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Egy konkrét helyi alkalmazás kidolgozása 
az első osztályos matematika kompetencia területhez. 

 
 

A kompetencia alapú matematika oktatás segítése számítógép használattal az első osztályban 
 
 
 

Ezen alkalmazás remekül használható CMPC-n, aktív táblán az iskolában, illetve a tanulók otthon is gyakorolhatnak a saját számítógépükön  
vele. A felhasználási módja a leírtaknál sokkal szélesebb körű. A tanító kreativitásától is függ.  
Feladatsorunk folyamatosan bővül, mintegy feladatbankként működik. Évfolyamonként, tantárgyanként, témakörönként, (számkörönként) 
építkezik. Hasznos segítséget nyújt az IKT-s órákhoz, s nem elhanyagolható, hogy a diákok is érdeklődéssel, önszorgalomból is használják. 
Hiszen változatos, sok példát ad, azonnal visszajelez a munka helyességéről. 
Javasolt felbontás: 1024x768. Teljes képernyős nézetben, automatikus elrejtéssel. 
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Számfogalom 
kialakítása 6 
1. Számold 
meg! 

A feladat gyerekekhez 
közelálló, egyszerű 
ábrákat használ. A 
tárgyakat érdemes el is 
mozdítani a takarás 
lehetősége miatt. 

1. * indítógomb 
2. Megfelelő 
számjegy 
kiválasztása: 
kattintással 
3. MEHET gomb 
4. A gép azonnal 
értékel. 

Megfigyelés 
Megszámlálás 
Mozgás-
koordináció 
 

Minden gyerek 
Korrepetáláson 
gyakorlás 

Egyéni 
Páros 

6. modul 
Darabszám 
 
10. modul 
Ismeretek kis 
számokról 

http://www.
altsuli.hu/al
so/szamtan/
szamfog1a.
html 
 



2. Szárítókötél Tegyél a szárítókötélre 
annyi zoknit, amennyit a 
gép kér! Mivel kétsoros 
a kötél, bontásos 
feladattá bővíthető. 

1. * indítógomb 
2. Megfelelő 
számú zokni 
felcsúsztatása a 
csipeszekhez. 
3. MEHET gomb 
4. A gép azonnal 
értékel. 

Megfigyelés 
Megszámlálás 
Mozgás-
koordináció 
 

Minden gyerek 
Korrepetáláson 
gyakorlás 

Egyéni 
Páros 

3.modul 
Több, kevesebb 

http://www.
altsuli.hu/al
so/szamtan/
szamfog2a.
html 
 

3. Gyöngysor Csak a gyöngyszemekre 
kell kattintani. A 
sorrend nem lényeges. 
A feladat bővíthető 
szóbeli utasításokkal. 
/Tapsolj többet…/ 

1. * indítógomb 
2. A 
gyöngyszemekből 
annyira kattints, 
amennyit a gép 
kér. 
3. MEHET gomb 
4. A gép azonnal 
értékel. 

Megfigyelés 
Megszámlálás 
 

Minden gyerek 
Korrepetáláson 
gyakorlás 

Egyéni 
Páros 

3.modul 
Több, kevesebb 

http://www.
altsuli.hu/al
so/szamtan/
szamfog1a.
html 
 

4. Almáskosár Gyermekekhez 
közelálló mesével lehet 
az érdeklődést 
felkelteni. /Sünpapa 
télire gyűjti…/ 
 

1. * indítógomb 
2. Annyi almára 
kattintasz, 
amennyit a gép 
kér. 
3. MEHET gomb 
4. A gép azonnal 
értékel. 

Megfigyelés 
Megszámlálás 
 

Minden gyerek 
Korrepetáláson 
gyakorlás 

Egyéni 
Páros 

3.modul 
Több, kevesebb 
6. modul 
Darabszám 
9. modul, 
Számjelek írása 
 

http://www.
altsuli.hu/al
so/szamtan/
szamfog4a.
html 
 

5. Bögrék a 
polcon 

A feladat gyerekekhez 
közelálló, egyszerű 
ábrákat használ. A kért 
számnak megfelelően a 
bögrékre kell kattintani. 
Bármelyik oldalra lehet. 

