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KÉTSZERKETTŐ 

A VÍZÖZÖN TÖRTÉNETE 

ÉVFOLYAM 

2. 

TANTÁRGY 

MATEMATIKA 

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

A foglalkozás legfőbb célja a 2-es szorzó- és 

bennfoglalótábla gyakorlása és az ezekkel kapcsolatos 

műveletek elmélyítése. Cél továbbá a számolási 

képesség fejlesztése, a megfigyelés és az ismeretek 

alkalmazása. Cél az elvont, logikai gondolkodás 

fejlesztése, a tevékenységekkel, képpel megjelenített 

műveletek megértése, leolvasása és az összefüggések 

meglátása.  

 

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

A foglalkozás elején babzsákokkal való számlálással, játékkal hangolódunk rá 

az órára, majd a tanulók felelevenítik az özönvíz történetét. 

A műveletalapú tevékenységgel egybekötött csoportalakítás után a 2-es 

szorzó- és a bennfoglalótábla alkalmazásával és megértésével kapcsolatos 

feladatok következnek. 

A foglalkozásban tantárgyi koncentrációként a hittanon kívül megjelenik a 

környezetismeret is az állatfajok csoportosításával, az óra további részeiben 

ezekkel kapcsolatos műveletek és feladatok kerülnek feldolgozásra, mint pl. 

szöveges feladatok megfogalmazása vagy igaz-hamis játék.  

 

 

 

IDŐKERET 

45’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

Kivetítő, laptop; babzsákok; M1: Animáció; Blu Tack, 

M2: Képanyag; Művelet- és képkártyák; M3: Képek 

állatokról; M4: Műveletkártyák 

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

Osszunk minden tanulónak egy babzsákot!  

a.) Mondjuk közösen a páros számokat 0–40-ig, közben páros kézzel 

dobjuk és kapjuk el a babzsákokat. Ezután a páratlan számokat soroljuk 

1–41-ig. 

b.) Álljunk körbe, 0–100-ig soroljuk a páros számokat, közben ütemre 

adjuk körbe a babzsákjainkat!  

Babzsákok 

(létszámnak 

megfelelően) 

Az 5-ös és a 10-es 
szorzótáblát ismerik 

már a tanulók; 
számlálhatunk ötösével 

és tízesével is; 
növekvő, illetve 

csökkenő sorrendben 
is.  

6' 

Ráhangolás, 

történet 

meg-

tekintése 

Nézzük meg közösen a vízözön történetéről készült videót, de előtte 

kérjük meg a gyerekeket, hogy figyeljék meg, hol fordulnak elő számok 

a történetben! 

M1: Történetek a 

Bibliából – A 

vízözön története c. 

animáció 

  

 IDŐ-
TARTAM 

(PERC) 

 

SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

TANANYAGOK/ 
ESZKÖZÖK 

 

MEGJEGYZÉSEK/
VARIÁCIÓK 
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5’ Motiváció  

Tegyük fel a táblára a történet bárkát ábrázoló képeit.  

Kérjük meg a gyerekeket, hogy mondjanak szorzásokat a képekkel 

kapcsolatban. Az elhangzott műveleteket írjuk a képek alá!  

Pl. A bárkához egy pár medve és egy pár oroszlán érkezik, vagyis:  

2 · 2 = 4  
 

Blu Tack 
M2: Képanyag 

Verzió: Készítsünk 

előre képekkel 

kapcsolatos művelet-

kártyákat és 

összekeverve tegyük ki 

a táblára a képek 

mellé. A tanulók 

feladata a kártyákat a 

megfelelő kép alá 

helyezni (frontális 

munka, jelentkezés 

alapján). 

4’ 
Csoport-

alakítás 

Minden gyermeknek osszunk egy rajzot, műveletet vagy szorzatot, 

amelyek egyeztetése alapján találják meg a saját csoportjukat.  

Pl.  

Művelet- és 
képkártyák  

M2: Képanyag 

Verzió: Az előre 
elrendezett 

csoportasztalokra 
tegyük ki valamely 

bárkát ábrázoló képet. 
Az ezekkel kapcsolatos, 

szintén előre 
elkészített 

műveleteket/képeket 
osszuk ki a gyerekek 

között, akik így találják 
meg a saját 

csoportasztalukat.  
A kártyák kiosztásánál 

könnyen 
odafigyelhetünk a 
differenciálásra is!  

