
 

 

SZÁMOLÁS – MÉRÉS 
 

 

A tantárgy célja kialakítani a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulóknál olyan elemi 

ismereteket, amelyek eljuttatják őket az érzékeléstől, észleléstől a tárgyfogalmak 

kialakulásához; megalapozni és kialakítani a tárgyakkal végzett cselekvésekkel a tanulók 

gondolkodási funkcióit, elemi számfogalmát. 

A pedagógusnak fejlesztenie kell a számolás és mérés elsajátításához szükséges 

alapkészségeket, az érzékelést, észlelést, figyelmet, emlékezetet, gondolkodási készséget és a 

problémamegoldó képességet, hogy a tanulók alapvető logikai összefüggések felismerése 

révén az ismereteket gyakorlatban tudják alkalmazni. Feladata felkelteni, fenntartani a 

környezet iránti érdeklődést, a környezet megismerése során tudatos tevékenységeket 

végeztetni, az ismeretek megszerzésére irányuló spontán törekvéseket kialakítani, az alapvető 

térbeni és időbeni tájékozódást fejleszteni, elérni egyszerű utasítások megértését, követését. 

Fontos feladat a mennyiség- és számfogalmat kialakítani, hogy a tanuló képes legyen 

mennyiségeket, számjegyeket felismerni, összehasonlítani, megváltoztatni, alapműveleteket 

végezni fejben és írásban; szöveges feladatokat értelmezni, a logikai összefüggéseket 

felismerni, a megoldáshoz szükséges lépéseket felállítani; méréseket végezni, különböző 

mértékegységek fajtáit, léptéküket, gyakorlati alkalmazásukat megismerni; a pénzzel 

kapcsolatos elemi ismereteket megszerezni, pénzérméket, bankjegyeket felismerni, értéküket, 

nagyságrendbeli különbségieket felismerni, a mindennapi életben történő alkalmazásokat 

segítséggel gyakorolni; továbbá a banki pénzügyi műveletek alapjait megismerni (bankkártya, 

folyószámla, hitelszámla). 

 

 

1–2. évfolyam 

 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelésben, az egyszerű szabályok 

megértésére és betartására, és a csoportosan végzett tevékenység szabályainak, feltételeinek 

betartására neveléssel, a képességekhez igazodó feladatok végzésében és befejezésében a 

minél nagyobb kitartás kialakításával, valamint az alkalmazkodóképesség és feladattudat 

kialakításával, a türelem és pontosság megalapozásával. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztésében az együttműködéssel történő 

feladatvégzés megalapozása zajlik, a csoportba való beilleszkedés és az iskolai 

viszonyrendszerben való eligazodás segítésével. 

A tanulás tanítását a tantárgy az által nyújtott információk megismerése iránti igény és 

az ismeretek befogadása iránti érdeklődés felkeltése támogatja. 

Az anyanyelvi kompetenciaterület fejlesztését a tantárgy ismereteihez és 

tevékenységeihez kapcsolódó kifejezések megismerésének megalapozásával segíti. 

A tantárgy főként a matematikai kompetenciaterület fejlesztésében játszik nagy 

szerepet, amennyiben támogatja az elemek kiválasztásának és megadott szempontok szerinti 

sorba rendezésének képességét, a tárgyak tulajdonságainak megismerését, a különbségek és 

azonosságok felismerését és csoportosításukat, és a problémamegoldó képesség fejlesztését.  

A tevékenységekkel kapcsolatos változások megfigyelése, létrehozása, az egyszerű ok-

okozati összefüggések felismerése is a matematikai kompetenciaterület fejlesztését segíti. 

A szociális és állampolgári kompetenciaterület fejlődéséhez járul hozzá az 

együttműködő részvétel a feladatok végrehajtásában, a csoportmunkában az alapvető 

szabályok felismerése, és törekvés azok betartására. 



 

 

A hatékony, önálló tanulás kompetenciaterület fejlődését segíti a tantárgy a 

taneszközei, feladatai iránti kíváncsiság felkeltésével, és a számok hétköznapi életben 

betöltött jelentőségének felismertetésével. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Elemi tapasztalatok a tárgyak 

tulajdonságairól 
Órakeret 40 óra 

Előzetes tudás Különbségek érzékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Azonosságok (egyezőségek) érzékelése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Differenciálás 3 méret között 

segítséggel. 

Kerek és szögletes tárgyak 

szétválogatása irányítással. 

Három szín megkülönböztetése. 

Ismeretek 

Tárgyak kiterjedése. 

Kicsi, kisebb, nagy, nagyobb, 

ugyanakkora. 

Formai tulajdonságok. 

Kerek, szögletes. 

Érzékelési gyakorlatok. 

Piros-kék-sárga-zöld-fehér-

fekete, puha-kemény, meleg-

hideg. 

 

Tevékenységek 

Tárgyak méretének 

megtapasztalása. 

Azonos jellegű tárgyakból sor 

kirakása: kicsi-nagyobb-

legnagyobb; 

nagy-kisebb-legkisebb; sor 

kirakása önállóan, kifejezések 

hangoztatása. 

Ugyanakkora keresése, 

összehasonlítása. 

Jellegzetes tárgyak kitapogatása 

zsákban. 

Vegyes halmazból minta alapján 

egy-egy tárgy kiválasztása. 

Színek megnevezése egyenként, 

hasonló színű tárgyak keresése. 

Gyors és lassú járás, mozdulatok 

utánzása. 

Kemény-puha, meleg-hideg 

tárgyak kitapintása, azonosítása. 

Ének-zene: 

ritmusgyakorlatok. 

 

Játékra nevelés: 

didaktikus játékok. 

Kulcsfogalmak/ Tárgyak tulajdonságait jelölő fogalmak. 



 

 

fogalmak 
Felszólítás cselekvésekre: gurítsd! Dobd! Kérem! Tessék!  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Tájékozódás Órakeret 40 óra 

Előzetes tudás Utasítás megértése, betartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Időbeli és térbeli változások érzékelése cselekvésekkel. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Megfelelő irányítással, 

segítségnyújtással a feladatokat 

végrehajtani a társakra is 

figyelve. 

A sorbaállási, helycserés és 

helyváltoztatásos feladatokat 

megérteni és elvégezni. 

Felhívásra folyamatokat 

észrevenni.  

Türelmesen várakozni majdani 

eseményekre, várt eredményekre. 

A „várj! majd!, most!” 

vezényszavak megértése és 

alkalmazkodás azokhoz. 

