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A diszkalkuliás kamasz egy napja 

Ismerkedjetek meg Évával, aki egy kilencedikes diszkalkuliás lány. Nagyon értelmes gyerek de 

a számolással kapcsolatos problémái miatt a tanárai és a családtagok gyakran félreértik. Azért, 

hogy megértsétek, a diszkalkulia milyen hatással van egy kamasz életére a matekórákon kívül, 

nézzétek meghogyan telik Éva egy átlagos napja.  

                                                                                                                

Matematikával kapcsolatos készségek: Időbeosztás és becslés 

      

Matematikával kapcsolatos készségek: vizuális-téri feldolgozás, idő múlásának értelemzése 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Matematikával kapcsolatos készségek: Alapvető matematikai műveletek, pénzügyi terv 

készítése 

 

6 óra: Éva tudja, hogy ahhoz, hogy időben érjen az 

iskolába gyorsan kell lezuhanyoznia. Úgy véli, hogy még 

csak már perce van a fürdőszobában, amikor a testvére 

dörömböl az ajtón. „Meddig tart még? Már húsz perce 

benn vagy!”- kiáltja.  

 

9 óra: Éva szereti a történelmet, sokat tanult a mai 

dolgozatra. Miután megválaszolt néhány kérdést, 

elbizonytalanodott, hogy vajon mennyi ideje maradt 

még. Rápillant a faliórára de tudja, hogy túl hosszú 

időbe telne neki értelmezni. És úgy véli, egyébként sem 

sikerülnie jól leolvasnia az időt az óráról.  

 

12 óra: Ebéd után Éva szeretne venni a büfében egy 200 

forintos süteményt és az anyukájának egy 530 forintos 

csokit de nem biztos benne, hogy a nála lévő pénzből 

futja mind a kettőre. Nem akarja, hogy az osztálytársai 

lássák, amint az ujjain számol ezért inkább a nála lévő 

összes bankjegyet átadja a büfés néninek titkon azt 

remélve, hogy elég lesz. 

 



 

Kapcsolódó problémák: A számtan okozta stressz, feladat kerülés 

 

Matematikával kapcsolatos készségek: Idő és távolság becslése, számsorozatok megjegyzése 

 

 

Matematikával kapcsolatos készségek: Számérzék, becslés 

 

 

14 óra: Éva vet egy pillantást a számtan házi feladatra, 

amin tegnap este dolgozott és pánikba esik. Bár tudja, 

hogyan kell elvégezni néhány részfeladatot, a szíve 

mégis hevesen ver. „Soha nem fogok tudni jól 

számolni, akkor meg minek foglalkozzak vele?”- 

gondolja. Éva begyűri a feladatlapot az iskolai 

szekrényébe – nem akarja, hogy az anyukája 

rábukkanjon a befejezetlen házi feladatra.  

 

16 óra: Futóedzésen Éva az első kört túl gyorsan 

teljesíti, ezért nagy erőfeszítésbe kerül lefutni a 

másodikat. Az edző csalódott, hogy Éva nem 

emlékszik a helyes tempóbeosztásra, amit az előző 

napon gyakoroltak. Miért olyan nehéz emlékezni egy 

perc 25 másodpercre? 

 

18 óra: Évának meg kell etetnie a háziállatokat. Tudja, 

hogy a kutyának 5 kanállal kell adnia, a macskának 

pedig hárommal. De vajon melyik tálkában lesz több? 

Ha Éva túl sok tápot ad a macskának, ki fogja hányni. 

De vajon mennyi a túl sok?  



 

Matematikával kapcsolatos készségek: Számérzék, szöveges feladatok megoldási nehézsége 

 

Matematikával kapcsolatos készségek: vizuális-térbeli feldolgozás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 óra: Éva családja izgatottan nézi este a 

mérkőzést a tévében. De vajon melyik csapat 

áll nyerésre? A szabadrúgások eldöntik vagy 

szükség lesz még hosszabbításra? A 

követhetetlen meccs összezavarja Évát, inkább 

bemegy a szobájába.  

 

22 óra: Ma házhoz szállították a 

könyvesszekrényt, amire Éva oly régóta várt. Éva 

kibontja a dobozt, előveszi az összeszerelési 

útmutatót. Az első lépésen még túljut, de aztán 

megzavarodik, mert a darabok nem illeszkednek 

egymáshoz. Mire az anyukája odaér, hogy 

segítsen neki összszerelni az új bútort, Éva már 

olyan csalódott, hogy szétsöpri az alkatrészeket és 

kijelenti, hogy már nem is tetszik neki és nem kell.  

