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 Tárgyak csoportosítása közös és eltérő tulajdonságok alapján. 

 Halmazok számosságának a megállapítása. Több, kevesebb, ugyanannyi. Üres halmaz.  

 Tájékozódás térben és síkban. Irányok felismerése, megnevezése. Viszonyszavak 

helyes használata: alatt, felett, között, mellett, előtt, mögött. 

 Tárgyak összehasonlítása méret szerint. Ellentétpárok gyakorlása: kicsi – nagy, 

alacsony – magas, rövid – hosszú, széles – keskeny, vékony – vastag. 

 Tárgyak összehasonlítása alak szerint. Különbözőség, azonosság felismerése. Hasonló, 

ugyanolyan fogalma. 

 Igaz állítások megfogalmazása képek segítségével. 

 Az összeadás, kivonás, egyenlő, relációs jel írása. 

 Számok jelének ismerete 0-10-ig. 

 A számok helye a számegyenesen 0-10-ig. Számszomszédok. 

 Páros, páratlan számok 0-10-ig. 

 Bontás, összeadás, kivonás, pótlás 0-10-ig. 

 Egyszerű szöveges feladatok a 10-es számkörben. Műveletek lejegyzése képekről. 

 Nyitott mondatok leolvasása, lejegyzése, igazzá tétele, megoldása 10-es számkörben. 

 Tő- és sorszámnév megkülönböztetése. 

 Láncszámolás. 

 

Év vége 
 

 Tárgyak csoportosítása közös és eltérő tulajdonságok alapján. 

 Halmazok számosságának a megállapítása. Több, kevesebb, ugyanannyi. Üres halmaz.  

 Tájékozódás térben és síkban. Irányok felismerése, megnevezése. Viszonyszavak 

helyes használata: alatt, felett, között, mellett, előtt, mögött. 

 Tárgyak összehasonlítása méret szerint. Ellentétpárok gyakorlása: kicsi – nagy, 

alacsony – magas, rövid – hosszú, széles – keskeny, vékony – vastag. 

 Tárgyak összehasonlítása alak szerint. Különbözőség, azonosság felismerése. Hasonló, 

ugyanolyan fogalma. 

 Igaz állítások megfogalmazása képek segítségével. 

 Az összeadás, kivonás, egyenlő, relációs jel írása. 

 Számok jelének ismerete 0-20-ig. 

 A számok helye a számegyenesen 0-20-ig. Számszomszédok. 

 Páros, páratlan számok 0-20-ig. Egy- és kétjegyű számok. 



 Számok helyiértéke. 

 Növekvő és csökkenő sorozatok. 

 Bontás, összeadás, kivonás, pótlás 0-20-ig. Tízes átlépés. 

 Egyszerű és összetett szöveges feladatok a 20-as számkörben. Műveletek lejegyzése 

képekről. 

 Nyitott mondatok leolvasása, lejegyzése, igazzá tétele, megoldása 20-as számkörben. 

 Tő- és sorszámnév megkülönböztetése. 

 Láncszámolás. 

 Szabályjáték. 

 Két nyíl helyett egy. 

 Igaz, hamis állítások. 

 A hosszúság mértékegysége: a méter. A tömeg mértékegysége: a kilogramm. Az 

űrtartalom mértékegysége: a liter. Mennyiségek sorba rendezése. 

 A hét napjai. Napszakok. 

 Egész órák leolvasása és beállítása. 

 Síkidomok csoportosítása. 

 Szimmetrikus alakzatok felismerése, létrehozása. 

 

 

 

 


