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34. modul – 1. melléklet

1. évfolyam

tanító

37. modul – 2. melléklet

1. évfolyam

tanító

Nincs rajta beugrás, minden oldalról ugyanúgy néz ki, kocka.

Van rajta beugrás, kétszintes,
három elemből áll.

Van rajta beugrás, nem lyukas,
nem lehet megépíteni két egyforma részből, lépcső.

Össze lehet tenni két egyforma
részből, nincs rajta beugrás, földszintes.

Két egyforma részből össze lehet
tenni, nem földszintes (kétszintes), nincs rajta beugrás.

Van rajta beugrás, nem lyukas,
földszintes, három elemből áll.

Lyukas, háromszintes, a lyukon
kívül is van rajta beugrás.

Lyukas, a lyukat leszámítva nincs
rajta beugrás, 4 elemből áll.

38. modul – 1. melléklet
1. évfolyam
tanító

38. modul – 2. melléklet

1. évfolyam

tanító

földszintes

Két ugyanolyan
részből áll!

van rajta
beugrás!

Lyukas

ilyen az alaprajza:
Kocka

tükrös

nem tükrös

39. modul – 1. melléklet

1. évfolyam

tanító

A mesét (Békés Pál: Kétbalkezes varázsló) szó szerint idéztem a könyvből, de a tanító belátása szerint kihagyhat
részeket, vagy megváltoztathatja a kifejezéseket, ha a gyerekek számára túl nehéznek találja a szöveget.
A történet főszereplője egy ügyetlen varázsló, Fitzhuber Dongó, aki éppen megkapta varázslóoklevelét, és egy lakótelepi varázslóhivatalba helyezték, ahol várhatóan nem lesz semmi tennivalója. Azonban találkozik egy kisfiúval (Éliás Tóbiással),
és együtt nekiindulnak kalandokat keresni a lakótelepen. Kalandok után kutatva találkoznak a magányos királlyal (Első
Badarral) is, ők pedig igyekeznek megvigasztalni.

Békés Pál: Kétbalkezes varázsló
– No de felség! – vigasztalta Dongó, míg Éliás Tóbiás a rongyszőnyeggel pepecselt a király arcán. – Ne pityeregjen már, mondja el inkább, mi nyomja a lelkét.
A királyi egéritatás lassanként lecsendesedett.
– Háha-háá, háha-háá – sóhajtotta Első Badar, és belefogott a történetbe: – Egyszer volt, hol nem volt… – kezdte, de pillantása körülvándorolt a szobában, megállapodott a radiátoron, és ő királyi felsége legyintett.
– Szóval, valamikor nem itt éltünk mi. És főként nem egyedül. Nemrégen egy kacsalábon forgó palotában
laktunk a folyó túlpartján. Köröttünk hetedhét országban híres udvar, melyben csak úgy hemzsegtek a daliásnál
daliásabb lovagok meg a szebbnél szebb udvarhölgyek. Volt szakácsunk, hoppmesterünk, főlovászmesterünk,
udvari bolondunk, kuktánk, buktánk, kaktuszunk, minden, ami dukál. Volt aranyunk, országunk, kincsünk, encsünk és bencsünk. Mindezt feledhetetlen emlékű atyánk, Első Botor hagyta ránk. De mindenekelőtt velünk volt
csodálatos leányunk, a szépséges szép Lanolin királykisasszony, öreg napjaink megédesítője. Boldogan éltünk,
vadászatokat, lovagi tornákat rendeztünk, és pompás lakomákat, időnként összejártunk a szomszéd királlyal kár
tyapartira. Olykor egy-egy legkisebb fiú vetődött az udvarunkba, rendszerint kiállt három próbát, ilyenkor nekiadtuk valamelyik leányunkat, volt belőlük tucatnyi, ilyenkor hetedhét országra szóló lakodalmat csaptunk,
ahogy illik. Egyszóval így éldegéltünk volna boldogan, míg meg nem halunk, ha… – s Első Badar újra szeméhez
emelte és alaposan megöntözte a rongyszőnyeget – ha egy rút napon építkezni nem kezdenek a birtokunkon.
– Építkezni, felséged akarata ellenére?!
– Szanáltak minket! – jajdult fel Első Badar.
– Mi az, hogy … szanálni? – súgta Éliás Tóbiás.
– Lebontani – súgta vissza Dongó.
– Szanálták a kacsalábon forgó várunkat – rítta az ősz szakállú, boldogtalan Első Badar. – Jöttek a bontógépek,
és a vidám életnek híre-pora sem maradt.
[…]
Első Badart rázta a zokogás.
– És mi ott álltunk egy szál alsóneműben. Végül nagy nehezen kiutaltak nekünk néhány lakást. Lakótelepre
költözött az egész udvartartásunk. Utoljára akkor láttuk hű alattvalóinkat, amikor megérkeztünk ide, elbúcsúztunk a megállóban, és mindenki elindult megkeresni a lakását… Azóta egyikükkel sem találkoztunk, egyikükkel
sem beszéltünk. Képtelenek vagyunk megtalálni őket az egyforma ajtók, folyosók, szeméttárolók és lépcsőházak
rengetegében. Fogalmunk sincs, hová lett a mi szépséges leánykánk, öreg napjaink megédesítője.
Dongó és Éliás Tóbiás, hogy megvigasztalják a királyt, a királykisasszony keresésére indulnak. Számos kaland után a királylányt és az udvartartás többi tagját is megtalálják, és nagy ünneplést rendeznek.
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A 11 kisebbik
szomszédja
A 16 nagyobbik
szomszédja
Kett�vel kevesebb
mint 9
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Van benne 0 számjegy