 



 A diszkalkulia tünetei 

 rosszul tájékozódnak térben, összekeverik a lent-fönt, előtt-mögött, jobbra-balra 

helymeghatározásokat;  

 rosszul tájékozódnak időben, gondot jelent a tegnap, ma, holnap... időmeghatározás 

 beszédproblémával küzdhetnek, nehezen fejezik ki magukat és nehezen is értik meg a 

mások által mondottakat; 

 figyelmük szétszórt, rövid ideig képesek csak egy dologra koncentrálni; 

 emlékezetük gyenge, főleg a rövid távú, úgynevezett munkamemóriájuk. Emiatt 

egyszerű műveletsorokat is hibásan oldanak meg (pl.: 35*4 ahol először meg kell 

jegyezniük a 30*4-et, majd hozzáadni a 4*5-öt); 

 számlálásnál gyakran felcserélnek, kihagynak számokat; 

 számfogalmuk gyenge; 

 a számok alakját és jelentését nem tudják azonosítani (nem érzékelik, hogy pl. mennyi 

lehet 5 kg,   100 Ft), ugyanezen okból a kisebb, nagyobb relációkat sem értik; 

 a számjegyekhez nem tudják hozzárendelni a megfelelő mennyiséget; 

 nehezen értik meg a különböző számtani műveleteket; 

 összekeverik, helytelenül alkalmazzák a matematikai jeleket; 

 nem értik a szabályokat; 

 nem jönnek rá a számsorozatok logikájára, ezért azt folytatni sem tudják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A diszkalkuliáról 

A diszkalkulia a tanulási zavarok egyik formája, azaz a számolási zavar. A diszkalkulia nem 

jelenti az értelmi fejlődés zavarát, sőt a diszkalkuliások kreativitása, nyelv- és íráskészsége 

kimagasló lehet. A diszkalkuliások számára a fő problémát a számérzék hiánya okozza. Ez az a 

képességünk, amelynek segítségével automatikusan megértjük, hogy miként működnek a 

számok és hogy miként hasonlítunk össze és becslünk meg mennyiségeket. Ha a gyermek nem 

érti meg az alapjait annak, hogy hogyan is működnek a számok, akkor a magasabb szintű 

matematikai műveletek és a mindennapi életben használt számolási feladatok frusztrációt 

okoznak.  

Szerencsére otthon és az iskolában is van lehetőségünk segíteni az olyan gyerekeket, mint Éva, 

hogy megértsék, mit és miként és miért és mikor kell műveleteket végeznünk számokkal.                                 

 

Hogyan segíthetünk? 

 Először is meg kell értenünk, hogy a diszkalkulia terápiája hosszú folyamat.  

 Szemléltessünk! Tegyük tapinthatóvá, kézzel foghatóvá a matematikát.  

 A mindennapi beszélgetésekben is érdemes burkoltan a matematikai fogalmakat gyakorolni. 

Vásárláskor beszéljük meg, hol vásárolunk, hogy kell a boltba jutni, becsüljük meg együtt, 

vajon mennyibe kerül mindaz, ami a kosárban van. Utazáskor beszéljük meg, merre menjünk, 

messze van-e a célpont. 

 Ha számlálunk, igyekezzünk a mennyiségeket megmutatni, például tegyünk ki annyi babot, 

rajzoljunk annyi labdát..., beszéljük meg, melyik több, melyik kevesebb a másiknál. 

 A számok bontásánál csak akkor menjünk a következő számra, ha már mindenféleképpen 

tudjuk bontani az előzőt. (Pl.: a 3=0+3; 1+2; 2+1; 3+0 ha ez tökéletesen megy, akkor 

gyakoroljuk a 4-t bontani).  

 Szöveges példánál tanítsuk meg a gyereket arra, hogy filccel húzza ki vagy karikázza be a 

kulcsszavakat és húzza át a felesleges információt. 

 Bátorítsuk a diákot arra, hogy bontsa le a matematika példát lépésekre és beszéljük meg, 

hogyan jutunk el a lépésekhez.  

 Annyi házi feladatot kapjon a gyermek, amennyi még nem okoz stresszt és nem fokozza a 

feladat kerülési hajlamot.  

 

 

 


