 14 = 19 

23 - 9 = 11. 

4. Ellenőrizd, hogy a megoldás helyes, vagy helytelen (pipáld ki vagy húzd át): 

20 - a = 5 

a = 20 + 5 a = 25. 

-A pár típusú alkotóelem esetén a tanulónak meg kell határoznia egy összefüggést két 

különböző szimbólumkategória eleme között, amelyek két különböző oszlopban vannak. Az 

első oszlop elemeit premisszáknak nevezzük, a második oszlop elemeit pedig válaszoknak. A 

két oszlopot megelőzően utasításokat találunk, ez alapján határozzuk meg a helyes választ. 

Például: 

5. Válaszd ki a helyes választ, a műveletet és eredményét kösd össze egy nyíl 

segítségével: 

6. Egyesítsd egy nyíl segítségével a meghatározást a megfelelő elnevezéssel: 

• szorzás eredménye                               tényező 

• szorzáskor az egyik szám                       szorzat 

A részben tárgyilagos alkotóelemek (rövid válaszalkotás) egy nagyon pontos kérdés alakú 

feladatot jelent és egy nagyon rövid választ igényel (egy szó vagy egy kifejezés). 

Mivel a megalkotott válasz nagyon rövid, a helyessége megközelítőleg tárgyilagos, mivel a 

jó válaszok különbözősége szűk. A részben tárgyilagos alkotóelemek általában rövid, 

kiegészítő válaszok vagy strukturált kérdésekben nyilvánulnak meg. 

A rövid válaszú alkotóelemek röviden megfogalmazott választ kérnek, egy szó, egy 

mondat vagy egy szám formájában. A követelmény közvetlen kérdés jellegű. Például: 

7. Válaszolj röviden írásban: 

Hogyan nevezik a két merőleges egyenes által alkotott szöget? 

Hogyan nevezik a közös ponttal rendelkező egyeneseket? 

A kiegészítő alkotóelem egy-két szavas választ igényel, amelyet egy megadott  helyre kell 

beírni. A kérdés olyan, mint egy hiányos információ. Pl. A méter törtrészei....   

8.  Egészítsd ki a mondatokat: 

1 liter ...-szor nagyobb mint egy centiliter. 

A strukturált kérdés több, tárgyilagos vagy részben tárgyilagos típusú kérdésből áll, 

amelyeket egy közös elem köt össze. 

Egy strukturált kérdés bemutatása a következőképpen történhet: 

• egy anyag (szöveg, adatok, képek, diagramok, grafikonok) 
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• segédkérdések 

• segédkérdésekkel kapcsolatos kiegészítő adatok. 

Pl. 9. Péter, János, Kati és Huba bélyeget gyűjt. A bélyegeik számát az alábbi grafikon adja 

meg: 

1. Egészítsd ki a szöveget: Péternek .... bélyege van, Jánosnak .... bélyege van és 

Hubának .... bélyege van. 

2. Hány bélyege van a három fiúnak összesen? 

3. Hány bélyeggel van több bélyege Péternek, mint Katinak? 

A szubjektív alkotóelemek a mi országunkban hagyományos értékelési módnak 

számítanak, mivel relatív könnyen megszerkeszthető és a következő célkitűzéseket méri fel: 

eredetiség, kreativitás, a válasz személyes jellege. 

Ezeknek az alkotóelemeknek a használata rendszerint a tárgyilagos és a részben tárgyilagos 

alkotóelemekkel történik. 

A matematikában használatos alkotóelemek a feladatmegoldásokat érintik.  

-A feladatmegoldás egy olyan tevékenység, amely fejleszti a gondolkodást, a képzelőerőt, a 

kreativitást és az általánosító képességet. 

Annak függvényében, hogy milyen területen alkalmazzuk, a divergens vagy a konvergens 

gondolkodásban, értékelhetünk az alkalmazás vagy a felfedezés kategóriákban. 

Pl. 10. Egy szobában 2 anya van, 2 lány, 1 nagymama és 1 unoka. Összesen 3 személy van. 

Hogy lehetséges ez? 

11. A következő kifejezésből kiindulva alkoss egy 

feladatot és oldd meg két módszer segítségével: (12+3)x5 

Hogyan értékelünk? 

A folyamatos (formatív) értékelés a leggyakoribb. 