1. évfolyam

13-nál kisebb

Páratlan

52. modul – 6. melléklet
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Követelmények 1. évfolyam végére
a Programtanterv alapján
A számfogalommal és műveletfogalmakkal kapcsolatos ismeretek, képességek, készségek
(Az 1. és 7. fejezet nem szorosan kapcsolódik a szám- és műveletfogalmakhoz.)
2. A SZÁMFOGALOM ELŐKÉSZÍTÉSE
Képes a hosszúság, tömeg, űrtartalom és darabszám szerinti érzékszervi összehasonlításra nagyobb eltérések
esetén; a megállapítást kifejezi megmutatással, szóban.
Össze tud mérni hosszúságot, tömeget, és össze tud hasonlítani összességeket párosítás segítségével darabszám
szerint kisebb eltérések és egyenlőség esetén is. A megállapítást kifejezi megmutatással, szóban, jellel.
3. HALMAZOK SZÁMOSSÁGA, MENNYISÉGEK MÉRŐSZÁMA
A több, kevesebb, ugyanannyi viszony megállapítani tudása a 20-as számkörben.
Az „ugyanannyi” viszonyban levő halmazokhoz ugyanannak a számnak a hozzákapcsolása kb. 10-ig.
Számhoz megfelelő halmaz létrehozni tudása.
A hosszúság szerinti összehasonlítások biztos végzése; adott hosszúság megjelenítése alkalmi egységekkel; a
mérőszám megállapítása. Mérőszámhoz és adott egységhez megfelelő hosszúság létrehozása.
4. ISMERKEDÉS A SZÁMOKKAL KÖZELEBBRŐL
Statikus képek olvasása; a számok kép szerint bontott (összeg-, különbség-) alakjának leolvasása darabszám és
mérőszám tartalommal. Számok bontott alakjához megfelelő képek alkotása.
A számokról gyűjtött ismeretek megjegyzése, megmutatni tudása: nagyságviszonyuk, helyük a számsorban,
számszomszédok, párosság, páratlanság, kéttagú bontott alakjaik. Pótlás 10-re.
Elemek sorszámának megállapítása adott sorozatban.
Állítások igazságának megítélése. Nyitott mondatok igazzá, nem igazzá való lezárni tudása.
A számok jelének ismerete: biztonságos olvasása, felismerhető írása.
5. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS ÉRTELMEZÉSEI
A műveletek értelmezni tudása tevékenységről, történésről, képpárról, képről való leolvasás alapján darabszámokkal és mérőszámokkal (esetleg segítséggel).
A műveletek elvégezni tudása önálló megjelenítés alapján (esetleg fejben is).
6. SZÁMOK 10-TŐL 20-IG
A 0, 1, 2, … 20 számok alkalmazásra érett, de még a konkrétumokhoz szorosan kapcsolódó fogalmi tartalmának
ismerete:
– darabszám és mérőszám megállapítása egyesével való számlálással és alkalmi egységekkel való méréssel
(hosszúság, tömeg, űrtartalom);
– számok írása, olvasása (diktálás után, számlálás, mérés eredményének, saját gondolatnak és műveleteknek a
lejegyzésére;
– számok nagyságviszonyának megítélése; a nagyságviszony valóságtartalmának ismerete;
– számok különféle (összeg- és különbség-) alakjainak azonosítása értékük szerint.
Eljátszott, képeken megjelenített, vagy szavakban megfogalmazott tevékenységekhez, helyzetekhez hozzá tudják kapcsolni a megfelelő összeadást, kivonást.
