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JÓZSEF EGYIPTOM ÉLÉN 

JÓZSEF TÖRTÉNETE 

ÉVFOLYAM 

4. 

TANTÁRGY 

MATEMATIKA 

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

A történet egy részletének felidézése. Helyes 

nyelvhasználat a matematikai szaknyelv területén is, 

kifejezőkészség fejlesztése, világos, rövid, önálló 

gondolatfogalmazás. Problémamegoldó képesség, 

emlékezet, memória, figyelem fejlesztése. Társakra 

való odafigyelés, tolerancia, együttműködés, empátia, 

vita, érvelés, meggyőzés. Ismeretek mélyítése, 

rendszerezés, rögzítés. Önellenőrzésre, önértékelésre 

való nevelés. Valóságtartalomra épülő biztos 

számfogalom kialakítása a tízezres számkörben. 

Adatok gyűjtése, rendezése. A matematika és a 

valóság kapcsolatának erősítése. A 

szabványmértékegységek használatának mélyítése. 

Tartalmi indoklások előtérbe helyezése. 

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

A foglalkozás alapvetően a csoportmunkára épül, de emellett minden más 
munkaforma megjelenik. Az óra foglalkozik diagramelemzéssel, igaz-hamis 
állításokkal, alapműveletekre visszavezethető szöveges feladatokkal, 
valamint tömegméréssel kapcsolatos feladatokkal. Az óra tele van 
képességet és logikus következtetést fejlesztő elemekkel is (állítások 
megfogalmazása adatok segítségével, grafikon adatainak összehasonlítása 
stb.) A nyomtatható mellékletek segítségével interaktív tábla hiányában is 
megvalósítható.  

 

 

IDŐKERET 

45’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

Kivetítő, laptop/Interaktív tábla; Csoportmappák (kifejtve a 
tervezetben); M2: Online feladat; M3: Diasor, füzet; M4: 
Ötödrész feladatok; M5: Rövid szöveges feladatok; M6: 
„Keresd a titkos számot!”-feladatlap; Műveletkártyák; M7: 
Önértékelő kártyák 

 

 

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

Rendezzük csoportmunkához az asztalokat, készítsük elő a 

csoportmappákat. Alkossunk 5 csoportot, és jelöljünk ki a csoporton 

belül felelősöket: „szőlő, alma, körte, szilva” felelősök (egy-egy 

csoportban), jegyző, visszatekintő, csendfelelős, eszközfelelős 

feladatokkal, amely szerepek hetente változnak a gyereknél.  

Csoportmappák  

Az én 
csoportomban a 

mappákat állandó 
csoportmappaként 
használjuk, ezeket a 

gyerekek 
díszítették ki.  
Ebben van az 
értékelőlap, 

lehetőség szerint 
ebben helyezek el 

mindent, ami az óra 
menetéhez 

szükséges, előre 
bekészítem. 

Illusztráció: M1: 
„Szerepek a 

faliújságon” kép 

4' Számfáraó 
(számkirály) 

Az óra témájához igazodva melegítsünk be „számfáraóval” (vagyis 

számkirállyal).  
 

Ebben a csoportban 
minden alkalomra 
más tanuló készül 

műveletekkel, így ő 
a játékvezető is.   

 IDŐ-
TARTAM 

(PERC) 

 

SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

TANANYAGOK/ 
ESZKÖZÖK 

 

MEGJEGYZÉSEK/
VARIÁCIÓK 
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1’ Célkitűzés 

A mai órán József élettörténetéből azt a korszakot emeljük ki, amikor az álmok megfejtése után a fáraó megfogadta 

József tanácsát, miközben a munkák felügyelőjévé nevezte ki. 

Természetesen a mai órán megjelenő matematikai feladatok nincsenek a Bibliában, de kapcsolódnak a történethez, 

és gyakorolhatjuk velük az eddig tanult alapműveleteket, számtannyelvet, tömegmérést és minden olyan dolgot, 

amit a mindennapokban is tudtok használni. 