Mivel az értékelés szerves része a didaktikai folyamatnak, az óra műveletesített 

célkitűzéseinek megállapításakor kell kigondolni és egyeztetni ezen célkitűzésekkel.  Az 

értékelési felmérés alkotóelemeinek biztosítaniuk kell azt a lehetőséget, hogy minden gyerek 

minimálisan elfogadható teljesítményét meg tudjuk becsülni . 

 -Folyamatosan értékelni lehet a szó szoros értelmében vett vizsga, felmérés nélkül is, egy adott 

idő alatt a gyerekek önálló tevékenységének értékelésével és véglegesítésével. Egy ilyen 

eljárás a tanulók önellenőrző magatartásának kialakításához vezet. A saját eredményeik 

felmérésében való részvételüknek pozitív hatása van a gyerekekre (feed-back, önfegyelem). 

Így az értékelés a tanítási folyamat irányítását szolgálja. 

-Ebben a folyamatban a tanuló aktív részvétele a következő irányt határozza meg:  
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– önértékelés – önkiigazítás.  

-Ezen az irányon el lehet jutni a formatív (folyamatos) értékelőstől az alkotó értékelésig, 

amely a tanulást mozdítja elő. Nem felejtendő el, hogy az értékelési technikák csak eszközei 

a tanulási helyzet megoldásának, és az egyik vagy másik alkalmazása nem önálló cél. 

Tőlünk függ, hogy mit mikor és hogyan használunk kijelölt célkitűzések teljesítése 

érdekében. 

 

FELADATOK 

 

• Gyűjtsön olyan iskolaérettségi teszteket, amely a gyerek matematikai fogalmakkal 

kapcsolatos tudását méri fel  

• Alkosson egy feltáró (diagnosztizáló) értékelési tesztet erre a IV. osztályos tanulók 

számára az iskolai év elejére! 

• Válassza ki a fejezet egy leckéjét és alkosson erre egy folyamatos értékelési tesztet! 

• Alkossa meg a IV. osztály számára a standard követelményeknek megfelelő lezáró 

értékelési tesztjét! 

 

 

 

 

 

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 

 
1) Matematika tankönyvek az I- IV. osztály számára  

2) FALUS ÉS MTSAI (1998)Didaktika Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest C.  

3) Documente curriculare pentru învăţământul pre-primar şi primar  

4) M. Neagu, G. Streine-cercel, E. I. Eriksen, E.B. Eriksen, N. I. Nediţă (2006) 

Metodica predării matematicii/activităţilor matematice (cl.XI), Nedion, Bucureşti 

D. N. Perta, L. D. Gabor, L. E. Chiţu, D. F. Stârciogeanu(2007) Metodica predării 

matematicii/activităţilor matematice (cl. XII),  

5) Mihai Roşu(2006):A matematika tanítása az elemi osztályokban MEC (Falusi 

Oktatási Projekt) 
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14. TÉMA 
A matematikalecke, matematikai foglalkozások tervezése 

A pedagógiai tervezés 

A pedagógiai tervezés azon didaktikai tevékenységek és műveletek összessége, amelyeket a 

pedagógiai tevékenység, mint folyamat és mint rendszer optimális működésének 

biztosítása érdekében végzünk el. 

A pedagógiai tervezés, mint tevékenység magába foglalja a következő tevékenységeket és 

műveleteket:  

A célkitűzések, a tartalmak, a tanulási stratégiák, az értékelési tesztek, próbák és az ezek 

közötti kapcsolatok előzetes meghatározása, olyan körülmények közt, amelyeket a tanítási 

folyamat egy adott megszervezése lehetővé tesz. 

-A didaktikai tervezés célja a tanítási tevékenység tervezése, programozása és megvalósítása a 

tanításra szánt valós idő maximális kihasználásával. 

-Az idő függvényében, kétféle pedagógiai tervezési módot különböztetünk meg: 

globális tervezés, amely lefedi egy adott tanítási szint, fokozat, ciklus időtartamát és 

célkitűzése a tanítási tervet kidolgozni és a képzési programok kidolgozásának általános 

kritériumait meghatározni; tagolt (felosztott) tervezés, amely egy félév, egy tanév vagy 

egy konkrét didaktikai tevékenység (mint amilyen a tanóra) terve és amelynek célkitűzése a 

képzési programok, az általános célok és a képzési programnak megfelelő sajátos célok 

műveletesített kritériumainak kidolgozása. 

