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TANÍTS ÚGY SZÁMLÁLNI NAPJAINKAT, HOGY BÖLCS SZÍVHEZ JUSSUNK! 

KEZDETBEN - A VILÁG TEREMTÉSE 

ÉVFOLYAM 

1. 

TANTÁRGY 

MATEMATIKA 

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

A foglalkozás legfőbb célja a matematikai 

készségfejlesztés a 7-es számkörben. Az 

összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés 

képessége, a megfigyelőképesség és memória 

fejlesztése, valamint a válogató, osztályozó és 

rendszerező képesség fejlesztése. A 

problémafelismerő és -megoldó képesség fejlesztése. 

Önállóság és együttműködés a feladatok 

elvégzésekor. Versenyhelyzet teremtése, eredmények 

azonnali és folyamatos értékelése. Türelemre, 

elfogadásra, segítőkészségre nevelés. 

Környezettudatosságra nevelés.  

 

 

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

A foglalkozás sok feladattípuson vezeti keresztül a tanulókat a hetes 

számkörben való számlálás gyakorlásában. A bibliai történethez készült 

illusztrációk rendszeresen visszatérő elemei az órának, nem is gondolnánk, 

mennyi matematikai lehetőség rejlik ezekben a képekben! A gyermekek 

játékos formában sajátítják el a számlálás alapjait, a foglalkozás egészét a 

többször visszatérő versenyfeladatok teszik még színesebbé.  

 

 

 

IDŐKERET 

45’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

Laptop, interaktív tábla, projektor; M1: Versek, játékok; M2: 

Diasor; M3: Animáció; M4: Smiley sablon; Korongok; M5, M6: 

Online feladatok; Számkártyák, dominókészletek; M7: 

Jutalomkártyák; M8: Házi feladat 

 

A logóval jelölt feladatokhoz kapcsolódó MELLÉKLETEK a Református 
Tananyagtárban (reftantar.hu), a kiadvány aloldalán érhetőek el. 
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6’ 
Előkészítés, 
bemelegítés 

a.) A foglalkozás megkezdéseként végezzünk bemelegítő 

ujjgyakorlatokat ujjpercérintésekkel és ujjmozgatásokkal! 

b.) Mondjuk el közösen az alábbi versek egyikét vagy egymás után 

mindegyiket!  

Két kis madár ül a fán; Hüvelykujjam korán kelt; Dupla, dupla 

c.) Számláljunk 0–10-ig általunk ismert mozgással, mutogatással, 

versikével kísérve! A diasorban található számolós versike segítségével 

7-ig tudunk kézjellel elszámolni. Az ügyesebb osztályokban minden 

diánál megkérdezhetjük: 

Miből van egy, kettő, három stb. db a képen?  

Laptop, projektor 
M1: Ráhangolódó 
versek szövege és 

játékleírások 
M2: Diasor az órai 

feladatokhoz 
(2–8. dia) 

 

 

 
 
 

b.) Természetesen 
az osztály által 

ismert bármely, 
matematika órát 

bevezető vers 
megfelel. 

 

7' 
Rá-

hangolódás 

a.) Ismerkedjünk meg a teremtés történetével, nézzük meg a videót!  

b.) Mozgásos feladat. Térjünk vissza a Diasorhoz! Ismételjük át a 

’Számolós történet’-tel a teremtés napjait! Olvassuk sorban a 

mondatokat, miközben a gyerekek feladata, hogy ha számot hallanak a 

történetben, guggoljanak le.  

Laptop, projektor 
M3: Történetek a 

Bibliából – 
Teremtéstörténet c. 

animáció 
M2: Diasor az órai 

feladatokhoz 
(9. dia) 

 

 
IDŐ-

TARTAM 
(PERC) 

 

SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

TANANYAGOK/ESZ
KÖZÖK 

 

MEGJEGYZÉSEK/
VARIÁCIÓK 
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10’ 

Korábbi 
ismeretek 

fel-
elevenítése, 
gyakorlása 

Osszuk ki a gyerekeknek a mellékleteket (Smiley sablon). A feladat, hogy 

a diák jobb felső sarkában lévő feladatnak megfelelően rajzoljanak arcot 

a smiley-knak, és színezzék ki a megfelelő színnel! Az első feladatot 

csináljuk meg közösen! Kérdezzük meg a gyerekeket: Mennyi pöttyöt 

látsz a szemek sorában levő dominón? Minden sort más tanuló 

válaszoljon meg, a színnel kapcsolatos számlálásra egy nehezebben 

haladó gyermeket kérjünk meg.  

Laptop, projektor 
M2: Diasor az órai 

feladatokhoz 
(11–16.dia) 

M4: Smiley sablon 
(tanulónként 6 db kör) 

 

A Smiley sablon 
nyomtatóbarát 

verzióban 
nyomtatható, 

előzetesen 
szükséges 
szétvágni. 

5’ 1. 

Memóriajáték: Vetítsük ki a Diasor 17. diáját! Osszunk ki minden 

tanulónak 5 db piros és 5 db kék korongot! A feladatuk, hogy miután jó 

alaposan megfigyelték a képet, eltakarjuk, majd a sorban elhangzó 

állításokról döntsék el, hogy azok igazak-e vagy hamisak. Ha emlékezetük 

szerint az állítás igaz, piros korongot, ha hamis, kék korongot tegyenek 

maguk elé egy oszlopban.  

Laptop, projektor 
M2: Diasor az órai 

feladatokhoz 
(17–18.dia) 

5 db piros és 5 db kék 
korong/tanuló 

 

 

5’ 
 

2. 

Mozogj, csettints, koppints! Kérjük meg a gyerekeket, hogy álljanak fel! 

A Diasor utasításai alapján végezzük el a feladatot!   

Laptop, projektor 
M2: Diasor az órai 

feladatokhoz   
(19–25.dia) 
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5’ 3. Oldjuk meg közösen a történethez készített interaktív feladatokat!    

Interaktív tábla 
M5: Interaktív feladat 

– Történetek a 
Bibliából – 

Teremtéstörténet 

A történet végén 
található az 

interaktív játék!  

5’ 4. 

Hármasával hívjuk ki a gyerekeket az interaktív táblához. Lépjünk az 

online játékfelületre, majd a tanulók egymás után, a számkereket 

megpörgetve oldják meg a számlálós feladatot!  

Interaktív tábla 
Számkártyák, dominók 

M6: További online 
feladatok 

 

A többi tanuló 
memóriafejlesztő 
számkártyákkal és 

dominókkal 
gyakorol a helyén. 

2’ 
Befejezés, 

óra lezárása 

Az órai feladatokban láthattuk, hogy Isten teremtett világa milyen 

színes és gazdag, bár még korántsem láttunk mindent belőle!  

Óvjuk, becsüljük és őrizzük ezt a gyönyörű teremtett világot, amit Isten 

ajándékba adott nekünk!  

Az óra lezárásaként osszuk ki a jutalomkártyákat és a színezőket!  

M7: Órai munka 
értékelése: 

Jutalomkártyák 
M8: Házi feladat: 
Számos színezők 

 

 

 

 

 


