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SZÁMOLJUNK JÓZSEFFEL! 

JÓZSEF TÖRTÉNETE 

ÉVFOLYAM 

4. 

TANTÁRGY 

MATEMATIKA 

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

A foglalkozás elsődleges célja a tanulók számolási 

rutinjának fejlesztése József történetén keresztül. Cél 

továbbá a problémamegoldó gondolkodásmód és a 

biztos szám- és műveletfogalom kialakítása, erősítése, 

a rugalmas gondolkodóképesség, és a memória, az 

elvont, logikai gondolkodás fejlesztése is. A tanulók 

legyen képesek és motiváltak az önálló 

feladatmegoldásokon keresztül a tanulási 

folyamatokban való aktív részvételre. A foglalkozás 

célja a tanagyag egyes részeinek csoportmunkában 

való feldolgozása, mellyel fejlesztjük az 

együttműködési képességet és a reális önértékelés 

kialakítását. 

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

A foglalkozás rengeteg változatos és izgalmas feladatot kínál a 

gyermekeknek, sok matematikai tartalmú játékkal és érdekes feladványokkal 

színesíti a tananyag feldolgozását. 

József történetén keresztül izgalmas párhuzamokat állít az egyes események 

és a matematikai alapműveletek között, a feladatokat különleges 

figyelemmel építve egymásra, hol visszacsatolva, hol előretekintve, minden 

egyes lépésnek értelmet és értéket adva.   

 

 

IDŐKERET 

45’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

Kivetítő, számítógép; számkártyák; borítékok, M1: 

Mondatok; M2: Animáció; M3: Számkártyák; M4: Interaktív 

játék; M5: Kenyeret és gabonát ábrázoló kép; Füzet; Magok 

 
A logóval jelölt feladatokhoz kapcsolódó MELLÉKLETEK a Református 
Tananyagtárban (reftantar.hu) a kiadvány aloldalán érhetőek el.  



 MATEKÓRA JÓZSEF TÖRTÉNETÉN KERESZTÜL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1’ 
Csoport-
alakítás 

Osszunk a tanulóknak 1–5-ig számokat, amelyek alapján 5 csoportba 

rendeződnek, a lehető legrövidebb idő alatt.   
Számkártyák 

A tervezet egy 26 
fős osztályra 

készült, így alakult 
4 db 5 fős és 1 db 6 

fős csoport. 

2' Motiváció 

Osszunk ki minden csapatnak egy-egy borítékot, melyben a történet 

egyes jelenetei találhatók feldarabolva. A csoportok feladata, hogy két 

perc alatt helyes sorrendbe tegyék a mondatokat, és segítségükkel 

felelevenítsék József élettörténetét.  

(Az ellenőrzést az óra későbbi pontján tesszük meg!) 

Borítékok mondatokkal 
M1: Mondatok 

 
 

1’ Célkitűzés 

A mai órán egy jól ismert bibliai történet, József története lesz 

segítségünkre a műveletek elvégzésében.    
  

 IDŐ-
TARTAM 

(PERC) 

 

SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

TANANYAGOK/ 
ESZKÖZÖK 

 

MEGJEGYZÉSEK/
VARIÁCIÓK 
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9’ 
Történet fel-
elevenítése 

Nézzük meg közösen a József története c. videót! 

A videó megtekintése után közösen ellenőrizzük, hogy a csoportok 

helyes időrendbe tették-e a történetet! Minden helyes megfejtésért 

adjunk a csapatok minden tagjának egy-egy magot! Hívjuk fel a 

gyerekek figyelmét, hogy vigyázzanak a magjaikra, mert könnyen 

leeshetnek vagy elkavarodhatnak. 

Kivetítő, 
laptop 

M2: Történetek a 

Bibliából – József 

története c. animáció 

 
Magok 

 

7’ 
Történet 

elmélyítése I. 

A csoportok némajátékkal/állóképekben jelenítsék meg a 

csoportszámuknak megfelelő jelenetet!  

1.) József a szép, díszes ruhájában dicsekszik az álmairól. 

2.) Józsefet a testvérei kiközösítik, majd haragjukban bedobják egy 

kútba. 

3.) József Egyiptomba került, egy főember szolgájaként. 

4.) József börtönbe került, ahol megfejtette a pohárnok és a 

fősütőmester álmát. 

5.) József megfejti a fáraó álmait, ezért ő Egyiptom felügyelőjévé teszi. 

Adjunk a csoportoknak felkészülési időt! Engedjük a gyerekeknek, hogy 

használhassanak eszközöket is a jeleneteikhez!  

Az állóképeket értékeljük magokkal. 

Magok 

(A csoportszám 
megegyezik azzal a 
számmal, amit óra 

elején húztak.) 
 