1. * indítógomb 
2. Annyi bögrére 
kattintasz, 
amennyit a gép 
kér. 
3. MEHET gomb 
4. A gép azonnal 

Megfigyelés 
Megszámlálás 
 

Minden gyerek 
Korrepetáláson 
gyakorlás 

Egyéni 
Páros 

6. modul 
Darabszám 
9. modul, 
Számjelek írása 
10. modul 
Ismeretek kis 
számokról 

http://www.
altsuli.hu/al
so/szamtan/
szamfog5a.
html 
 



értékel. 
6. Tedd a 
táblára! 

Csúsztasd az ábrákat a 
számnak megfelelően a 
táblára! 
 

1. * indítógomb 
2. Megfelelő 
számú tárgy 
felcsúsztatása a 
táblára. 
3. MEHET gomb 
4. A gép azonnal 
értékel. 

Megfigyelés 
Megszámlálás 
Mozgás-
koordináció 
 

Minden gyerek 
Korrepetáláson 
gyakorlás 

Egyéni 
Páros 

6. modul 
Darabszám 
9. modul, 
Számjelek írása 
10. modul 
Ismeretek kis 
számokról 

http://www.
altsuli.hu/al
so/szamtan/
szamfog6a.
html 
 

Szemléltetés 10 
1. Dominós 
számképek 

Számkép rövid ideig 
történő bemutatása, 
(felvillantása) után 
mondd meg, mely 
számról van szó! 10-es 
számkörben 

1. * indítógomb 
2. Láthatóvá válik, 
(felvillan) a 
számkép. 
Megjegyzése. 
3. BETAKAR 
gomb 
4. Leírják/meg-
mondják az adott 
számot.  
5. KITAKAR 
gomb – ellenőrzés. 

Számlálás, 
megfigyelés, az 
érzékszervek 
tudatos 
működtetése. 
Formaemlékezet. 
Összességlátás 

Minden gyerek Frontális 
Egyéni 

6. modul 
Darabszám 
9. modul, 
Számjelek írása 
10. modul 
Ismeretek kis 
számokról 

http://www.
altsuli.hu/al
so/szamtan/
szamfog1bs
z.html 
 



Szemléltetés 20 
1. Dominós 
számképek 

Számkép rövid ideig 
történő bemutatása, 
(felvillantása) után 
mondd meg, mely 
számról van szó! 20-as 
számkörben 

1. * indítógomb 
2. Láthatóvá válik, 
(felvillan) a 
számkép. 
Megjegyzése. 
3. BETAKAR 
gomb 
4. Leírják/meg-
mondják az adott 
számot.  
5. KITAKAR 
gomb – ellenőrzés. 

Számlálás, 
megfigyelés, az 
érzékszervek 
tudatos 
működtetése. 
Formaemlékezet. 
Összességlátás 

Minden gyerek Frontális 
Egyéni 

31. modul 
10-nél nagyobb 
számok 

http://www.
altsuli.hu/al
so/szamtan/
szamfog1cs
z.html 
 

2. Páros, vagy 
páratlan? 

A feladat gyerekekhez 
közelálló, egyszerű 
ábrákat használ. A 
tárgyakat párba húzva 
megállapítható a 
párosság. Szóbeli 
feladatmegoldás. 