A curriculáris tervezés modelljének középpontjában az oktatási-nevelési tevékenység 

célkitűzései állnak, amelyek közül elsődleges, hogy a didaktikai tevékenységet, mint 

tanulási-tanítási, valamint értékelési tevékenységet fogjuk fel. 

-A tanítási folyamat curriculáris megközelítése a didaktikai tevékenység összes alkotóeleme 

között (célkitűzések –tartalmak – módszertani értékelés) egymással összefüggő 

hálózat kiépítését feltételezi. 

Ennek a hálózatnak a középpontjában a pedagógiai célkitűzések állnak, amelyek egy 

elsősorban formatív tanrendszer megvalósulását kívánják elérni, amely minden 

egyes tanuló képzési és nevelési eszközeire épül. 

A tervezés modellje megjelöli az áttérést az explicit módon megfogalmazott tartalmakra épülő 

szervezeti struktúráról (mit tanítsunk?) az explicit és implicit módon megfogalmazott 
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célkitűzések és metodológiák révén értelmezett szervezeti struktúrákra (hogyan 

tanítsunk?). 

A tervezés egy olyan pedagógiai programot von maga után, amely az alábbiakat tartalmazza: 

a tanítási célok értelmezése és kiválogatása, mint a tanítási folyamat pedagógiai célkitűzései 

a pedagógiai céloknak megfelelő tanulási kísérletek kiválogatása és megteremtése, mint 

maximális formatív eszközökkel rendelkező tartalmak; tanulási kísérletek megszervezése a 

legfelső formatív szinten, a kiválasztott célkitűzéseknek és tartalmaknak megfelelő 

módszerek segítségével, az oktatási tevékenység eredményeinek, az értékelési folyamatnak 

a megszervezése, a felvállalt pedagógiai cél szintjén meghatározott kritériumok alapján. 

Egy ilyen modell figyelembe veszi minden egyes tanuló tevékenységi ritmusát, 

amely a tanuló tanulási szintjén valósul meg és amelyet a valós tanulási idő és a szükséges 

tanulási idő aránya határoz meg. 

Tervezés tanítási egységekben 

-A tanítási egység a leckének fölérendelt egysége, amely egy azonos vonatkoztatási rendszer a 

keret-célkitűzéseknek vagy a hivatkozási célkitűzéseknek megfelelő rendszer) szerint 

strukturált leckék rendszerét tartalmazza. 

-Ha hagyományos módon a tartalomból indultunk ki (Mit fogok ma tanítani?), az új szemlélet 

szerint elsőbbséget élveznek a program által előírt célok és a standard teljesítmények. 

(hova kell eljutnom?). A célokra való összpontosítás egy értelmezési szemléletváltást is 

feltételez, a különböző képzési részletek didaktikai elsőbbségei felé irányulást. 

Egy tanítási egység egy nyitott és rugalmas didaktikai struktúrát képez, amelynek a következő 

jellemzői vannak: meghatározza a tanulók egy sajátos magatartását, melyet néhány 

célkitűzés beillesztése idéz elő ;tematikus szempontból egységes; rendszeresen és 

folyamatosan zajlik le, egy nagyobb időegység alatt; szummatív értékeléssel végződik. 

Egy tanítási egység tervezésének algoritmusa a következő lépéseket tartalmazza: 

• a célkitűzések beazonosítása (Miért fogom csinálni? ); 

• a tartalmak kiválasztása (Mit fogok csinálni? ); 

• az eszközök elemzése (Mivel fogom megvalósítani?) ; 

• a tanulási tevékenységek meghatározása (Hogyan fogom megvalósítani?); 

• az értékelési eszközök megállapítása (Mennyi valósult meg?) 

A matematika oktatási tevékenységének tervezése 

Három tervezési elemet emelünk ki, amelyek szükségesek a pedagógusnak:  

• a naptári terv,  
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• a tanítási egység terve 

• a lecketerv, foglalkozási terv 

-A tanítási-tanulási tevékenységek naptári terve része a tartalmak szervezésének, 

tervezésének. Ezt egy elemzésnek kell megelőznie, ahhoz, hogy felmérjük: 

az osztály tanulóinak mennyi átlag időre van szükségük ahhoz, hogy a célkitűzéseknek 

megfelelő tanulási feladatokat teljesíthessék és elérjék az előző teljesítményüket; 

a tanulók tanulás- tanítás- irányításának megfelelő stratégia típusokat 

• a tevékenység típusokat és azoknak időben való felosztását; 

• a formatív és szummatív értékelések sorrendjét. 