Egyszerű, konkrét kérdésekre 

válaszolni az igeidők helyes 

használatával. 

Ismeretek 

– Térorientációs gyakorlatok: 

ide, oda, elé, mellett, előtt, 

mögött, rá, alá irányok. 

– Időbeli tájékozódás. 

 

Tevékenységek 

Cselekvések végzése változatos 

formában az adott térirány 

gyakorlására. 

Jövő-jelen-múlt érzékeltetése 

cselekvésekkel. 

Éjszakai-nappali tevékenységek 

valóságban és képekkel 

illusztrálva.  

Reggeli, ebéd, vacsora (napirend). 

Lassan, gyorsan gyakorlása 

cselekvésekkel. 

Igeidők gyakorlása a napi 

feladatok elvégzésével és az 

iskolai napirenddel kapcsolatban. 

Kommunikáció: 

tájékozódás. 

 

Olvasás-írás: 

térorientációs 

gyakorlatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Téri és időbeli tájékozódással kapcsolatos kifejezések, határozószók, 

irányok (erre, arra, ide, oda, előre, hátra, oldalra, felfelé, lefelé, sorban, 

mellett, előtt, mögött, alatt, alá, lassan, gyorsan, egyszerre, most, majd 

utána, előtte). Várj! Most! Majd! Kész! 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Mennyiségek – Műveletek Órakeret 50 óra 

Előzetes tudás Halmazok létrehozása egy szempont alapján. 

A tematikai egység Relációs jelek ismerete és alkalmazása. 



 

 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Közös, egyirányú cselekvést 

végrehajtani tanárral, társakkal. 

Önálló, célirányos tevékenység 

egyszerű feladatvégzés során. 

A „többet, kevesebbet” önállóan, 

az „ugyanannyit” segítséggel 

felismerni, jelezni. 

Ismeretek 

– Cselekvések mennyiségekkel. 

– Halmazok létrehozása, 

megváltoztatása. 

– Mennyiségek 

összehasonlítása. 

 

Tevékenységek 

Halmazok létrehozása különböző 

szempontok szerint (fajta, szín, 

méret stb.), nagyon különböző 

elemszámú halmazok 

összehasonlítása: sok- kevés.  

Ismerkedés a relációs jellel. 

Sok-kevés-semmi halmazok 

létrehozása segítséggel, majd 

önállóan. 

A „nagyon sok”, a „legtöbb” 

halmaz létrehozása. 

Ugyanannyi megállapítása, 

hangoztatása. 

Játékra nevelés: 

didaktikus játék, 

szerepjáték. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sok, kevés, semmi. Tegyél bele! Vegyél ki! Öntsd ki mindet! Még, több. 

Elég! Válaszd ki! Üres, teli. Nagyon sok. Legtöbb, sok, kevés, több, 

kevesebb, elfogyott, ugyanannyi. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes az irányított, közös megismerő tevékenység során 

társaival együttműködni.  

Képes érzékelni a tárgyak alapvető formai tulajdonságait, szín, forma és 

méret szerint (segítséggel) differenciál. 

Képes felismerni az alapvető tér- és időbeli relációkat, és azokat növekvő 

önállósággal alkalmazza. 

A foglalkozás során érdeklődő, a csoportos tevékenységben aktívan részt 

vesz.  

Képes együttműködésre. 

Képes közös, egyirányú cselekvést végrehajtani tanárral, társakkal.  

Képes felismerni a tárgyak alapvető mennyiségi tulajdonságait, a 

mennyiségi relációkat, és azokat (segítséggel) helyesen alkalmazni. 

Képes (segítséggel) használni a megszerzett tapasztalatokat, ismereteket. 

 

 

 



 

 

3–4. évfolyam 

 

A tantárgy egyik legfontosabb szerepe és feladata az erkölcsi nevelésben a szabálykövetési 

képesség megerősítése, a fokozódó önfegyelemre, kitartásra nevelés.  

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése a fokozódó együttműködéssel történő 

feladatvégzés kialakításával történik. 

A tanulás tanításában a tanulás iránti érdeklődés felkeltése, a feladatok elvégzésében a 

kitartásra és a nehézségek leküzdésére irányuló törekvések erősödnek. 

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését a tantárgy a matematikai gondolkodáshoz 

szükséges fogalmak, tevékenységek megértetésével, és a szókincs bővítésével éri el. 

A matematikai kompetencia fejlesztése gyakorlati megfigyeléseken keresztül az 

egyszerű ok-okozati összefüggések felismerésével és a problémamegoldó képesség 

fejlesztésével, tevékenységbe ágyazott feladatvégzéssel valósul meg. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését elsősorban a feladatmegosztás 

lehetőségének felismertetésével, a társak munkájának figyelemmel kísérésével, a helyes 

magatartás kialakításával, a feladatok végrehajtása közbeni kapcsolattartással és az alapvető 

szabályok betartatásával támogatja. 

A hatékony, önálló tanulási kompetencia a kitartó, megfelelő segítséget kérni és 

elfogadni tudó feladattudat és feladatvégzés kialakításával fejlődik. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Elemi tapasztalatok a tárgyak 

tulajdonságairól 
Órakeret 30 óra 

Előzetes tudás A négy alapszín biztos ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mértani testek megismerése, megnevezése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A méret alapján történő 

differenciálás eredményét 

önállóan megfogalmazni. 

Az ellentét-párokat felismerni.  

A felismerések helyes 

alkalmazása a beszéd során. 

Hasonlóságok, azonosságok, 

különbözőségek felismerése. 

Három megadott jellemző 

alapján a megfelelő elemet 

megkeresni. 

Tárgyakat jellemezni minél több 

adattal.  

A tanult kifejezéseket, 

fogalmakat a tanuló szókincsébe 

Ismeretek 

– Kicsi, nagy, ugyanakkora, 

rövid-hosszú, egyenlő hosszú. 

– Vékony, vastag, egyenlő 

vastagságú. 

– Kerek, szögletes. 

– Kocka, gömb. 

– Keskeny, széles, egyenlő 

szélességű. 

 

Tevékenység 

Tárgyak, képek egyeztetése, 

differenciálása, egyeztetése egyre 

kisebb különbségekkel. 

Megfigyelések, összehasonlítások, 

egyenlővé tétel kiegészítéssel, 

lerövidítéssel.  

Játékra nevelés: 

didaktikus játékok. 



 

 

építeni. Becslés, ellenőrzés a környezet 

tárgyain. 

Válogatás tárgyak között, 

különböző formák 

összehasonlítása, tapintás, gurítás, 

egyeztetés tárgyképpel.  