1. * indítógomb 
2. A tárgyakat 
párba húzva 
megállapítható a 
párosság. 
3. Ellenőrzés 
szóban 

Megfigyelés 
Megszámlálás 
Mozgás-
koordináció 
 

Minden gyerek 
Korrepetáláson 
gyakorlás 

Egyéni 10. modul 
Ismeretek kis 
számokról 
22. modul 
Páros, páratlan 

http://www.
altsuli.hu/al
so/szamtan/
szamfog2cs
z.html 
 

3. Páros, vagy 
páratlan? 

A megjelenő számokat 
húzd a megfelelő 
halmazba! Szóbeli 
ellenőrzés 

1. * indítógomb 
2. A tárgyakat a 
megfelelő 
halmazba húzva 
megállapítható a 
párosság. 
3. Ellenőrzés 
szóban 

Megfigyelés 
Megszámlálás 
Mozgás-
koordináció 
 

Minden gyerek 
Korrepetáláson 
gyakorlás 

Egyéni 10. modul 
Ismeretek kis 
számokról 
22. modul 
Páros, páratlan 

http://www.
altsuli.hu/al
so/szamtan/
szamfog3cs
z.html 
 

Számok 
összehasonlítása 
6-os számkör 
1. Melyik több, 

Kétféle ábra van a 
halmazban, párosítással 
megállapítható, 
melyikből van több. 

1. * indítógomb 
2. Relációjel 
kiválasztása 
2. Halmazok 

Megfigyelés 
Megszámlálás 
Mozgás-
koordináció 

Minden gyerek 
 

Egyéni 5. modul 
Több, kevesebb, 
ugyanannyi 

http://www.
altsuli.hu/al
so/szamtan/
szamosszha



mennyivel? Érdemes összehúzni a 
párokat. Előfordul 
takarás is. 

számossága közötti 
különbség beírása. 
(Egyenlő is lehet!) 
3. MEHET gomb 
4. A gép azonnal 
értékel. 
 

Összehasonlítások 
 

s1abc.html 
 

Számok 
összehasonlítása 
10 
1. Melyik több, 
mennyivel? 

Kétféle ábra van a 
halmazban, párosítással 
megállapítható, 
melyikből van több. 
Érdemes összehúzni a 
párokat. Előfordul 
takarás is. 
10-es számkör 

1. * indítógomb 
2. Relációjel 
kiválasztása 
2. Halmazok 
számossága közötti 
különbség beírása. 
(Egyenlő is lehet!) 
3. MEHET gomb 
4. A gép azonnal 
értékel. 
 

Megfigyelés 
Megszámlálás 
Mozgás-
koordináció 
Összehasonlítások 
 

Minden gyerek 
 

Egyéni 5. modul 
Több, kevesebb, 
ugyanannyi 

http://www.
altsuli.hu/al
so/szamtan/
szamosszha
s4b.html 
 

2. Mely 
szám(ok) 
teszi(k) igazzá? 

Nyitott mondatok 
megoldásait kell 
bejelölni kattintással a 
számegyenesen. < > 

1. * indítógomb 
2.  A relációs 
jelnek 
megfelelően a 
megoldás(ok) 
bejelölése a 
számegyenesen. 
3. MEHET gomb 
4. A gép azonnal 
értékel. 
 

Tájékozódás 
absztrahálás 

Minden gyerek 
Korrepetáláson 
gyakorlás 

Egyéni 11. modul 
Nyitott mondatok 
előkészítése 
12. modul 
Sorszámok 
számszomszédok 

http://www.
altsuli.hu/al
so/szamtan/
szamosszha
s2b.html 

3. Mely 
szám(ok) 
teszi(k) igazzá? 

Nyitott mondatok 
megoldásait kell 
bejelölni kattintással a 

1. * indítógomb 
2.  A relációs 
jelnek 

Tájékozódás 
absztrahálás 

Minden gyerek 
Korrepetáláson 
gyakorlás 

Egyéni 11. modul 
Nyitott mondatok 
előkészítése 

http://www.
altsuli.hu/al
so/szamtan/



számegyenesen. < > ≤≥ megfelelően a 
megoldás(ok) 
bejelölése a 
számegyenesen. 
3. MEHET gomb 
4. A gép azonnal 
értékel. 
 

differenciálás 12. modul 
Sorszámok 
számszomszédok 
16. modul 
Szöveges 
feladatok 
előkészítése 
30. modul Nyitott 
mondatok 

szamosszha
s3b.html 

4. Tégy annyit, 
hogy igaz 
legyen! 

Nyitott mondatnak 
megfelelően annyi tárgy 
behúzása a táblára, hogy 
a relációk igazak 
legyenek! 

