
 

 

Irány mátrix 

 

4×4 – kitöltött változat 

 Mi helyezzük el az összes kártyát a mátrixban, azonban 1 – később több – kártyát 

rossz helyre teszünk. A játékos feladata a hibák megtalálása, majd javítása. 

 Lefordított kártyákból sorban húznak a játékosok, majd a helyükre teszik a húzott 

kártyát. 

 Memóriajáték: mindenki választ egy színt magának, majd húzhat a lefordított 

kártyákból, de a kártyát csak akkor teheti le, ha a saját színe van a kezében, különben 

vissza kell raknia. Az a győztes, aki hamarabb kirakja a sorát. Nehezebb változata, ha 

nem színt, hanem irányt kell választaniuk. 

Matematikai tartalom, képességfejlesztés: 

 Vizuális memória (a választott színhez, irányhoz tartozó kártyák helyének 

megjegyzése) 

 Megosztott figyelem (több tulajdonságra egyszerre figyelni – szín és irány) 

 Sorrendiség érzékelése (húzás sorrendisége – ki után jövök, ki van előttem, mögöttem) 

 Színek felismerése, megnevezése 

 Irányok felismerése, megnevezése 

 Gondolkodási alapműveletek (analízis, szintézis a játék közben) 

 Finommotorika (kis kártyalapok felvétele, pontos elhelyezése a mátrixban) 

 Szabálykövetés 

 Kudarctűrő képesség (Egyikük sikere a többiek kudarcát jelenti, nyertes mindegyik 

játékban lehet más és más, akár ő is, de ehhez el kell viselni a vereséget.) 

 Türelem (Tartsa magában az általa helyesnek gondolt megoldást, amikor a társa teszi 

le a kártyát.) 

 Kitartás (Ne adja fel az elemek elhelyezésére tett kísérletezést, hátha észrevesz olyan 

pozíciót, amelyet a hasznára fordíthat) 



 

 

 Empátia (vesztes – győztes helyzet átélése, kézfogás, egymásnak gratulálás) 

 

Játék babszemekkel 

 

Öntsünk ki az asztalra két maréknyi babot. Toljunk a gyerek elé kb 5-10 szemet. Kérjük 

meg, számolja meg, hány babszem van előtte! Első körben engedjük, sőt biztassuk, hogy 

ujjaival maga elé húzza, elrendezze a babszemeket! 

      



 

 

Így ni: 

      

 A következő lépésben kérjük meg, hogy ne nyúljon a babszemekhez, csak a szeme 

segítségével számolja meg őket. Még nehezebb, ha bekötjük a szemét, és csak az ujjait        

használhatja. Aztán kopogja le, hány babszemet lát maga előtt! 

Állítsa növekvő, majd csökkenő sorrendbe a babszemeket! 

      

Válassza ki minden ötödik babszemet! 



 

 

      

Matematikai tartalom, képességfejlesztés: 

 Számlálás gyakorlása 

 Több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának gyakorlása 

 Becslés, számlálás 

 Válogatás, azonosítás, összemérés 

 Kisebb, nagyobb, ugyanakkora - összehasonlítás 

 Finommotorika fejlesztése 

  

Számlétra  

 

Nagyméretű számlétrát ragasztottunk a földre.  

Sokféleképpen tudjuk használni: 

 

 

  Mozgáshoz: lépegetni, ugrálni (két lábon, egy lábon, vagy felváltva)  

  Matematikai ismeretek nyújtása: számlépcső, csoportosítás, halmazképzés, tőszámlálás, 

sorszámlálás gyakorlása,stb.  

  Egy mese képeinek időrendi sorrendbe rendezése a létrán.  

 



 

 

 

Feladat: Minden sorban kettővel növekedjen  a korongok száma 

Képességfejlesztés: 

 Mennyiség fogalmának gyakorlása 

 Logikai gondolkodás fejlesztése 

 Szem-láb koordináció fejlesztése 

 Koncentráció fejlesztése 

 Szabályok betartá 

Autók és labdák 
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Feladat:  

Az alsó képeket szétvágni és elhelyezni őket a megfelelő helyre a táblázatban. 

Képességfejlesztés: 

 Síkbeli tájékozódás fejlesztése 

 Kombinációs képesség fejlesztése 



 

 

 Vizuális memória, megfigyelőképesség fejlesztése 

 Összehasonlítással figyelem fejlesztése 

Dobj és olvass 

 

Amikor olvasunk, vagy írunk, akkor balról jobbra haladunk. Ha már óvodás korban 

kialakítjuk a balról jobbra haladás irányát, akkor sokat teszünk a zökkenőmentes olvasás 

és írás tanulásért. 

Feladat:  

A gyermek dob a dobókockával, majd az adott sort „olvassa” 

1.Színek olvasása 

2.Formák olvasása 



 

 

Képességfejlesztés: 

 Színek, formák felismerése, megnevezése 

 Számképek felismerése 

 Összehasonlítás, koncentráció fejlesztése 

 Szabályok betartása, szabálytudat fejlesztése 

 