A naptári terv nem egy adminisztrációs dokumentum, hanem a programnak egy személyes 

értelmezési eszköze. 

A naptári terv készülhet a következő fejléccel: 

Sorszám / Tanítási egységek / Részletes követelmények /Óraszám / Hét / Megjegyzések. / 

A tanítási egység tervezésénél a célokra összpontosítsunk, ne a tartalomra; 

a terv elkészítése a következő tényezők alapján: 

• célkitűzések (Miért?): hivatkozási célkitűzések 

• tanulási-tanítási tevékenységek (Hogyan?) 

• értékelés (Mennyit?): teljesítmény mutatók 

• források, eszközök (Mivel?). 

-A tanítási egység tervének egy lehetséges fejléce: 

Tartalmak (részletesen) / Részletes követelménye/Tanulási tevékenységek / Felhasznált 

eszközök/ Értékelés/Megjegyzések 

A lecketerv 

A lecketervnek tartalmaznia kell: az azonosítási adatokat: dátum, osztály, tantárgy( 

matematika), struktúra, a lecke, az óra pedagógiai adatait: a lecke címe, témája, 

típusa (új ismereteket feldolgozó óra, ismereteket alkalmazó és gyakorló óra, ismereteket 

megszilárdító- ismétlő, rendszerező, összefoglaló óra, ellenőrző, értékelő óra), a 

hivatkozási célkitűzések, a műveletesített célkitűzések, a felhasznált didaktikai stratégiák. 

a módszertani forgatókönyvet ( az óra lezajlását), amely tartalmazza: a tanulási helyzetek 

időbeni felosztását ( a lecke részleteit), a követett műveletesített célkitűzéseket, a 

tartalmakat, a didaktikai stratégiákat és az értékelési módokat 

Egy óra nagyobb lépései általában a következők: 

• szervezési pillanatok; 
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• az írásbeli házi feladat ellenőrzése; 

• az új tartalom megértéséhez szükséges, már tanult ismeretek, készségek felelevenítése; 

• a figyelem felkeltése; 

• az óra tárgyának bejelentése; 

• a célok ismertetése; 

• az új tartalmak leadása; 

• ezek megszilárdítása; 

• összefoglalás; 

• házi feladat kijelölése. 

A formatív értékelést, mint a didaktikai folyamat szerves részét vagy az óra egy önálló 

mozzanataként vagy a tanulók szokásos önálló tevékenysége után valósíthatjuk meg. 

Ahhoz, hogy egy terv jó legyen: 

• rugalmasnak kell lennie. 

• rálátást kell biztosítania az óra, foglalkozás egészére; 

• valós jellege kell legyen; 

• egyszerű és praktikus kell legyen. 

 

FELADATOK 

 

1) Készítse el egy kiválasztott osztályban egy tanítási egység tervét! 

2) Készítse el egy kiválasztott lecke, foglalkozás tervét! 

 

 FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 

1) 1) M. NEAGU, G. STREINE-CERCEL, E. I. ERIKSEN, E.B. ERIKSEN, N. I. NEDIŢĂ (2006) 

Metodica predării matematicii/activităţilor matematice (cl.XI), Nedion, Bucureşti D. 

N. PERTA, L. D. GABOR, L. E. CHIŢU, D. F. STÂRCIOGEANU 

2) Matematika tankönyvek az I- IV. osztály számára (a számfogalom kialakítására 

vonatkozó fejezetek). 

3) Mihai Roşu(2006):A matematika tanítása az elemi osztályokban MEC (Falusi Oktatási 

Projekt) 

4) Documente curriculare pentru învăţământul pre-primar şi primar  

 


	A matematikatanítás módszertanának tárgya: 
	A matematikai foglalkozások módszertana 
	A matematika foglalkozások céljai és feladatai 
	Célok: 
	Feladatok:  
	A gyermekek matematikai érdeklődésének kielégítése és fejlesztése 

	Matematikai tapasztalatok és ismeretek szerzése 
	Az értelmi képességek fejlesztése 
	Az érzelmek és akarat nevelése, világnézet formálása 
	Az iskolára való előkészítés 

	A matematikai nevelés pszicho-pedagógiai alapjai 
	Pszicho-pedagógiai hatások a matematikai tevékenységekben  
	A matematikai nevelés elvei 
	Didaktikai elvek: 
	A matematikai nevelés módszerei, eszközei 
	Módszerek:  
	Eszközök: 