Elemek válogatása különböző 

szempontok szerint. 

Formaegyeztetés, különbségek, 

egyezések megfogalmazása. 

Minta után egyszerű alakzatok 

kirakása, előrajzolt sablonokba a 

megfelelő elem illesztése. 

Tevékenységek logikai játékkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tárgyak kiterjedésére, formai tulajdonságaira utaló kifejezések. 

Viszonylagosság, ellentét, ellentétes fogalmak. 

Hasonló és egyforma közti különbség, mérés, méret. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Tájékozódás Órakeret 20 óra 

Előzetes tudás Tárgyak sorba rendezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hónapok nevének, évszakokhoz tartozásuknak, sorrendiségüknek 

biztos ismerete. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Térbeli viszonyokat felismerni és 

megfogalmazni játékos 

szituációban. 

Helymeghatározások megértése 

és érthető megfogalmazása. 

A balról jobbra és fentről le irány 

automatikus alkalmazása a 

különböző tevékenységek során. 

Soralkotás és írás során a balról 

jobbra irány spontán alkalmazása. 

A négy fő irányt megérteni és 

megbízhatóan alkalmazni. 

Napszakok neveit helyesen 

alkalmazni a spontán beszédben. 

Az aktuális nap, a tegnap és 

holnap meghatározása kis 

Ismeretek 

– Alatta, fölötte, előtte, mellette, 

mögötte. 

– Közel, távol, fokozatokkal. 

– Elöl, hátul, középen, eleje, 

közepe, vége. 

– Alá, fölé, mellé, elé, mögé 

térben és vízszintes síkban. 

– Fenn-lenn, fel-le. 

– Bal-jobb, balra-jobbra. 

– Helymeghatározások. 

– Múlt, jelen, jövő, volt, van, 

lesz. 

– Napszakok, napirend. 

– Hét napjai. 

– Évszakok, hónapok. 

– Életkor fogalma. 

 

Tevékenységek 

Játékra nevelés: 

szerepjáték. 

 

Olvasás-írás: 

térorientációs 

gyakorlatok. 

 

Kommunikáció: 

tájékozódás időben, 

térben. 



 

 

segítséggel. 

Az évszakok körforgását 

megérteni, szóbeli 

megfogalmazásokat és 

szimbólumokat sorba rendezni. 

Viszonyítások helyes és tudatos 

alkalmazása. 

Helyes igeidők tudatos használata 

spontán beszéd során. 

Spontán beszédben a 

viszonyszavak helyes 

alkalmazása. 

Játékos gyakorlatok, helyzetek 

létrehozása, megváltoztatása, 

egyéni feladatok a tanterem 

tárgyaival. 

Nagymozgásos feladatok a 

szabadban, gurítás, dobás 

távolságának összehasonlítása. 

Soralkotás tanulókkal, játékokkal, 

fogalmak gyakorlása tárgyakon, 

jelölés feladatlapon. 

Cselekvések helyváltoztatással, 

tárgyakkal, utasítások követése, 

megfogalmazása, egymás 

hibáinak észlelése, javítása. 

Irányok gyakorlása 

nagymozgásokkal, 

cselekvésekkel, vízszintes síkba, 

feladatlapon. 

Bal-jobb gyakorlása 

nagymozgásokkal, táblánál 

végzett feladatokkal, eligazodás 

feladatlapon, nyíllal jelölt irányok 

megértése, betartása. 

Eligazodás 3x3-as 

négyzethálóban, meghatározott 

(bal felső, jobb középső stb.) hely 

megtalálása, illetve jelölt hely 

megnevezése. 

Irányjelző nyilak megfigyelése az 

utcán. 

Napi események közös felidézése, 

eseményképek önálló sorba 

rakása.  

Spontán beszélgetés, élmények, 

tervek megfogalmazása múlt, 

jelen és jövő idejű igékkel. 

Napi tevékenységek felsorolása 

segítséggel, eseményképek helyes 

sorrendbe rakása. 

Tevékenységek elhelyezése 

időben (fogmosás, kézmosás, 

átöltözés stb.). 

Napok sorrendjének gyakorlása, 

munkanapok, pihenőnapok 

megnevezése.  

Ünnepek, születésnapok 

elhelyezése az időben. 

Évszakok váltakozásáról tabló 

készítése. 

Képek nézegetése (különböző 



 

 

életkorú szereplők), öregek, 

fiatalok, gyerekek a családban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hely- és iránymeghatározások, fokozatok (távol, távolabb, legtávolabb).  

Időjárással kapcsolatos kifejezések (fagy, hőség, vihar, köd).  

Időt jelölő fogalmak (tavaly, tavalyelőtt, alatt, közben, hajnal, éjszaka, 

kora délután, hétköznap, munkanap, pihenőnap, ünnepnap, hétvége, 

vakáció). Aktuális köszönések. Időegységek nevei. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Mennyiségek – Műveletek Órakeret 50 óra 

Előzetes tudás A semmi fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hozzáadás következményének, logikájának felismerése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A hozzáadás-elvétel, bővítés-

csökkentés logikájának 

megértése. 

Hozzávetőleg helyes becslés, 

mennyiségek reális megítélése. 

A tanult számjegyeket 

felismerése és írása. 

Az 1, 2, 3 számjegy, számkép és 

mennyiség felismerése, 

egyeztetése. 

Számfogalmat kialakítani 5-ig. 

Mennyiségek számlálása 5-ig 

mechanikusan. 

A 0 fogalmának megértése, a 

tanuló szókincsébe építése. 

Ismeretek 

– Sok, kevés, semmi, 0 

fogalma, írása. 

– Több, kevesebb, ugyanannyi. 

– 1, 2, 3 számjegy ismertetése, 

írása. 

– Mennyiségek létrehozása. 

– Mennyiség, számkép, 

számjegy egyeztetése. 

– Számkörbővítés 5-ig. 

– Műveletek 5-ös körben. 

 

Tevékenység 

Halmazok létrehozása, tárgyak 

csoportosítása különböző 

szempontok szerint. 

Relációs jelek alkalmazása, 

mennyiségek átalakítása, azonos 

halmazok létrehozása, 

mechanikus számlálás ötös 

körben. 

Számlálási gyakorlatok, pótlás, 

hozzáadás, elvétel; tárgyakkal, 

feladatlapon, mennyiségek 

kirakása, számjegy 

hozzárendelése, vázolása, írása, 

gyakorlása. 