5’ Ráhangolás 

A kerekítés egy gabonaraktárban is fontos. A beérkező 

gabonamennyiségek kerekített értékeivel sokkal könnyebb számolni 

fejben, főleg, amikor folyamatosan hozzák a raktárba a felesleget a 7 bő 

esztendőben.  

Nézzük meg, hogy ki lehetne felügyelő egy gabonaraktárban…  

Nyissuk meg az online feladatot közösen! Hívjunk ki egy tanulót, aki 

egyesével, a csapatok feladatvégzése után a táblánál jelöli a 

megoldásokat. A csapatok legyenek nagyon figyelmesek, hiszen a 

megjelenő műveletekkel kapcsolatban lesz pontszerzési lehetőség! A 

műveletek megoldása után kérdezzük meg a csapatokat, hogy melyik 

művelet volt a kakukktojás. (A 2010, mert annak az eredménye nem 

kerek százas, mint a többinek.) 

Laptop, 
kivetítő/Interaktív 

tábla 
M2: Online feladat  

Helyes megoldásért 
adjunk általunk 
meghatározott 

pontot a 
csapatoknak! 
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8’ Diagram 

Több ezer évvel ezelőtt, József megfejtette Isten üzenetét. Mi pedig 

elképzelünk egy gabonaraktárat, amiben József is összegyűjtötte a 

felesleges búzatermést.  

a.) Nyissuk meg a PPT-t, és elemezzük a diagramot! 

Minden tanuló egyénileg nyissa ki a füzetét, írják le 1–7-ig egymás alá a 

számokat, és írják mellé a PPT-n látott megfelelő mennyiséget! (2–3. dia) 

b.) Mondjunk állításokat a diagramokkal kapcsolatban! A csoportok 

feladata, hogy döntsék el az adott állításokról, hogy igazak-e vagy 

hamisak, s ezeket jegyezzék a füzetükbe. Ellenőrzéskor a szóvivő röviden 

indokolja is a választást! (A jó megoldások pontot érnek!)  

Állítások: 

A 6. évben gyűjtötték a legtöbb termést. I 

Az első és második évben összesen több mint 4000 kg-ot gyűjtöttek. H 

A legnagyobb különbség az 5. és a 6. év termése között van. H 

Volt olyan két év, amikor a búzatermés feleslege összesen nem érte el a 

7. évi mennyiséget. I 

Kivetítő, 
laptop 
Füzet 

M3: Diasor 
(2–3. dia) 
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5’ Rendszerezés 

A Mózes I. könyve 41,34-ben azt olvashatjuk, hogy „Ezt tegye a fáraó: 

rendeljen az ország fölé felügyelőket, és szedessen ötödöt Egyiptom 

országában a bőség hét esztendejében!” 

Nézzük meg, hogy mit jelent az ötöd kifejezés! 

Fordított irányú feladatok: 

Számoljunk egy kicsit! 

Ha valaki 500 kg búzát szolgáltatott be, akkor mennyi termése volt 

eredetileg? 

…… igen, ötször annyi (5x500), azaz 2500 kg búzát termesztett. 

Fordítsuk meg!  

Ha valaki 3000 kg búzát termesztett, hány kilogrammot kellett neki 

bevinnie a közös gabonaraktárakba? 

….. igen, az ötöd részét, azaz 3000:5=600 kg-ot vitt. 

Minden csoport véletlenszerűen kap egy-egy feladatot, amit a jegyző 

levezet a füzetben. Természetesen a többiek adhatnak tanácsot. Utána 

az eszközfelelős beszél a feladatmegoldásról. Mindenki figyelje meg a 

többieket is!  