	FELADATOK: 
	2. Jegyezze le, hogy milyen matematikai ismeretek alkalmazására nyílik lehetőség, ha a téma: 

	FELHASZNÁLT IRODALOM 
	2) dr.Kiss Tihamér: (2001)A matematikai gondolkodás fejlesztése hétéves korig, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest  
	Mindenik műveltségi terület tanterve tartalmazza az általános fejlesztési 
	Az Óvodai Nevelési-Oktatási Tevékenységek Tanterve tehát 


	MATEMATIKA 
	ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 
	Értelmi képességek, gondolkodási műveletek fejlesztése 

	RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
	A gyermek legyen képes: 
	felismerni és megnevezni síkban is a térbeli viszonyokat 
	A gyermek legyen képes: 
	A gyermek legyen képes: 

	felismerni és megnevezni a csoportok, halmazok közti hasonlóságokat, különbségeket 
	A gyermek legyen képes: 
	Mennyiség és számfogalom megalapozása 


	RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
	A gyermek legyen képes: 
	A gyermek legyen képes: 
	A gyermek legyen képes: 
	Geometriai tapasztalatszerzés 


	RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
	A gyermek legyen képes: 
	Becslés és mérés képességének fejlesztése 


	RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
	A gyermek legyen képes: 
	A gyermek legyen képes: 
	A fejlesztés lehetséges tartalma korcsoportonként
	 
	FELADATOK 





	FELHASZNÁLT IRODALOM 
	2. dr.Kiss Tihamér (2001)A matematikai gondolkodás fejlesztése hétéves korig, 
	A természetes szám fogalmának alakulása óvodáskorban 
	A természetes számok halmaza 
	2. A szám fogalmának kialakítása axiomatikus alapon  
	A természetes számok axiómarendszere- Peano-féle axiómák 



	SZÁMFOGALOM MEGALAPOZÁSA AZ ÓVODÁBAN 
	Részletes követelmények- 
	Tartalom I. osztály: 
	Tartalom II. osztály: 
	Tartalom III. osztály: 
	Tartalom IV. osztály: 
	Összefoglaló  
	A matematika fogalmainak kialakítása 
	Az iskolás gyermek kognitív fejlődése 
	A matematikai szakszókincs kialakítása 
	A matematikafogalmak kialakításának pszichológiai kérdései 
	Tájékozódási pontok a matematikai fogalmak tanításában-tanulásában 


	A természetes szám fogalmának alakulása iskoláskorban 


	A természetes szám fogalmát megalapozó, előkészítő ismeretek: 
	A 0−10 közötti természetes számok tanítása 
	A természetes számok tanítása 100−1000 terjedő számkörben 
	FELADATOK 




	FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 
	Természetes számokkal végzett műveletek tanítása, összeadás és kivonás 
	A 0-10 közötti természetes számok összeadása és kivonása 
	Az összeadás 
	A 0-20 közötti természetes számok összeadása  
	A 0-100 közötti természetes számok összeadása  
	a) csak tízeseket tartalmazó két szám összeadása (például, 20 + 30); 
	b) Csak tízesekből álló szám összeadása 10-nél kisebb számmal (például, 30 + 4); 
	c) Csak tízesekből álló szám összeadása tízesekből és egyesekből álló számmal (például, 30 + 24); 
	d) tízesekből és egységekből álló számhoz hozzáadni egy 10-nél kisebb számot az egységrend átlépése nélkül(például, 32 + 4); 
	e) tízesekből és egységekből álló két szám összege egységrend átlépése nélkül (például, 35 + 24); 
	f) tízesekből és egységekből álló két szám összege, amelyek egységei összeadva 10-et adnak (például, 35 + 25); 
	g) tízesekből és egységekből álló szám összeadása egy tíznél kisebb számmal a nagyságrend átlépésével (például,35 + 7); 
	h) tízesekből és egységekből álló két szám összege a nagyságrend átlépésével (például, 35 + 27); 

	A 100-nál nagyobb természetes számok összeadása  



	Természetes számok kivonása 
	I.A kivonás halmazelméleti értelmezése: 
	Példák: 
	Példák: 
	Példák: 

	IV. Megjegyzések 

	Kivonás a 0-30-as számkörben az egységrend átlépése nélkül 
	Pl. 18-3=(10+8)-3=10+(8-3)=10+5=15 

