47. modul – 1/A melléklet

2. évfolyam

Feladatkártyák – tanuló/1.

Elrejtettem egy logikai lapot.
Ezt kérdezték tőlem:

én ezt feleltem:

?

nem

?

nem

?

nem

nagy ?

nem

?

igen

?

nem

•
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Ha kitaláltad, rajzold le az elrejtett lapomat!
Elrejtettem egy logikai lapot.
Ezt kérdezték tőlem:

én ezt feleltem:

kicsi?

•

2

nem
?

nem

?

igen

?

nem

?

igen

?

nem

Ha kitaláltad, rajzold le az elrejtett lapomat!
*Elrejtettem egy logikai lapot.
Elárulom róla, hogy egy tulajdonságban különbözik
ettől a laptól:

ettől:

3

és ettől is:

Ha kitaláltad, rajzold le az elrejtett lapomat!
Keresd meg a többi lapot, ami szintén 1 tulajdonságban különbözik csak
a kitalált laptól! Azokat is rajzold le!
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Feladatkártyák – tanuló/2.

*Két logikai lapot rejtettem el.
Mindegyik ugyanolyan színű.
Mindegyik ugyanolyan nagyságú.
Mindegyik lyukas.
Ettől a laptól ugyanabban az egy tulajdonságban különböznek:

4

Melyik az elrejtett két lap?

Mit csinálhat ez a gép?
Készítsd el a táblázatot, és írd bele a számokat!

Be:

45

27

18

Ki:

5

3

2

81

5

36
8

1

Mit csinálhat ez a gép?
Készítsd el a táblázatot, és írd bele a számokat!

Be:

43

21

67

Ki:

56

34

80

26

6

58
58

62
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Feladatkártyák – tanuló/3.

Mindenki egy 8 Ft-os csokit vásárol.
Éva is:
2

1

10
10 10 10
forintforint
forintforint

Misi is:
2

7

János is:
10 10
10
forint
forint forint

2

5
Nóri is:

1
2

10 10 10 10 10 10
forint
forint
forint
forint
forint
forint

10 10 10 10 10
forint
forintforintforint
forint

1

Kinek hány forintja maradt?
Írd le mindegyiket számfeladattal, és számítsd ki! Felelj a kérdésre!

Mit csinálhat ez a gép?
Készítsd el a táblázatot, és írd bele a számokat!

Be:

5

18

90

Ki:

95

82

10

7

8

37
44

100

Mit csinálhat ez a gép?
Készítsd el a táblázatot, és írd bele a számokat!

9

28

0

8

22

0

5

8

0

7

10

38

16

8

4
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73
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Feladatkártyák – tanuló/4.

Válaszd ki ezeket a lapokat a készletedből!

10

Rakd körbe őket úgy, hogy 1 különbség legyen a szomszédok közt!
*Válaszd ki ezeket a lapokat a készletedből!

11

Rakd sorba őket úgy, hogy 2 különbség legyen a szomszédok közt!
Válaszd ki ezeket a lapokat a készletedből!

12

Rakd ki valamilyen sorrendben őket! Két-két lap közé keress olyan
lapokat a készletből, (egyet, vagy többet), hogy a szomszédok között
1 különbség legyen!
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Feladatkártyák – tanuló/5.

Í rd le a következő szöveges feladatokat számtannyelven,
13
és oldd meg!
1. Az Állatkert egyik nagy teknőse ma 48 éves. Hány év múlva
lesz 100 esztendős?
2. A
 jegesmedve naponta 8 kiló halat eszik meg (egyéb táplálékok
mellett). Hány kiló halat fogyaszt egy hét alatt?
3. A tavon 65 ékszerteknős van, 27-tel kevesebb, mint amennyi mocsári
teknős. Hány mocsári teknős van a tavon?

Í rd le a következő szöveges feladatokat számtannyelven,
és oldd meg!

14

1. Mennyi a korkülönbség a 73 éves nagyapó és a 16 éves unokája
között?
2. A
 nya 9 évvel fiatalabb apánál, aki 41 éves. Anyánál hány évvel
idősebb apa?
3. Bea 13 éves, Janka 16 éves, Zsolt 8 éves. Melyikük hány év múlva lesz
kétszer olyan idős, mint ahány éves most?

Írd le a következő szöveges feladatokat számtannyelven,
és oldd meg!
1. Hány hetet élt már az 50 napos kisbaba?
2. Hány éves az, aki 84 hónapot élt?
3. Hány hónapos a 3 és fél éves kisgyerek?
4. Hány óra telik el 3 nap alatt?
Melyik kérdésre kereshetsz választ a következő rajz segítségével?
12

12

12

12/2

15
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Építsd fel a számpiramist! (



+



Feladatkártyák – tanuló/6.

)

16

10
3

7

9

2

6

A csúcson álló számnak írd le minél többféle nevét!

17

A bűvös négyzetben minden sorban,
minden oszlopban

24

és minden átlóban

28

ugyanannyi a háromhárom szám összege.
Rajzold le a bűvös négyzetet,
és írd be hiányzó számokat is!

27

32

Írj két olyan számot, amelyre igaz, hogy
– páratlan,
– 40-nél nagyobb és 70-nél kisebb és
– benne van a 9-es szorzótáblában!

Melyik az a szám az előbbi kettő közül, amelyik benne van
a 7-es szorzótáblában is?

18
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Építsd fel a számpiramist! (

4



+

5

Feladatkártyák – tanuló/7.