1. * indítógomb 
2. A nyitott 
mondatnak 
megfelelő számú 
tárgy behúzása a 
táblára.  
3. MEHET gomb 
4. A gép azonnal 
értékel. 
Az összes 
megoldás 
megkeresését is 
támogatja. 
 

Megfigyelés 
Megszámlálás 
Mozgás-
koordináció 
absztrahálás 

Minden gyerek 
Korrepetáláson 
gyakorlás 
differenciálás 

Egyéni 
Páros 

11. modul 
Nyitott mondatok 
előkészítése 
12. modul 
Sorszámok 
számszomszédok 
16. modul 
Szöveges 
feladatok 
előkészítése 
30. modul Nyitott 
mondatok 

http://www.
altsuli.hu/al
so/szamtan/
szamosszha
s1b.html 

5. 
Sorbarendezés 

5 számkártyát kell 
csökkenő/növekvő 
sorrendbe helyezni 
csúsztatással 

1. * indítógomb 
2. A számkártyák 
behúzása a 
relációs jelnek 
megfelelően a 
fölötte levő üres 
kártyákra.  
3. MEHET gomb 
4. A gép azonnal 

Megfigyelés 
Számfogalom 
Nagyságviszonyok 

Minden gyerek 
Korrepetáláson 
gyakorlás 
 

Egyéni 
Páros 
Csoport 

10. modul 
Ismeretek a kis 
számokról 
27. modul 
Összeadás, 
kivonás 10-ig 

http://www.
altsuli.hu/al
so/szamtan/
szamosszha
s5b.html 



értékel. 
 

7. Almáskosár Az almáskosárban 
legyen annyival 
több/kevesebb alma, 
amennyit a relációs jel 
mutat 

1. * indítógomb 
2. A jelnek 
megfelelő számú 
alma kijelölése. 
3. MEHET gomb 
4. A gép azonnal 
értékel. 

Megfigyelés 
Megszámlálás 
 

Minden gyerek 
Korrepetáláson 

Egyéni 
Páros 

5. modul 
Több, kevesebb, 
ugyanannyi 
11. modul 
Nyitott mondatok 
előkészítése 
 

http://www.
altsuli.hu/al
so/szamtan/
szamosszha
s7b.html 

8. Igaz - hamis Adott, rajzról 
leolvasható 
mennyiségekről mond 
állítást relációsjel 
segítségével. 
Döntsd el: Igaz, vagy 
hamis az adott állítás! 

1. * indítógomb 
2. Az állítás 
értelmezése után 
döntéshozatal 
kattintással. 
3. MEHET gomb 
4. A gép azonnal 
értékel. 

Megfigyelés 
Számfogalom 
Nagyságviszonyok 

Minden gyerek 
 

Egyéni 
Páros 

11. modul 
Nyitott mondatok 
előkészítése 
12. modul 
Sorszámok 
számszomszédok 
16. modul 
Szöveges 
feladatok 
előkészítése 
30. modul Nyitott 
mondatok 

http://www.
altsuli.hu/al
so/szamtan/
szamosszha
s4cb.html 

9. Melyik 
nagyobb, 
mennyivel? 

Számok 
összehasonlítása 
nagyság szerint. Melyik 
nagyobb, mennyivel? 

1. * indítógomb 
2.Relációsjel 
behelyezése, 
mennyivel több 
megállapítása, 
beírása. 
3. MEHET gomb 
4. A gép azonnal 
értékel. 

Megfigyelés 
Számfogalom 
Nagyságviszonyok 

Minden gyerek 
Korrepetáláson 
gyakorlás 
differenciálás 

Egyéni 
Páros 

5. modul 
Több, kevesebb, 
ugyanannyi 

http://www.
altsuli.hu/al
so/szamtan/
kulonbseg2
b.html 

 