Mennyiségek kiegészítése 

Játékra nevelés: 

didaktikus játékok. 



 

 

tárgyakkal, rajzzal, számjegyek 

sorba rendezése, számjegyek 

keresése a környezetben. 

Önálló írásos feladatmegoldások 

3-as körben. 

Összehasonlítás, viszonyítás, 

növelés, elvétel, becslés 

gyakorlása.  

Mechanikus számlálással 

halmazok létrehozása (5 elemig). 

Meghatározott mennyiség 

létrehozása elvétellel, 

hozzáadással.  

Számjegy, számkép, mennyiség 

azonosítása. 

5 bontása tárgyakkal, 5 

létrehozása pótlással, 

hozzáadással. 

0 fogalma, létrehozása tárgyakkal, 

cselekvésekkel, illetve 

cselekvések hiányával. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sok, több, kevés, kevesebb, semmi, egyenlő, 1 és egyes, 2 és kettes stb. 

különbsége; 

növekvő, csökkenő sor, számkép, számjegy, hármas sor, kettes sor, 

ritmikus sor, kettesével, párosával, hármasával, sorszámnevek, körülbelül, 

pontosan annyi, emelkedő sorrend, számszomszédok, páros, páratlan 

számok, nulla, semmi, volt, nincs, fogy, elfogy, üres, „Tegyél hozzá!”, 

„Vegyél el!” „Tedd egyenlővé!” 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Összefüggések felismerése 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Oszlop és sor. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Direkt összefüggések felismerése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Hibák, hiányok észlelése, jelzése. 

Jól ismert környezeti tárgyakat 

főfogalom alá rendelni. 

Egyszerű összefüggéseket 

felismerni, megfogalmazni. 

A növekedés és csökkenés 

Ismeretek 

– Figyelemfejlesztő 

gyakorlatok. 

– Emlékezetfejlesztő játékok. 

– Ok-okozati összefüggések. 

– Növekvő, csökkenő számú 

halmazok. 

– Gondolkodást fejlesztő 

Kommunikáció: 

szókincsfejlesztés, 

szövegértés. 



 

 

fogalmát megérteni, megfelelően 

alkalmazni a spontán beszédben. 

gyakorlatok. 

 

Tevékenységek 

Soralkotás. Felsorolásból idegen 

elem észlelése, jelzése. 

Vegyes halmazban változtatások, 

hiányok észlelése. 

Vegyes halmaz elemeinek 

csoportosítása különböző 

szempontok szerint. 

Hasonló képek között kisebb 

eltérések észlelése.  

Memória-játék. 

Tárgyak felismerése körülírás 

alapján. 

Hasonló ábrákon különbségek 

felfedezése. 

Különböző ábrákon azonos 

elemek felfedezése. 

Meghatározott játék kitapogatása 

zsákban. 

Cselekvések késleltetett utánzása. 

Képolvasás során megfigyelt kép 

utólagos felelevenítése. 

Ellentét-párok gyűjtése. 

Tevékenységek logikai játékkal. 

Logikai hibák felfedezése rövid 

történetben, hibák megbeszélése, 

javítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Különböző, hasonló, ugyanolyan, hiba, hibátlan, sorrend, hasonló-, 

ellentétes jelentésű szavak, sok, rengeteg, kevés, alig. Gyűjtőfogalmak: 

edények, írószerek, tisztaságszerek. oszlop, sor,  

bal, jobb, felső és alsó szomszéd, méret, szín, forma. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes 

 megtalálni 3 megadott jellemző alapján a megfelelő elemet; 

 nagyság szerint önállóan differenciálni; 

 önállóan megfogalmazni a méret alapján történő differenciálás 

eredményét; 

 felismerni az ellentét-párokat, felismeréseit helyesen alkalmazni a 

beszéd során; 

 beépíteni szókincsébe a tanult kifejezéseket, fogalmakat; 

 felismerni és megfogalmazni játékos szituációban térbeli 

viszonyokat; 

 megérteni, és érthetően megfogalmazni helymeghatározásokat; 

 helyesen használni spontán beszédében az igeidőket, a napszakok 



 

 

neveit, a viszonyszavakat. 

Ismeri és (segítséggel) helyesen alkalmazza az alapvető tér- és időbeli 

relációkat. 

A tanuló képes 

 megérteni, és megbízhatóan alkalmazni a négy fő irányt; 

 alkalmazni a spontán soralkotást, és írás során a balról jobbra irányt; 

 elhelyezni időben a rendszeres napi tevékenységeket; 

 eseményképek segítségével napirendet összeállítani (értelmezéssel); 

 meghatározni (kis segítséggel) az aktuális napot, a tegnapi és a 

holnapi napot; 

 megérteni, és sorba rendezni szóban és szimbólumokkal az évszakok 

körforgását. 

Biztos számfogalom, a tanuló tárgyakat megbízhatóan számlál 5-ös 

körben.  

A tanuló képes 

 mennyiségi átalakításokat 5-ös körben önállóan végezni; 

 a növekedés és csökkenés fogalmát érteni, spontán beszédében 

megfelelően alkalmazni; 

 automatikusan a balról jobbra és fentről le irányt különböző 

tevékenységek során alkalmazni; 

 képes felismerni hasonlóságot, azonosságot, különbözőséget; 

 felfedezni, jelezni és javítani feladatlapon különböző típusú 

„hibákat”; 

 megszerzett tapasztalatokat, ismereteket (segítséggel) használni; 

 megérteni alapvető fogalmakat, feltenni spontán kérdéseket 

beszélgetés során; 

 sort alkotni különböző tárgyakkal (balról jobbra), jelölni a sor elejét, 

végét, közepét.  

 

 

5–6. évfolyam 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelés területén az alkalmazkodó képesség megerősítésével, a 

fokozódó önfegyelemre, kitartásra neveléssel, a szabályok együttes létrehozásának 

megtapasztalásával járul hozzá. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztését a tantárgy az együttműködéssel történő 

munkavégzés gyakorlásával és a feladatmegosztási képesség kialakításával éri el. 

A tanulás tanítása az önálló ismeretszerzés iránti igény fejlesztésével, a motivált, kitartó 

feladatvégzéssel valósul meg. 

A matematikai kompetenciaterület fejlesztésében a tantárgy fontos szerepet játszik a 

tulajdonságok és az ok-okozati összefüggések felismertetésével, a problémamegoldó képesség 

fejlesztésével. 

A szociális és állampolgári kompetenciaterület fejlődését a feladatok végrehajtásában az 

együttműködő, konstruktív részvétel és az alapvető szabályok betartására törekvés jellemzi. 