 
 

A jelenetek 

bemutatása után a 

gyerekek állóképeit 

egymás mellé 

állítva 

megjeleníthetjük az 

egész történetet, 

erről fotót is 

készíthetünk! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HbzvPLQ55r0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HbzvPLQ55r0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HbzvPLQ55r0&feature=youtu.be
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5’ 
Számtitok 

 

Minden csoportnak osszunk egy számot, ami a csapat száma lesz a 

feladatban, ezt lefordítva egy meghatározott helyre teszik. A feladatban 

állításokat mond a tanár, a tanulóknak egyénileg kell eldönteni, hogy a 

csapatszám szerint igaz-e az állítás. A lefordított számot a csapatok 

tagjai akárhányszor megnézhetik, de nem fordíthatják fel és nem 

írhatják le sehova.  Ha az adott állítás igaz, a tanulók álljanak fel, ahogy 

József kévéje is fölkelt és állva maradt!  Ha az állítás hamis, maradjanak 

ülve!  Ha nem tudnak dönteni, akkor hajoljanak előre, ahogy 

József kévéje előtt leborultak a testvérei kévéi! 

Minden állítás után ellenőrizzünk: ha a csapatból legalább 3 fő jól 

döntött, akkor egy előre kikészített dobozból, jutalmul kivehetnek egy-

egy szem magot!  

Állítások: 

 Páros szám vagyok. (2010, 3176,7450) 

 Számjegyeim összege több, mint 15. (4615, 2339, 3176, 7450) 

 A 6-os számjegy ennél a számnál 600-at jelent. (4615) 

 Az egyesek helyi értékén áll a 6-os számjegy. (3176) 

 Százasra kerekített értékem 4600. (4615) 

 Két azonos alakú szám van bennem. (2339, 2010) 

 Páratlan szám vagyok. (4615, 2339,) 

 Tízesre kerekített értékem 3180. (3176) 

 Az 1-es számjegy valódi értéke 10. (4615, 2010) 

 Osztható vagyok 2-vel. (2010, 3176, 7450) 

M3: Számkártyák 

 
Magok 
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4’ 
Történet 

elmélyítése 
II. 

József álmain kívül mások álmai is szerepeltek a történetben. Kik voltak 

ők?  

Játsszunk egy játékot, amelynek segítéségével feleleveníthetjük 

ezeket az álmokat!  

M4: Interaktív játék 

Az interaktív 
játékot úgy érjük el, 
ha átlapozzuk végig 

a történetet!  

9’ Gyakorlás 

A fáraónak mindkét álma ugyanazt jelentette: 7 bőséges év után 7 szűk 

esztendő következett. A gazdag években raktárakba gyűjtötték össze az 

élelmet az ínségesebb időkre. A gabona terméséből milyen élelmünk 

készül?  

Józsefék 7 évig gyűjtögettek élelmet a raktárokba a bőség 

idején. Nektek 7 percetek lesz, hogy minél több műveletet 

megtaláljatok, és elvégezzétek azokat!  

Feladat: tegyünk kenyeret és gabonaszálakat ábrázoló képeket a 

teremben különböző helyekre. A képek hátoldalán egy-egy művelet 

található. A gyerekek feladata, hogy egyénileg olvassák le a 

műveleteket, jegyezzék meg, a helyükön végezzék el, és így tovább az 

idő leteltéig. Minden helyes megoldásért kapnak egy-egy magot.  

M5: Kenyér és gabona 

kép 

 
Magok 

 

Nyomtassuk ki a 6 
db képet, és 
mindegyik 

hátoldalára írjunk 
rá egy-egy 
műveletet:  

3608 + 888 = 4496  
4467 + 3168 = 7635  
1055 + 1387 = 2442  
9676 – 3388 = 6288 
8861 – 2473 = 6388  
8290 – 5333 = 2957 

 

https://reftantar.hu/uploads/jozsef_tortenete/hu/
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5’ 
Sorozat-
memo 

Írjuk fel a táblára a következő számsort:  

3610, 3630, 3650 … 

A feladat, hogy a START szó elhangzása után egyszerre két feladatot is 

végezzenek folyamatosan: 

1. Folytassák a füzetben a megkezdett sorozatot további tagokkal, a 

felismert szabály szerint!  

2. A sorozat folytatása közben a pedagógus folyamatosan 5 szót ismétel 

József történetéből, melyekből a tanulók próbáljanak meg minél többet 

megjegyezni. A szavak: főpohárnok, Egyiptom, tehén, fáraó, álom. 

 

A STOP szó elhangzásakor írják le az utolsó számot, majd az elhangzott 

szavakat is (nem muszáj sorrendben)! 

Ellenőrzéskor kérdezzük meg a gyerekeket, hogy mi volt a szabály, ki 

jutott 3750, vagy 4810 fölé, és milyen szavakat írtak le!  

Az egyéni teljesítményt értékeljük magokkal. 

Tábla,  
füzet 

 
Magok 

 

2’ Értékelés 

Számoljuk össze az órán gyűjtött magokat (egyénileg). Az első 3, aki a 

legtöbb magot gyűjtötte, jutalomban részesül. 
   

 