)



3

19

9

8

A csúcson álló számnak írd le minél többféle nevét!

A bűvös négyzetben minden sorban,
minden oszlopban
és minden átlóban
ugyanannyi a háromhárom szám összege.
Rajzold le a bűvös négyzetet, és

20
24
12

20

28

írd be hiányzó számokat is!
Írd le a bűvös szám sokféle nevét!

Gondoltam egy számot. Elárulom róla, hogy
– páros,

21

– a két számjegyének összege 13, és
– ha a két számjegyét összeszorzod, akkor 40-nél kisebb számot kapsz.

Melyik számot gondoltam?
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Feladatkártyák megoldása/1.
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Feladatkártyák megoldása/2.
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Feladatkártyák megoldása/3.

47. modul – 1/B melléklet

2. évfolyam

Feladatkártyák megoldása/4.
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Feladatkártyák megoldása/5.
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Feladatkártyák megoldása/6.
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tanítói fólia

Kati a 72 forintos konyharuhát szeretné megvenni
édesanyjának ajándékba.
A pénztárcájában egy darab 20 forintost,
három 10 forintost és öt 5 forintos van.
Megveheti-e a tervezett ajándékot,
és mellé a 20 forintos csokit?

A születésnapra torta és kétféle sütemény is készül.
A tortához 12 tojásra van szükség, a krémjéhez még 6-ra.
Az egyik sütemény tojás nélkül készül, de a másikhoz 4 tojás
fehérje és még 4 egész tojás kell.
A polcon áll 6 felbontatlan, teli tojástartó doboz, és
egy dobozban van még 2 tojás.
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Az iskola egy hetes táborozást szervezett.
Július 18-án indultak. Lefoglalták a vonat egyik kocsiját,
amelyben 11 fülke volt, és mindegyikben 8 ülés.
A 67 gyereket 16 felnőtt kísérte.

tanítói fólia
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1. Hányan mentek
táborozni
az iskolából?
2. Mennyivel volt
több a gyerek,
mint a felnőtt?
3. K b. hány gyerek
felügyelete jutott
egy-egy felnőttre?
4. Mennyi ülés maradt
üresen a kocsiban?

5. Mikor utaztak
haza a táborból?

tanítói fólia
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tanítói fólia

67 + 16 =

18 + 6 =
e

16 +

= 67

f

67 –
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d
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67 ?

67 – 16 =
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c

67 / 16

h

8 · 11 –

= 67 + 16

b

67 + 16

= 8 · 11
a

i

8 · 11 – 67 + 16 =
j
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tanítói fólia
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1. mérőlap – tanító
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1. mérőlap – tanító
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1. mérőlap

Számláld meg a pöttyöket! Írd le, hogy mennyi!
a)

b)

1. mérőlap – tanuló
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Ellenőrző feladatkártya – tanuló/1.

1. Mérd meg a rövidebb papírcsíkot: a
hossza legyen az 1!

A

A rövidebb papírcsík hossza: ....... piros.

2. Most is a piros rúd hossza legyen az 1!
A hosszabb csík megméréshez a zöld rudakat használd!
A hosszabb papírcsík hossza: ....... piros.

1. Mérd meg a rövidebb papírcsíkot: a
hossza legyen az 1!

B

A rövidebb papírcsík hossza: ....... világoskék.

2. Most is a világoskék rúd hossza legyen az 1!
A hosszabb csík megméréshez a zöld rudakat használd!
A hosszabb papírcsík hossza: ....... világoskék.

1. Mérd meg a rövidebb papírcsíkot: a
hossza legyen az 1!
A rövidebb papírcsík hossza: ....... citromsárga.

2. Most is a citromsárga rúd hossza legyen az 1!
A hosszabb csík megméréshez a narancssárga rudakat használd!
A hosszabb papírcsík hossza: ....... citromsárga.

C
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Ellenőrző feladatkártya – tanuló/2.

1. Mérd meg a rövidebb papírcsíkot: a
hossza legyen az 1!
A rövidebb papírcsík hossza: ....... világoskék.

2. Most is a világoskék rúd hossza legyen az 1!
A hosszabb csík megméréshez a zöld rudakat használd!
A hosszabb papírcsík hossza: ....... világoskék.

D
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2. mérőlap – tanuló

2. mérőlap
1. Írd ide a diktált számokat!
.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
2. Írd ide a leírt számokat csökkenő sorrendben!
.......... ......... .......... .......... .......... .......... ..........
3. Jelöld piros pöttyel a számok helyét a számvonalon, és írd alá a szám jelét!
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4. Színezd a ház falát, tetejét, ajtaját különböző színűre! (Az ablak maradjon
fehér!) Mindegyik ház más színezésű legyen!
Ezek a színek szerepelhetnek:

(Nem biztos, hogy mindegyiket ki lehet színezni másképpen!)
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3. mérőlap – tanuló

3. mérőlap
1. Kétfelé válogatták ezeket a lapokat, de egyet rossz helyre tettek. Keresd
meg, hogy melyik az! Rajzold át jó helyre!

Kijavítva milyen az összes lap, amelyik a kék lapra került? ...........
Milyen a többi mind? ...........................................................................
2. Itt van tíz szám:

67

18

76

82

99

21

50

34

5

Írd le közülük az összeset,
ide, amelyik benne van
a 3-as szorzótáblában

3. Mit mond a kép?

ide, amelyik
nagyobb 50-nél

ide, amelyik nem
nagyobb 50-nél
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3. mérőlap – tanító