A hatékony, önálló tanulást a feladattudat megerősítése, a feladatvégzés közbeni 

próbálkozások, a lehetőségek keresése segíti. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Tárgyak kiterjedése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térirányok használata, helymeghatározás fejlesztése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Különbségeket észlelni, 

tárgyakat jellemezni 

megfelelő kifejezésekkel. 

– Minta után felismerhető 

formákat másolni. 

– Tanult formákat felismerni, 

megnevezni, differenciálni. 

– Aránytalanságokat érzékelni 

és megfogalmazni 

munkavégzés során. 

Ismeretek 

– Formai tulajdonságok 

bővítése. 

– Síkidomok és mértani testek 

körének bővítése. 

– Méretek, arányok. 

 

Tevékenységek 

Nagy-kicsi, vékony-vastag, lapos-

mély-magas stb. fokozatai, 

összehasonlítások, párosítások, 

sorozatok létrehozása, 

különbségek érzékelhető 

ábrázolása rajzban, vágásban, 

gyurmázásban. 

Bonyolultabb formák egyeztetése, 

jellemzőik, felismerésük. 

Kocka, gömb, téglatest, henger, 

kúp megfigyelése, jellemzőik 

megfogalmazása. 

Hibás rajzon aránytalanságok 

felfedezése, javítása.  

Tevékenységek logikai játék 

elemeivel. 

Különböző formák létrehozása. 

Ábrázolás-alakítás: 

komplex alakító 

tevékenység, 

tárgyak előállítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alap-, közép- és felsőfokú melléknevek, szabályos, szabálytalan, félkör, 

körcikk, körív, csillag, kereszt, kúp, henger, téglatest, 

túl sok, túl rövid stb., oldalak, csúcsok, egyenes és görbe vonalak, 

lenyomat, az eredeti tárgy fordítottja. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Tájékozódás 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Tárgyak helymeghatározása. 

A tematikai egység Tájékozódás alaprajzon segítséggel. 



 

 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Az alaprajz lényegének 

megértése, saját hely megtalálása 

a tanterem alaprajzán. 

A térkép lényegét, funkcióját 

megismerni. 

A naptár funkciójának, 

beosztásának megismerése.  

Az életkorral kapcsolatos 

fogalmakat, kifejezéseket 

adekvátan alkalmazni. 

Különböző órákról időpontok 

leolvasása (mutatós, digitális). 

Biztosan megkülönböztetni 

délelőtti és délutáni időpontokat. 

A bal és jobb irány 

megkülönböztetése 

készségszinten. 

Élménybeszámoló helyes 

sorrendben 5-6 eseményről. 

Ismeretek 

– Tárgyak pontos helyének 

meghatározása. 

– Tájékozódás a tanterem 

alaprajzán. 

– Ismerkedés a térképpel. 

– Eligazodás a naptárban. 

– Életkor. 

– Óra. 

– Térirányok. 

– Események időbeli sorrendje. 

 

Tevékenységek 

Helyzetek felismerése, 

létrehozása, egyeztetése 

megfogalmazása.  

Utasítások pontos követése, valós 

helyzet felismerése, ábrázolása 

síkban.  

Tanterem bejárása, követése 

alaprajzon, berendezési tárgyak 

egyeztetése.  

Valóságos helyek jelölése 

alaprajzon és viszont. 

Megfigyelések az iskola 

környékének térképén, séták 

alkalmával látottak felidézése.  

Környező utcák, terek 

megkeresése a térképen. 

Egylapos naptáron hónapok 

megszámlálása, hetek, napok 

sokaságának érzékelése.  

Naptár beosztása, hónapok nevei, 

sorrendjük, számozásuk.  

Saját életkor, kisebb, nagyobb 

testvérek, szülők, nagyszülők 

életkora, képen szereplők 

életkorának becslése. 

Óra számlapjának 

tanulmányozása, kis- és 

nagymutató funkciója, járásának 

iránya, az óramutatók állása egész 

órakor, nevezetes időpontok 

beállítása az órán.  

Másodpercmutató megfigyelése, 

Kommunikáció: 

tájékozódás térben, 

időben, fogalmak, 

szókincs. 



 

 

egy percig tartó cselekvés (kar 

felemelése). 

Bal-jobb gyakorlása egymás 

mögött és egymással szemben.  

Az irányok megfigyelése az 

utcán, haladási irány. 

Eseményképek és személyes 

élmény mozzanatainak időrendi 

sorrendbe állítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tükörkép, alaprajz, felülnézet, térkép, méret, arány, kicsinyítés, nagyítás, 

irány, 

utolsó előtti, innenső és túloldal, haladási irány, külső, belső kerületek, 

főútvonalak, mellékutcák, terek, közben, alatt, 1 hét, 1 hónap, 1 év múlva, 

1 héttel ezelőtt, x perc múlva, x perccel múlt. 

Életkorok megnevezése újszülöttől idős korig. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Mennyiségek – Műveletek 

Órakeret 

60 óra 

Előzetes tudás Számnevek és viszonyszavak helyes használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Műveletek alapozása. Páros-páratlan számok megkülönböztetése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Számsor megbízható ismerete (0-

10), a növelés és csökkentés 

folyamatának, eredményének 

megértése. 

Számjegyeket megbízhatóan 

felismerni, és felismerhetően írni. 

Egyszerű műveleteket elvégezni 

irányítással, segédeszközökkel. 

Páros és páratlan mennyiségeket 

felismerni. 

A sorszámneveket helyesen 

alkalmazni a spontán 

tevékenységek során. 

Ismeretek 

– Mennyiségek meghatározása, 

összehasonlítása. 

– Számkörbővítés 10-ig. 

– Számjegyek írása. 

– Műveletek. 

– Páros és páratlan számok. 

– Sorszámnevek. 

 

Tevékenységek 

Számlálás hozzáadással és 

elvétellel oda-vissza. 

Mennyiségek összehasonlítása. 

Relációs jelek. 

Számkép kirakása, számjegyek 

ismertetése, egyeztetése 

számképpel. 

Mennyiséggel, számjegyek írása, 

sorba rakása, számegyenes 

készítése, beszámozása 10-ig. 

Kommunikáció: 

szövegértelmezés,  

pontos megfogalmazás. 



 

 

Műveleti jelek ismertetése, 

gyakorlása, összeadások, 

kivonások, pótlások, bontások.  

Műveletek végzése 

segédeszközökkel és fejben. 

