
3. OSZTÁLY 
A TANANYAG ELRENDEZÉSE 

 
Jelölések:  

Piros – főtéma Citromsárga – segítő, eszköz  Narancssárga – előkészítő Kék – önálló melléktéma   
 

 

Hét 

Gondolkodási 
és megismerési 

módszerek 

 

Probléma-
megoldások, 
modellek és 
alkotások 

Természetes 
számok 

Műveletek A törtszám 
fogalma; a 
negatív szá-

mok 

Geometriai 
tapasztalat-

szerzés 

 

Valószínűségi 
játékok 

1. 
Mennyiségi tu-
lajdonságok sze-
rinti sorba rende-
zések 

 Számfogalom a 
100-as számkör-
ben. Darabszám, 
mérőszám, ér-
tékmérő tarta-
lom. (Számlálás, 
mérés egyesével 
és nem egyesé-
vel; becslés. 
Számrendszeres, 
helyiértékes 
írámód. (Szám-
egyenes, szám-
táblázat...) 

  Hosszúság, 
terület, térfogat, 
űrtartalom és 
mérése. 

 

2. 
Elemek (tárgyak, 
szavak, számok) 
szétválogatása 
kétfelé: részhal-
maz és kiegészítő 
halmaza, tulaj-
donság és taga-
dása. Adott vi-
szonyban levő 

Kombinatorikus 
alkotások 

Számok tulaj-
donságai, kap-
csolatai 

    



elemek összevá-
logatása; össze-
válogatott 
elempárok közti 
azonos viszony 
keresése;  
Állítások alkotá-
sa, értése 

3. 
Képről számfel-
adat, számfel-
adatról kép 
alkotása 

Számok ábrázo-
lása és értelme-
zése szakaszok-
kal 

    

4. 
Problémameg-
oldás szaka-
szokkal való 
ábrázolással 

 Müveletek a 
100-as számkör-
ben: összeadás, 
kivonás  
 

   

5. 

Állítások igazsá-
gának megítélé-
se, igaz állítások 
alkotása. 
Nyitott mondatok 
kiegészítése 
igazzá, nem 
igazzá (nemcsak 
a számok köré-
ben) 

Nyitott mondat, 
szöveges feladat 
a 100-as szám-
körben 

 Szorzás, osztás 
Műveletek ábrá-
zolása és értel-
mezése szaka-
szokkal  

   

6. 
 Összetett szö-

veges feladatok 
leírása két mű-
velettel, a záró-
jel szerepének 
újra-
értelmezése 
„Megfordított gé-
pek” 
Szabályleolvasás. 

 Hiányos művele-
tek; műveletek 
inverze  
Összeadás, ki-
vonás, zárójel-
használat 

  Valószínűségi 
játékok, megfi-
gyelések. 

7. 
  Számkörbővítés 

1000-ig. Darab-
szám, mérőszám, 
értékmérő tarta-
lom. Helyiérték-

  Mennyiségek becs-
lése, mérése, a 
mérés pontatlansá-
ga; adott pontos-
sággal való mérés 

 



8. 
Táblázatok és 
fadiagramok 
használata. 

Kombinatorikus 
alkotások 

rendszer tapasz-
talati kiépítése 

    

9. 
       

10. 
  Tapasztalatok a 

számok nagy-
ságviszonyairól; 
tájékozódás 
számegyenese-
ken, számtáblá-
zatokon. 

   

11. 
 Hányfélekép-

pen? Számalko-
tások. 

Pontos szám, 
közelítő szám 

 

Mennyiségek becs-
lése, mérése, a 
mérés pontatlansá-
ga; adott pontos-
sággal való mérés 

Mi a valószí-
nűbb? Tapaszta-
latok gyűjtése 
játékokban; és 
egyéb megfi-
gyelések a vélet-
lenről 

12. 
Azonosságok, 
különbözőségek 
kiemelése, meg-
fogalmazása. 

Szöveges fel-
adatok, tábláza-
tok, nyitott 
mondatok  

 

Műveletek az 
1000-es szám-
körben: össze-
adás, kivonás. 
Analógiák meg-
figyelése, alkal-
mazása. (Becs-
lés, kerekített 
értékekkel való 
közelítés). 

   

13. 
Összefüggés-
felismerés, ösz-
szefüggések kife-
jezése táblázatok 
kiegészítésével, 
sorozatok folyta-
tásával, szavak-
kal, jelekkel 

Szöveges fel-
adatok, tábláza-
tok, nyitott 
mondatok Soro-
zatok, gépes 
játékok. 

     



14. 
Igaz állítások 
alkotása 

     

15. 
Változások meg-
figyelése Össze-
függés-
felismerés, ösz-
szefüggések kife-
jezése táblázatok 
kiegészítésével, 
sorozatok folyta-
tásával, szavak-
kal, jelekkel 

Sorozatok, gé-
pes játékok 
Nyíljelölés, 
nyitott monda-
tok; számalko-
tások 
 

    

16. 
 Szöveges fel-

adatok, nyitott 
mondatok, táb-
lázatok 

    

17. 
  

