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A 3-4 éves korosztály számára a matematika valójában el van bújtatva a mindennapi 

tevékenységekben. Ezért igyekeztem olyan ötleteket gyűjteni, amelyeket a szülők az otthon 

rendelkezésre álló eszközök, tárgyak segítségével meg tudnak valósítani és segítenek az alapvető 

matematikai fogalmak megtapasztalásában, elmélyülésében.  

A „pár” fogalmának megalapozása, megtapasztalása, gyakorlása: 

- cipőpárosítás: Minél többen élnek egy családban, egy háztartásban együtt, 

annál több pár cipő áll rendelkezésre a játékhoz. A feladat egyszerű – a 

cipőket ki kell venni, össze kell keverni, és a gyermek feladata az, hogy 

megtalálja az egyes cipők párját. Először érdemes kevés számú párral 

kezdeni, és fokozatosan emelni a számot, ha már jól megy a párkeresés. 

Ugyanez a játék eljátszható zoknikkal is, így a házimunkába is nyújthat egy 

kis segítséget, miközben a gyermek tanul és okosodik.😊 A mellékelt képen 

ugyanez a feladat végezhető el. Az egyforma cipőket egy színűre kell 

kiszínezni, színezés után pedig kis is vághatja a gyermek, és használható 

memória játékként is. A kép eredeti nagyságban itt elérhető: 

https://www.facebook.com/561622413888834/photos/a.604047869646288/118665622138

5447/?type=3&theater 

Játék a színekkel:  

   Amikor a matematikáról beszélünk, ritkán jutnak eszünkbe a színek, mert a vizualitáshoz kötjük őket. 

Pedig a színek felismerése segíti az analitikus gondolkodást, éa kiválóan lehet alkalmazni őket például 

a halmazokkal való műveletek során – csoportosíthatunk szín szerint, tehát halmazokat hozhatunk 

létre. Megszámlálhatjuk, hogy melyik színből mennyi van egy-egy csoportban, ekkor már a halmazok 

számosságát is megfigyeltethetjük. Néhány egyszerű ötlet a színekkel való játékhoz: 

- Csipeszelés: Csupán egy nyitott fedelű kartondobozra, 

ruhacsipeszekre és festékre van szükség az elkészítéshez. A 

ruhacsipeszekből 4 féle szín szükséges. A doboz 4 oldalát a 4 féle 

csipesz-színnekkel megegyezően kell befesteni. A festés során 

természetesen a gyerekek is segíthetnek, így még komplxebb a 

játék. A feladat egyszerű – mikor elkészült a doboz, a csipeszeket 

beledobáljuk, és a gyermek feladata, hogy kiválogassa őket és 

színszerint felcsiptesse a doboz falára. Ha különböző darabszámú csipeszeket teszünk a 

dobozba, meg is számolhatjuk melyik színből hány csipsez van a doboz falán. Nagyobbakkal 

pedig még a több-kevesebb fogalmakat is belevehetjük a játékba.  

- Pom-pom válogatás: Az elkészítéshez üres tojástartókra van szükség, festékre és pom-

pomokra, vagy bármilyen színes  kisméretű tárgyakra, és 

konyhai csipeszre. A tojástartókat befestjük az alapszínekkel 

(kék, zöld, sárga, piros), ebben is segíthet a gyermek. Majd a po-

pomokat egy tálcán összekeverjük, és a gyermeknek a csipesszel 

ki kell válogatnia a megfelelő színű tojástartóba. Itt is lehet 
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számolni, és színárnyalatokkal nehezíteni a feladatot, illetve a csipeszhasználat közben fejlődik 

a finommotorikus képessége is a gyermeknek.  

További érdekes ötleteket találhatnak még itt: https://jatsszunk-egyutt.hu/ismerkedjunk-a-

szinekkel/ 

Játékok az ellentétpárokkal:  

Kiscsoportos korban  a gyermekek gondolkodása kétpólusú. Ahogyan a mesékben is mindig jól 

elkülöníthető a jó és a rossz, a csúnya és szép, az öreg és fiatal, úgy a metematikában is az alapvető 

ellentétpároktól indulunk el, és haladunk az egyre árnyaltabb fogalmak felé. Ilyen elletétpárok például 

a sok-kevés, kicsi-nagy, hosszú-rövid vagy az alacsony-magas. Ezeknek a fogalmaknak a megalapozása 

és alapos ismerete szükséges a későbbiekben például a mértékegységek tanulása során is. Ötletek ezek 

gyakorlására: 

- Sok-kevés: Ez a két fogalom nagyon jól és látványosan gyakorolható a gyermekekkel a 

konyhában. Vegyünk elő tálakat, amikben szabadon játszhat a gyermek és töltsünk bele 

rizst/szárazbabot/lencsét vagy akár lisztet vagy búzadarát. A feladat nagyon egyszerű. Úgy kell 

ügyeskednie a gyermeknek, hogy az egyik tálban sok étel legyen, a másikban meg kevés. 

Adhatunk konkrét feladatot is neki a színek segítségével – a piros tálban sok legyen, a zöldben 

kevés, stb. A felhasznált anyagokkal is mondhatjuk ugyanezt: Rizsből legyen sok a tányérban, 

babból legyen kevés. Ha esetleg megunják a gyerekek a pakolászást, a lisztbe és a búzadarába 

rajzolni is lehet, ujjal vagy evőpálcikával. Itt is maradhatunk a sok-kevés gyakoroltatásánál: 

„Rajzolj sok napocskát/katicát/labdát.” Rajzolj kevés....”. 

- Kicsi-nagy: Újságpapírból, vagy bármilyen hulladék papírból drabokat tépünk, és azokat 

labdákká gyújruk össze.  Az így kapott labdákat pedig célbadobásra lehet használni. A kis 

méretűeket egy kisebb méretű kosárba, a nagyokat pedig nagyobba.  Vagy: húsvéti tojásokat 

színezünk, különböző méretekben. Kivágjukk őket, és azokat lehet csoportosítani méret szerint 

– melyik kicsi, melyik nagy méretű. Rajzolhatunk ezeknek is kosarat, vagy az adott méretet 

szimbolizáló állatot, amihez gyűjteni kell (hangya/elefánt). Nyomtatható húsvétitojás-minták: 

https://simplemomproject.com/easter-egg-templates/ nyomtatás esetén ügyeljünk arra, 

hogy két különböző méretben nyomtassuk ki őket! 
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