Egyszerű szöveges feladatok.  

Műveletek írása diktálás után. 

Páros számok fogalma, halmaz 

felezése, harmadolása. 

Maradék fogalma. 

Sorszámnevek jelölése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Növekedés, csökkenés, meg,+ plusz, -ból,– mínusz, összeg, 

 = egyenlő, marad, eredmény. Számjegy és mennyiség összefüggése. 

Páros, páratlan, maradék, elölről, hátulról, középről, két széléről. 

Műveletvégzéshez kapcsolódó cselekvések: aláhúzás, bekarikázás, 

áthúzás, jelölés, javítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Mértékegységek, méretek, pénz 

Órakeret 

64 óra 

Előzetes tudás Az összefüggő fogalmak tudatosulása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mértékegységek nagyságrendjének helyes megválasztása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A nagyságrendbeli különbségeket 

megérteni a méter és centiméter 

(m és cm) között. 

Nehezebb, könnyebb súlyt 

differenciálni (min. 1/2 kg-os 

különbség esetén). 

Nagyságrendbeli különbséget 

megérteni a mértékegységek 

között. 

A pénzérmék egymáshoz 

viszonyított értékének, a 

darabszám és az érték 

különbözőségének megértése.  

Számtani műveleteket végezni a 

pénzhasználat területén. 

A hallott meteorológiai jelentések 

értelmezése. 

Ismeretek 

– Hosszúság mérése. 

– Súly mérése. 

– Térfogat mérése, 

mértékegységei. 

– Pénz. 

– Hőmérséklet. 

 

Tevékenységek 

Mérések a környezet tárgyain. 

Meghatározott méretű vonalak 

rajzolása.  

Becslés, mérés mérőszalaggal a 

teremben. 

Km fogalma, nagyságrendjének 

érzékelése (séta). 

Összeadások, kivonások 

hosszmértékekkel. 

Nagyságrendi különbség 

érzékelése (liszt, fűszer, 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vásárlás, 

fizetés, mérések. 



 

 

gyógyszer mérése). 

Saját súly mérése 

személymérlegen, becslés, 

összehasonlítás. 

Gramm, dekagramm, kilogramm 

nagyságrendjének érzékelése 

élelmiszerek mérésével. 

Csomagolt áruk súlyának 

leolvasása, ellenőrzése. 

Liter, deciliter nagyságrendjének 

érzékelése.  

Mérések folyadékokkal. 

Számolási feladatok különböző 

mértékegységekkel. 

Pénzérmék (5, 10 forintos) értéke, 

értékük egymáshoz viszonyítása, 

pénzérmék váltása, meghatározott 

összeg kiszámolása 10-es körben. 

Hőmérséklet fogalma, mérése, 

hőmérő működése, leolvasása. 

Szöveges feladatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Mérésekkel, mértékegységekkel kapcsolatos fogalmak, rövidítések. 

Pénzérmék értéke, darabszám és érték viszonya. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Összefüggések felismerése 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Oszlop és sor fogalmának rögződése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Direkt összefüggések felismertetése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Érdeklődő hozzáállás, kérdések 

spontán megfogalmazása, 

információk tudatos gyűjtése a 

séták során. 

Feladatok végzése egyre nagyobb 

önállósággal. 

Rávezetéssel a sorozat 

szabályainak megállapítása. 

Ismeretek 

– Számok a mindennapi 

életben. 

– Megfigyelések az utcán. 

– Figyelemfejlesztő játékok. 

– Logikai feladatok. 

 

Tevékenység 

Mértékegységek helyes 

használata és a hibás alkalmazás 

javítása. 

Házszámok növekedése, 

Kommunikáció: 

tájékozódás térben, 

időben. 



 

 

csökkenése, páros és páratlan 

oldal.  

Jelzőtáblák, útbaigazító jelzések; 

kirakatnézés, árak (akciós ár, 

negatív szám). 

Társasjátékok dobókockával, 

dominózás. 

Memória-játék, puzzle, pótlások 

ritmikus sorban.  

Számsorban, egyénre szabott 

feladatsor végzése, ellenőrzése, 

javítása. 

Ok-okozati összefüggések 

felismerése, megfogalmazása 

eseményképpel kapcsolatban. 

Növekvő, csökkenő számsor 

folytatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Növekvő, csökkenő sorrend, véletlen, szabály, oda illik, sorrend, páros 

oldal, páratlan oldal, különböző mértékegységek, olcsó, drága, akció. 

Személy, helyszín, időpont és kérdőszavai. 

Tő- és sorszámnevek. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes  

 felismerni, differenciálni, megnevezni, felismerhetően másolni minta 

után tanult formákat; 

 munkavégzése során észlelni különbségeket, megfelelő kifejezéssel 

jellemezni a tárgyakat, érzékelni és megfogalmazni az 

aránytalanságokat; 

 felismerni lakóhelye, Budapest és Magyarország térképét, az 

irányokat, égtájakat segítséggel meghatározni; 

 felismerni a hasonlóságot az alaprajz és a térkép között, érteni az 

alaprajz lényegét, saját helyét megtalálni a tanterem alaprajzán; 

 eseményképeket (ötnél többet) sorba rendezni, beszámozni, néhány 

szóval kommentálni; 

 spontán beszédben az időbeli fogalmakat helyesen alkalmazni; 

 megkülönböztetni a bal és jobb irányt készség-szinten; 

 figyelmesen közlekedni az utcán, és felfedezni a tanult ismeretek 

gyakorlati előfordulását; 

 megbízhatóan felismerni, és felismerhetően írni a számjegyeket;  

 megbízhatóan számlálni 10-es körben, műveleteket önállóan végezni 

10-es körön belül;  

 elvégezni segédeszközökkel, irányítással egyszerű műveleteket, 

felolvasni az írásban elvégzett műveleteket; 

 a sorszámneveket helyesen alkalmazni spontán tevékenysége során; 

 eligazodni segítséggel a leggyakoribb mértékegységek használatában, 

méréseket tudatosan és pontosan végezni; 



 

 

 viszonylag tartós figyelemkoncentrációra, kitartó feladatvégzésre; 

 felismerni direkt összefüggéseket, logikus gondolkodást igénylő 

feladatok iránt érdeklődik; 

 rávezetéssel megállapítani a sorozat szabályát; 

 biztosan eligazodni sorok és oszlopok között, és képes az oszlopok és 

sorok egyidejű figyelembevételére.  