3 · 2  6 6:2=3 
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5’ Csoportosítás  

Minden csoportnak osszuk ki az állatokat ábrázoló képeket (pl. 

borítékban), a következő magyarázattal és feladattal:  

Egy nap Nóé és családja a bárkához érkező állatokat a következő módon 

csoportosítja: madarak, rovarok, kétéltűek, emlősök.  

Rendezzétek el ennek megfelelően az állatokat a bárkában!  

(Villámfejtörőként felvethetjük, hogy melyik állatcsoport maradt ki, és 

vajon miért.) 

A következő feladat előtt mindenképpen ellenőrizzük a 

csoportosításokat! 

M3: Képek 

állatokról 
 

8’ 
A 2-es 

szorzótábla 

gyakorlása 

A csoportok alkossanak szorzásokat az állatos képeknek (M3) 

megfelelően:  

- Mennyi emlős érkezett ezen a napon? (7 · 2 = 14) 

- Mennyi madár repült a bárkába aznap? (2 · 10 = 20)  

- Mennyi rovar helyezkedett el a bárka kicsiny réseiben? (2 · 8 = 16)  

- Mennyi kétéltű talált helyet magának az egyik helyiségben? (2 · 3 = 6)  

Kivetítő, laptop 
M3: Képek 

állatokról 

A kérdésekhez 
kapcsolódó képeket a 

kivetítőn jelenítsük 
meg! (Ezek a képek a 
csoportasztalokon is 

megtalálhatóak.) 
A helyes megoldásokat 

egy későbbi feladat 
miatt hagyjuk a táblán!  
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3’ 

A 2-es 

bennfoglalót

ábla 

gyakorlása 

Osszunk minden csoportba műveletkártyákat, melyeket a tanulók az 

állításoknak megfelelően emeljenek fel!  

- Az emlősök hány faja került a bárka egyik termébe, ha összesen 14-en 

voltak? (14 : 2 = 7)  

- Hány fajta madarat helyeztek el egy másik szobában ezen a napon, ha 

összesen 20-an voltak? (20 : 2 = 10) 

- Hány fajta rovar repült be az ablakon a bárka egyik termébe, ha 

összesen 16-an voltak? (16 : 2 = 8)  

- Hány fajta kétéltű mászott be a bárka ajtaján, ha összesen 6-an voltak?  

(6 : 2 = 3)  

Kivetítő, laptop 
M3: Képek 

állatokról 

M4: Művelet-

kártyák 

A képeket az előbbi 
feladathoz hasonlóan 

vetítsük ki! 
Lehetőség szerint 

minden csoporttagnak 
jusson egy-egy 
műveletkártya! 

5’ 

Szöveges 

feladat 

alkotása 

Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy miket tudnánk még kiszámolni a 

kapott eredményekből? Pl: 

- Mennyi állat érkezett összesen a bárkára?  
emlősök: 7 · 2 = 14 

madarak: 2 · 10 = 20 
rovarok: 2 · 8 = 16 
kétéltűek: 2 · 3 = 6 

14 + 20 + 16 + 6 = 56 állat érkezett a bárkára. 
- Hányan lesznek, ha másnap ugyanennyi állat érkezik?  

56 + 56 = 112 

 

A tanulók 
gondolkozhatnak Nóé 
fejével, mi mindenre 
kellett neki figyelni; 

milyen kérdések  
foglalkoztathatták.  
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2’ Gyakorlás 

Játsszunk igaz-hamis játékot! 

Ha az állítás igaz, a tanulók felemelt kézzel álljanak fel, ha pedig hamis, 

guggoljanak le. Csak tapsra mozduljanak!  

Példamondatok:  

- Az emlősök kevesebben vannak, mint a kétéltűek.  

- Több a rovar, mint a madár.  

- 6-tal több a madár, mint az emlős.  

- 10-zel kevesebb a kétéltű, mint a rovar.  

- A rovarok számának egyes helyi értékén 6 áll.  

 

A táblán látják a 
tanulók az egyes 

állatcsoportok számát, 
ez segítség nekik a 

feladat megoldásában. 

1’ 
Óra végi 

értékelés 

Aki úgy érezte, hogy nehéz volt számára a mai munka, tegye maga elé a 

kezét, aki úgy érzi, hogy kicsit volt csak nehéz, de jól ment, emelje 

magasabbra. Aki úgy érzi, hogy nagyon jól dolgozott a mai órán, emelje 

a feje fölé a két kezét.  

 

Nagyon jó alkalom ez a 
tanulók helyes 

önértékelésének 
fejlesztésére, a 

magukat alul értékelők 
bátorítására, 
erősítésére.  

 