A feladatok megoldásainak ellenőrzése után kérdezzük meg az osztálytól: 

Melyik két csoport beszélt ugyanarról a családról? (2-es és 4-es) 

M4: Ötödrész 
feladatok 

(minden csoportnak 
egy feladat) 

A matematika és az 
élet 

összefüggésein, 
valamint a Biblia és 

az életünk 
összefüggésein 

keresztül 
megláttatni, hogy 

minden mindennel 
összefüggésben 

van, és egymásra 
hatással vannak. A 
rendszerben való 

gondolkodás 
megalapozása 
folyik az alsó 
tagozaton. 
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4’ Gyakorlás I. 

Minden csapatnak adunk egy-egy feladatot. Az adatlejegyzésre, a 

megoldási terv készítésére, a megoldásra és a válaszra 3 percük van. Az 

adatokat a diagramról olvashatják le.  

Füzet 
M3: Diasor 

(3. dia) 
M5: Rövid szöveges 

feladatok  

Helyes megoldásért 
adjunk általunk 
meghatározott 

pontot a 
csapatoknak! 

5’ Gyakorlás II. 

Osszunk párosával egy-egy feladatlapot, és vetítsük ki a PPT-t! A 

pároknak a következő kérdésre kell megkeresniük a választ, vagyis a 

’Titkos számot’: 

Az ötödrészen kívül hány kg búzát adományoztak névtelen adakozók?  

(Megoldás: 1400 kg) 

M3: Diasor 
(4–5. dia) 

M6: „Keresd a titkos 
számot”-feladatlap 

Minden műveletet 
elvégeznek a 

gyerekek, közben a 
táblázatban 

megkeresik az 
eredményt, és 
lehúzzák. Végül 

marad egy szám, 
ami valójában a 

titkos szám, ennyit 
adományoztak. 

10’ Gyakorlás III. 

A 25 db műveletet tartalmazó kártyát osszuk el a csapatok között. A 

kiosztott feladatokat egyénileg oldják meg a tanulók adott időn belül. 

Aki végzett a saját csoportjának feladataival, az egy másik csoportnak 

osztott feladatból kér magának újat. A végén ellenőrizzük közösen a 

megoldásokat. 

 

Kivetítő, 
laptop, 
Füzet 

Műveletkártyák 

Saját 
műveletkártyák az 

adott csoport 
tudásához 

illeszkedve. 
A megoldókulcsot a 

táblára is 
kivetíthetjük. 
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A feladatokat minden tanuló önállóan oldja meg a saját füzetébe. Az 

ellenőrzés/pontozás a csoportmappában levő megoldókulcs alapján 

történik. A csoporttagok a helyes megoldásaik számát bediktálják a 

jegyzőnek, aki ezt összesíti.  

Szorgalmi házi feladat, amivel egyénileg plusz pontot lehet szerezni a 

csapatnak:  

 A szaladgáló feladatban összesen mennyi lett a műveletek 

eredménye a csapaton belül?  

 Mennyi a csoport által elért egyéni pontok összeredménye? 

 

A szorgalmi 
feladatnál a 
gyerekeknek 

lehetősége nyílik a 
tízezres számkörön 
kívül is számolniuk.  
Itt, mivel a véletlen 
is közrejátszik, hogy 
szorzás vagy osztás 

jutott egy-egy 
csoportnak, nem az 

eredmények 
(összegek) 

számítanak, hanem 
hogy a tanuló 
elvégezte-e a 

feladatot vagy sem. 

3’ Önértékelés 

A tanulók értékelése ún. önértékelő kártyákkal zajlik. Minden tanulónak 

van 4 különböző színű kártyája, mindegyik egy adott jelentéstartammal. 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy emeljék fel azt a kártyát, amelyik a 

leginkább igaz a mai órával kapcsolatban.  

 Zöld kártya: PROFI VAGYOK. Értem. Ha készen vagyok, tudok 
segíteni másoknak.  

 Kék kártya: SZAKÉRTŐ VAGYOK. Megértettem, dolgozom. 

 Sárga kártya: KEZDŐ VAGYOK. Pici segítségre van szükségem. 

 Rózsaszín kártya: ÚJONC VAGYOK. Több segítségre van még 
szükségem.  

M7: Önértékelő 
kártyák 

 

 