 

 

7–8. évfolyam 

 

A tantárgy a fejlesztési feladatok közül fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelésben a 

szabályokhoz való rugalmas alkalmazkodási képesség megerősítésével, a fokozódó 

önfegyelemre, kitartásra neveléssel, a társak feladatvégzése és próbálkozásai közben a 

türelmes várakozásra neveléssel. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztését a kitartó együttműködéssel történő 

munkavégzés megerősítésével; a gazdasági és pénzügyi nevelést játékokon keresztül, 

vásárlások segítségével, a pénz értékének, szerepének megismerésével; a pénz használatával 

kapcsolatos feladatokkal segíti a matematikai ismeretek alkalmazását. 

A tanulás tanításának fejlődése az önálló ismeretszerzéssel, a feladatok végrehajtásában 

többféle megoldás keresésével és megtalálásával, a belső igény kialakításával teljesül. 

A matematikai kompetencia elsősorban a mindennapi helyzetekben előforduló egyszerű 

feladatok megoldásának keresése, a tanult matematikai műveletek elvégzése, az egyszerű ok-

okozati összefüggések felismerése és a problémamegoldó képesség fejlesztése terén 

jelentkezik. 

A szociális ás állampolgári kompetencia a társakat segítve, a feladatok megoldásában 

együttműködő részvétellel és az alapvető szabályok betartásával fejlődik, amelyhez a 

hatékony, önálló tanulás, az önálló információ- és ismeretszerzés kialakítása, a tanács-, 

segítségkérési lehetőségek elsajátítása, a feladattudat és feladattartás megerősítése társul. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Tájékozódás 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás Tájékozódás alaprajzon, térképen és naptárban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az óra és az időmérés fogalmainak spontán alkalmazása beszédben. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Lényeges információkat 

megfigyelni, összegyűjteni és 

összefüggően elmondani. 

Felismerni lakóhelye térképét. 

Felismerni Magyarország 

térképét, nagyobb tájegységeit. 

Ismeretek 

– Tájékozódás a közvetlen 

környezetben. 

– Tájékozódás az iskola 

területén. 

– Irányok gyakorlása. 

– Ismerkedés a tágabb 

Társadalmi ismeretek: 

tájékozódás, 

térképismeret.  

 

Információs eszközök 

használata: letöltött 

képek, térképek, légi 



 

 

Ismerni az égtájakat. 

Spontán beszédben helyesen 

használni a megfelelő 

időegységeket. 

Érteni az időegységek különböző 

nagyságrendjét. 

Reális és irreális terveket, 

elképzeléseket mérlegelni a 

jövőre vonatkozóan. 

környezettel. 

– Földrajzi atlasz – térkép. 

– Égtájak. 

– Időmérés, az óra. 

– Eligazodás a naptárban. 

– A hét napjai. Napirend. 

– Életkor. 

 

Tevékenységek 

Helyiségek megtalálása emelet és 

ajtószám alapján. 

Tanterem alaprajzának 

lerajzolása. 

Fénykép nézegetése különböző 

nagyításokban, részletek 

összehasonlítása, arányok 

megfigyelése. 

Saját település térképének 

tanulmányozása, iskolánk, 

lakóhelyünk megkeresése.  

Az otthon és az iskola közti 

útvonal „bejárása”. 

Magyarország térképének 

tanulmányozása. 

Földgömb nézegetése. Európa 

fogalma, Magyarország 

elhelyezkedése, határai. 

Térkép méretének 

összehasonlítása, arányok, lépték.  

A négy égtáj megnevezése, 

felírása, gyakorlása. 

Egy hetes időtartam. 

Eligazodás az óra számlapján, 

tájékozódás napon, órán belüli 

időegységekben, időegységek 

periodikus változásainak 

megértése. 

Saját- és környezetből ismert 

személyek életkora, különböző 

életszakaszok elnevezései. 

Beszélgetés emlékekről, jelenről, 

tervekről. 

felvételek, nagyítás, 

kicsinyítés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Térkép, alaprajz tanulmányozásakor felmerülő fogalmak. Alagsor, 

földszint, emelet, padlás, jobbra, balra, szemben, hátunk mögött, kanyar, 

előtér, aula, tömegközlekedés, autó, parkoló. 

Időegységek, időbeli távolságok, időtartamok: jövő hét, múlt hónap, 

tegnapelőtt, holnapután, munkaidő, éjjel-nappal, egy órája, egy óráig, egy 

órán keresztül, egy óra múlva, egy hete, két hónapja. 



 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Mennyiségek – Műveletek 

Órakeret 

70 óra 

Előzetes tudás Önellenőrzés fontossága. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számjegyek és műveleti jelek írása, olvasása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Műveleteket végezni önállóan, 

segédeszközökkel, kevés hibával. 

Felismerni, kimondani, diktálásra 

leírni kétjegyű számokat, 

egymáshoz viszonyított értéküket 

megállapítani. 

Összeadni kétjegyű számokat 

tetszőleges segítséggel 

(szükséges). 

Írásbeli összeadást (2 tag) és 

írásbeli kivonást végezni 

(tízesátlépés nélkül). 

Elvégezni a négy alapműveletet, 

az eredményt ellenőrizni 

becsléssel és fejben (írásban). 

Ismeretek 

– Összeadás, kivonás, pótlás, 

bontás 10-es körben. 

– Számkör bővítése 20-ig. 

– Műveletek 20-as körben. 

– Számkör bővítése 100-ig. 

– Műveletek 100-as körben. 

– A számológép. 

 

Tevékenységek 

Halmazok számlálása, bővítése 

egyesével. 

Számok leírása, összehasonlítása. 

Bontások, pótlások, kivonások 

tízesátlépéssel, több tényezős 

összeadások egymás mellé és 

egymás alá írva. 

Azonos tagok összeadásai során 

szorzás megemlítése. 

Műveletek kerek tízesekkel, 

kétjegyű számok növelése, 

csökkentése tízesekkel. 

Tízesátlépés. Helyi érték 

jelentése!  

Az eddig tanult műveletek 

gyakorlása egyre magasabb 

számkörben. 

Műveletek végzése, eredmények 

értelmezése. 

Szöveges feladatok. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vásárlás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ismétlés, gyakorlás, számok, kétjegyű szám, helyi érték, összeg, maradék, 

kivonás, összeadás, számológép billentyűi, körülbelül, becslés, 

számjegyek, 10-es, 100-as helyi értéke, helyi érték, maradék, szorzás, 

osztás. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Mértékegységek, mérések, pénz 

Órakeret 

70 óra 

Előzetes tudás Mérések végzése kis segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pénz használatának, fontosságának és a pénz kezelésének megértése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A tanuló környezetében található 

tárgyakon pontos mérést végezni. 