Szóbeli szorzás, 
osztás, maradé-
kos osztás; kerek 
tízesek szorzása 
egyjegyűvel. 
Az összeg és a 
különbség szá-
mítása, becslés-
sel, százasokra, 
tízesekre kerekí-
téssel. 
Szorzatok számí-
tása. 
Szorzatok becs-
lése, maradékos 
osztás. 
A becslések 
finomítása kü-
lönféle módsze-
rekkel. 

   

18. 
 

Szöveges fel-
adatok, nyitott 
mondatok, táb-
lázatok 

    

19. 
Válogatások. 
Halmazok jel-
lemzése állítá-
sokkal, tulajdon-
sággal. Címké-
zés. 

  

 

 Síkidomok vá-
logatása 

 



 
 

 

Hét 

Gondolkodási 
és megismerési 

módszerek 

 

Probléma-
megoldások, 
modellek és 
alkotások 

Természetes 
számok 

Műveletek A törtszám 
fogalma; a 
negatív szá-

mok 

Geometriai 
tapasztalat-

szerzés 

 

Valószínűségi 
játékok 

20. 
    Alkotások tes-

tekből, lapokból 
 

21. 
Válogatások 
kétszer kétfelé 

     

22. 
     Parkettázás  

23. 
Változások megfi-
gyelése. 
A különféle szám-
rendszereket képvi-
selő eszközök 
(Dienes-készletek, 
pénzek...) összeha-
sonlítása; a rendsze-
rek analógiája 

 Az írásbeli össze-
adás előkészítése 
 
 
Az írásbeli össze-
adás eljárása 

   

24. 
 Szöveges feladatok-

ról számfeladatok, 
nyitott mondatok 
alkotása 

Csoportosítások, 
leltározás különféle 
alapszám szerint. Az 
írásbeli műveletek 
tapasztalati előkészí-
tése. 
Számok írása, szám-
rendszeres alakjuk; 
Számtulajdonságok: 
alaki érték, 
helyiérték, valódi 
érték. 

Az összeg változásai 
Hiányos összeadások 
(a pótlás) 

   



25. 
 Sorozatok, gépes 

játékok 
Írásbeli kivonás 
A különbség válto-
zásai 

   

26. 
 Szöveges feladatok, 

gépes játékok 
 Műveletek kapcsola-

tai 
   

27. 
   Részekre osztás Törtszámok, méré-

sek 
Mennyiségek mérése  

28. 
Elemek összehason-
lítása, rendezése 
Összefüggés-
felismerés 

   Több egyenlő rész, 
törtszámok egyenlő-
sége, nagyságviszo-
nyai 

Geometriai mennyi-
ségek összehasonlí-
tása; a mennyiség és 
a mértékegység kap-
csolata 

 

29. 
 Problémákhoz il-

leszthető modellek 
választása, készítése, 
olvasás modellről, 
táblázatról 

  A negatív számok 
fogalmának alapozá-
sa 

  

30. 
 Szövegértelmezés, 

számfeladatok alko-
tása 

Számtulajdonságok: 
alaki érték, 
helyiérték, valódi 
érték 

Az írásbeli szorzás 
előkészítése; többta-
gú összeadások, 
többszörözések 

   

31. 
 Szöveges feladatok, 

nyitott mondatok. 
Egy és két művelet-
tel leírható szöveges 
feladatok 

 Az írásbeli szorzás 
eljárásai . 
Szorzás és osztás 
kapcsolata; hányados 
keresése becsléssel 
és a becslés finomí-
tásával 

   



 

32. 
Elemek jellemzése 
tulajdonságokkal. 
Adott tulajdonságok 
szerinti kétfelé válo-
gatások. 

  Az írásbeli szorzás 
gyakorlása, 
alkalmazása 

 Téglatest, kocka, 
gömb – téglalap, 
négyzet, kör  

 

33. 
Változások megfi-
gyelése mozgások, 
irányok, méretek 
összehasonlításával 

    Tájékozódás síkon 
és gömbön  
Útvonalak követé-
se, kifejezése, jelö-
lése (kézmozdulat-
tal, nyíllal, szavak-
kal, képpel...), a 
megfigyelések 
rögzítése 

 

34. 
 Sorozatok folytatása, 

kiegészítése, szabá-
lyok keresése, ellen-
őrzése. Számsoroza-
tok összehasonlítása. 

  Egységtörtek és 
többszöröseik 

Mozgások, 
elfordulás, szög, 
szögmérés 

 

35. 
Állítások, sejtések 
megfogalmazása. 
Sejtések ellenőrzése, 
korrekciója. 

Táblázatok, grafiko-
nok készítése gyűj-
tött adatokból. Gra-
fikon-olvasás 

Számtulajdonságok, 
számkapcsolatok: 
paritás, számjegyek, 
oszthatóság, 
kerekített érték, 
osztási maradék… 

   Megfigyelések, kí-
sérletek véletlen 
eseményekről. Ada-
tok gyűjtése, rende-
zése  
Adott kísérlet ese-
ményeinek sorba 
állítása bekövetkezé-
sük esélye szerint 

36. 
 Szöveges feladatok     

37. 
 Feladatok év végére  

Műveletek alkalma-
zása a probléma-
megoldásokban. 

   