Meg tudnak jeleníteni adott összeadást, kivonást tevékenységgel, rajzzal, szöveggel.
Ki tudnak számolni összegeket, különbségeket eszközzel (vagy anélkül), meg tudják keresni a hiányos összeadás,
kivonás hiányzó számát.
Képesek felszólításra ellenőrizni saját munkájukat, összevetni a valósággal, és alakul az igényük az önelle
nőrzésre.
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8. SZÁMOK TULAJDONSÁGAI, SZÁMKAPCSOLATOK
A megismert tulajdonságok bemutatni, értelmezni tudása tárgyi tevékenységgel, képpel.
Számok összehasonlítása, szétválogatása adott tulajdonság szerint (konkrétumokon való tapasztalás alapján).
Annak ellenőrizni tudása, hogy két adott szám adott (ismert) viszonyban van-e egymással.
A KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉT A KÖVETKEZŐ SZEMPONTOK SZERINT ÉRTÉKELHETJÜK:
1. Képes-e valósághoz számot, számhoz valóságot rendelni (meg- és leszámlálás, meg- és kimérés); alkalmazza-e
a mérési pontatlanságot jelző „körülbelül” vagy más kifejezést?
2. Becslésében kifejeződik-e annak felismerése, hogy a nagyobb mennyiséget több egység teszi ki, a kisebbet
kevesebb, ha ugyanazzal az egységgel méri mindkettőt?
3. Ismeri-e és helyesen írja-e a számok jelét 20-ig diktálás után, másolva, saját gondolat kifejezésére?
4. Tudja-e a számok nagyság szerinti sorrendjét, meg tudja-e mutatni, mit jelent, hogy az egyik szám nagyobb,
mint a másik?
5. Ismeri-e a számok szomszédjait, helyüket a számegyenesen?
6. Kirakás megjelenítés után meg tudja-e állapítani két számról, hogy az egyik mennyivel nagyobb, mint a
másik?
7. Helyesen írja és olvassa-e a számok összehasonlítását kifejező, jelekkel írt állításokat (pl., hogy a 2 < 7; a 4 +
8 > 10 – 1 stb.)?
8. Le tudja-e olvasni adott helyzetről, képről számok különféle alakjait; összeg- és különbségalakhoz hozzá tude kapcsolni megfelelő képet?
9. Tudja-e a számok kéttagú összegalakjait és a megfelelő különbségalakokat; helyesen le tudja-e írni egyen
lőségként?
10. Ismeri-e a számok néhány tulajdonságát, és meg tudja-e mutatni ezek jelentését?
11. Eljátszott, kirakott tevékenységről le tudja-e olvasni a megfelelő összeadást, kivonást; szöveggel adott
tevékenységről, helyzetről – megjelenített vagy elképzelt kép közvetítésével – le tudja-e olvasni a megfelelő
összeadást, kivonást; le tudja-e írni ezeket a műveleteket?
12. Ki tud-e számolni összegeket, különbségeket, hiányos műveleteket megjelenítés után vagy már ismert esetre
támaszkodva (pl. háromtagú összeadások)?
13. Konkrét egyedi esetekben ismeri-e az összeadás, kivonás kapcsolatát, a két művelet monotonitását (azt, hogy
pl. ha egy számhoz többet adunk, akkor az „eredmény” is több lesz, vagy, ha valamiből többet veszünk el,
akkor kevesebb marad), a tagok felcserélhetőségét; fel tudja-e használni számolásban, számok összehasonlításában?
14. Képes-e saját munkáját ellenőrizni, összevetni a valósággal, és alakul-e az igénye az önellenőrzésre?