A mennyiség állandóságának 

megértése. 

Megérteni, hogy a nagyság és a 

súly között nincs feltétlenül 

összefüggés (könnyű és nehéz). 

Az árakat nagyságrendileg 

differenciálni. 

Megtanulni a pénz gondos 

megőrzésének, megbecsülésének 

fontosságát. 

Kis segítséggel tájékozódni az 

időpontok között. 

Ismeretek 

– Hosszmértékek: méter, 

centiméter, kilométer. 

– Űrmértékek: liter, deciliter. 

– Súlymértékek: kilogramm, 

dekagramm. 

– A pénz. 

– Jövedelem, takarékoskodás, 

pénzügyek kezelése. 

– Időmérés: naptár, óra. 

 

Tevékenység 

Mérések mérőszalaggal, 

hozzáadás, levonás, 

meghatározott hosszúságok 

bejelölése, km-es távolságok 

autóstérképen és a valóságban 

(sebesség és távolság 

összefüggései). 

Térbeli tárgyak 3 adatának 

lemérése. 

Mennyiségállandóság 

szemléltetése folyadékméréssel. 

Súly növekedésének, 

csökkenésének megfigyelése 

hozzáadáskor, elvételkor 

háztartási mérlegen. 

Megfigyelések a különböző 

anyagok fajsúlyával 

kapcsolatban. 

5, 10, 20 Ft-os pénzérmék 

felismerése, értékük.  

Meghatározott összeg 

kiszámolása többféleképpen. 

Összegek leírása diktálás után. 

Egyszerű szöveges feladatok 

felállítása, megoldása, 

megválaszolása. 

Papírpénzek felismerése, 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: mérések, 

becslés, vásárlás, 

fizetés. 



 

 

nagyságrendjük. 

Fizetés, nyugdíj, járadék, segély, 

rendszeres és alkalmi jövedelem, 

pénzkezelés, banki műveletek. 

Időpontok megállapítása, leírása, 

kiolvasása. 

Lapozgatás tv-újságban, dátumok, 

időpontok olvasása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hosszúság, szélesség, átmérő, kerület, távolság, sebesség, liter, deciliter, 

késhegynyi, evőkanálnyi, kiskanálnyi, különböző mennyiség-

meghatározások, forint, Ft. rövidítés, +, –, plusz, mínusz, összeg, maradék, 

olcsó, drága, óra, perc, de., du., este, mértékegységek és használati 

területük, vásárlás, árak, pénztárblokk, fizetés, visszajáró pénz, vásár, 

akció, árleszállítás, különböző jövedelemforrások, fizetnivalók. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Összefüggések felismerése 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Egyszerű állítások, igazságok eldöntése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Feladatmegoldás megtervezése logikai úton, az eredmény értékelése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Felnőtt irányítása nélkül közös 

játékban részt venni a szabályok 

betartásával, konfliktusok 

elkerülésével. 

Felfedezni és megfogalmazni a 

logikai hibákat. 

Feladatot önállóan megérteni, 

megtervezni, kiszámolni, 

megválaszolni. 

Ismeretek 

– Figyelemfejlesztő gyakorlatok 

és játékok. 

– Gondolkodást fejlesztő 

gyakorlatok. 

– Szöveges feladatok. 

 

Tevékenység 

Társasjátékok, vetélkedők, 

pontozásos versenyek 

villámkérdésekkel váltott 

témákban. 

Memória-játék, puzzle. 

Gondoltam egy számot... 

Történetben hibák felfedezése 

(irreális időpont, mértékegység, 

életkor stb.). 

Ábra kiszámolása, másolása 

négyzethálón. 

Logikai hiba felfedezése 

történetben, rajzban. 

Szöveg értelmezése, megfelelő 

Olvasás-írás: értő 

olvasás; 

játékszabályok, 

szöveges feladatok. 



 

 

művelet helyes megválasztása. 

Több lépcsős feladatok megoldási 

terve, a lépések végrehajtása, 

részeredmények értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Munka – fizetés, szerencse – nyeremény, tükrözés, bal-jobb oldal, fejtörő, 

vetélkedő, pontverseny, győztes, időtartam;  

olcsóbb – drágább, irány, távolság, szabály, sorrend, mértékegységek, 

mérőeszközök nevei, létszám, mennyiség, méret, időtartam fogalmak 

megfogalmazása, részeredmények, ellentétes műveletek (+,–). 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló rendelkezik alapvető ismeretekkel az égtájakról. 

Felismeri saját települése és Magyarország térképét.  

Megbízhatóan tájékozódik a mindennapi tevékenységek szintjén.  

A tanuló képes 

 biztosan eligazodni, üzeneteket, küldeményeket megbízhatóan átadni 

az iskolán belül; 

 lényeges információkat megfigyelni, összegyűjteni és összefüggően 

elmondani; 

 reális terveket, elképzeléseket alakítani a jövőre vonatkozóan; 

 műveleteket végezni önállóan, segédeszközökkel kis  

hibaszázalékkal, ismeri a számológép funkcióját, használatának 

alapjait; 

 egyre magasabb szinten, egyre nagyobb önállósággal megoldani 

elemi számolási feladatokat; 

 eladat önálló megértésére, megtervezésére, kiszámolására, 

megválaszolására; 

 feladatát kitartóan, igényesen végezni; 

 a környezetében levő tárgyakon pontos mérést végezni, alapvető 

jártassággal rendelkezik a tanult mértékegységek terén; 

 megérteni az időegységek különböző nagyságrendjét, a gyakorlatban 

spontán alkalmazni az idő- és térbeli tájékozódási készségét. 

Elemi ismeretekkel rendelkezik a pénzzel kapcsolatban (értékek 

összehasonlítása, nagyságrendbeli megkülönböztetése).  

A tanuló képes 

 megtanulni a pénz gondos megőrzését, megbecsülését, a gyakorlatban 

használni (segítséggel) a pénzt mint fizetőeszközt; 

 az árakat nagyságrendileg differenciálni (200 Ft alatti, 1000 Ft feletti 

(négyjegyű összegek); 

 felnőtt irányítása nélkül közös játékban részt venni a szabályok 

betartásával, konfliktusok elkerülésével; 

 keresni, felismerni, megfogalmazni az összefüggéseket a logikai 

gondolkodás elvárható szintjén, felfedezni és megfogalmazni a 

logikai hibákat. 

 