	Megjegyzés: a kivonás elvégzésére alkalmazhatjuk az írásbeli algoritmust (a megfelelő egységrendek egymás alá írásával). 
	Kivonás a 0-30-as számkörben az egységrend átlépésével 
	Ez az eset két módszerrel is tárgyalható: 
	Pl. 14-9=(10+4)-(4+5)=10+(4-4)-5=10+0-5=5 
	Pl.14-9=(10+4)-9=(10-9)+4=1+4= 5 
	Megjegyzés: 
	Pl.: 20-3=(10+10)-3=10+(10-3)=10+7=17 
	Megjegyzés: a gyakorlatban is könnyen szemléltethető. 
	Megjegyzés: az írásbeli algoritmus megtanítása is fontos. 



	A 0-100 közötti természetes számok kivonása 
	A 100-nál nagyobb természetes számok kivonása 
	Fontos itt is betartani a fokozatosság elvét. 

	Az összeadás és a kivonás közötti kapcsolat 
	Példa 2.: Rajz: Egy tányérban három narancs és négy alma van. 
	 Az öthöz mennyit kell még hozzáadni, hogy nyolcat kapjunk? 
	 Az ötnek mennyivel való összege nyolc?  
	 Az ötöt mennyivel kell pótolni, hogy nyolc legyen? 
	 Az ötből még mennyi hiányzik, hogy nyolc legyen? 
	FELADATOK 






	FELHASZNÁLT IRODALOM  
	2) Olosz Etelka, Olosz Ferenc (2003) Matematika és módszertan, Kolozsvár  
	5) (2007) Metodica predării matematicii/activităţilor matematice (cl. XII), 

	-A természetes számok szorzásának, osztásának tanítása 
	-Az osztás és a szorzás tanítása 
	Tudományos megalapozás 
	Szorzótábla megjegyzési módszerei 
	Az osztás tanítása 
	Osztás 0 maradékkal (maradék nélkül) 
	a) egyenlő részekre osztás 
	b) bennfoglaló osztás 
	c) osztás ugyanazon szám ismételt kivonásával 
	d) osztás a szorzótáblából levezetve 
	Osztás maradékkal 
	Osztás 10-el, 100-al vagy 1 000-el 
	• Az olyan számoknak 10, 100 vagy 1 000-el történő osztása, amelyek legkevesebb 1, 2 vagy 3 nullában végződnek, a tanulók számára könnyen megjegyezhető, mivel a számolástechnika szempontjából arra vezethető vissza, hogy 1, 2 vagy 3 nullát levágunk az osztandó végéről. 
	A műveletvégzési sorrend tanítása 
	A zárójelek használata 


	 a)  A gyakorlat tartalmaz zárójeleket?  
	-Ha igen, akkor a zárójelekben lévő gyakorlatokat végezzük el, előbb a kerek zárójelekben levőket, majd a szögletesben levőket (ha vannak), végül pedig a kapcsos zárójelekben levőket (ha vannak). 
	FELADATOK 







	FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 
	 

	8.TÉMA 
	A mértékek és mértékegységek tanításának módszertana  
	BEVEZETÉS 
	I. osztály 
	tevékenységek, a testnevelés, vagy akár az anyanyelv (az írás) tanulása során szereztek, illetve felhasználtak.  
	A tört fogalmának bevezetése a számfogalom első bővítését jelenti. A tanulók megtanulják, hogy az új számhalmaz magába foglalja a természetes számok halmazát, amint megértik, hogy azok a törtek, amelyeknek a nevezőjűk 1, azok a természetes számok. 
	IV. osztályban a törtek tanulása nem a nulláról indul. A III. osztályban a tanulók már megismerkedtek a fél (egyketted) és a negyed (egynegyed) fogalmával, amikor egy számnak 2-vel, ill. 4-gyel való osztását tanulták, ezeket az ismereteket ebben a fejezetben hasznosíthatják. 
	b) lépés: néhány szimmetriatengellyel rendelkező síkmértani 
	c) lépés: egy adott mértani ábra felosztása egyenlő nagyságú 
	d) lépés: a számok felosztása, amely a számoknak egy adott számmal való osztására vezethető vissza, (2, ha felét, 4, ha a negyedét kell meghatározni, stb.) 
	ELŐSZÖR 
	NEGYEDSZER 
	Egyszerű feladatok megoldása 
	A játék jellemzői 
	Játéktípusok 
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