
HOGYAN SEGÍTSEK? MIT 

TEHETEK ÉN? 

 

Tapogatós játék 
 

Cél: számképek gyakorlása 

Eszköz: 5*5 cm-es papírokra kidomboruló 

számokat ragasztunk. Minden számból kettőt 

csinálunk. 

Feladat: csukott szemmel kell 2 kártyát 

kihúzni, megtapogatni 

és kitalálni, hogy 

vajon ugyan az-e a két 

szám. Ha igen, akkor 

kirakjuk őket a 

kupacból, ha nem, 

akkor visszakeverjük 

őket. 

 

Számegyenes 
 

Cél: számsor alkotása 

Eszköz: ping - pong labdák, mindegyikre 

ráírunk egy számot 100-ig 

Feladat: A gyermek húz a labdák közül 10-et 

és azokat növekvő sorrendben kell leraknia. 

Kezdhetjük a játékot először csak 10-es 

számkörben, majd 20-as számkörben és így 

tovább. 

Ha ez már jól megy a gyermeknek, akkor 

módosíthatják a játékot úgy, hogy anya is húz 5 

labdát meg a gyermek is. Az a lényeg, hogy 

mindig nagyobb számot kell rakni a másiknál. 

Az nyer, aki az utolsó legnagyobb számot 

lerakja. 

 

Teregetés 

Cél: irányok, lateralitás, halmazok, sorozatok 

Eszköz: szárító, zoknik 

Feladat: A gyermek teregesse a zoknikat a 

megadott szabályok szerint. Például a kék 

zoknikat a felső polcra, a feketéket kettővel 

feljebb, a fehéret pedig egyel alá, s ezt így 

folytatjuk további variációkkal. Ezután 

összekeverjük a zoknikat, majd egyet 

leemelünk, és megkérdezzük hol a párja?  

 

Szám - mennyiség torta 

Cél: számkép és mennyiség egyeztetése 

Feladat: Az összekevert torta elemeket a 

megadott számképnek megfelelően kell 

megtalálni, így egész tortákat alkotni. A játék 

változatos módszer alkalmazását teszi lehetővé, 

a tortákat saját kezűleg is könnyen 

elkészíthetjük. 

 

 

 

 

 

 

 

„ PROBLÉMÁK A 

SZÁMOLÁSSAL!? 

 NEM MEGY A MATEK, 

HIÁBA GYAKORLUNK!?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató 

Szülőknek 



DISZKALKULIA 
 

MI A DISZKALKULIA? 

A diszkalkulia egy tanulási zavar, a problémamegoldó 

képességet, intelligenciaszintet nem érinti, a matematika 

tantárgyában okoz nehézséget, a gyermeknek problémája 

van a számokkal, számolással. Ennek oka idegrendszeri 

eredetű, örökletes és/ vagy szerzett formája is lehetséges, 

súlyosságát erősen befolyásolja a környezet (család, 

iskola), de ez nem lehet a diszkalkulia oka. 

További információ: 

http://www.dyscalculiaport.gonczirita.hu/tudomany/fogal

om/ 

 

Diszkalkulia tünetei óvodás korban 

– nem érdeklődik a számok iránt, 

– nem szívesen számol, 

– nem tudja megmutatni a számokat az ujján tízig, 

– nem tud elszámolni az ujjain tízig, 

– a számjegyek felismerése nehézkes, 

– a számfogalmat nehezen hozza összefüggésbe a 

valós mennyiségekkel (pl. 2 – kettő virág), 

– az egyszerűbb matematikai fogalmak használata 

nehezített (pl. nulla, sok, kevés), 

– nehezen idézi fel a számokat, 

– testén, síkban, térben nehezen tájékozódik, 

– jobb – bal lateralitás zavart mutat, 

– idői tájékozódás zavara (pl. napszakok, hét 

napjainak hibás felidézése, alkalmazása), 

– nem érzi a ritmust (pl. nem szereti a verset, 

mondókát, dalt), 

– nehezen jegyez meg utasítás sorozatot, 

– fejletlenebb komplex mozgás elsajátítás (pl. 

biciklizés), 

– kerüli a konstrukciós-, a memória-, a 

társasjátékokat. 

Diszkalkulia tünetei iskolás korban 

– számlálásnál felcseréli, kihagyja a számokat, 

– azonos hangzású vagy látványú számokat 

felcseréli, 

– a mennyiségek becslése nehezített, 

– számlálása egyenetlen ritmusú, 

– ujjain számol, 

– a számokat nem tudja visszaidézni, 

– a helyiérték használata bizonytalan, 

– kevés matematikai fogalmat ismer és alkalmaz, 

– nem érti a matematikai jeleket, műveleteket, 

szabályokat, 

– nem ismeri fel globálisan a mennyiségeket, 

– nincs mennyiség-állandósága (pl. azonos 

mennyiség különböző elhelyezésben), 

– műveletvégzéskor a maradékot nem jegyzi meg, 

– a mérési feladatok nehezítettek, 

– a szöveges feladatokat nehezen vagy egyáltalán 

nem tudja értelmezni, 

– a szöveges feladatok megoldásához szükséges 

műveletet nem tudja alkalmazni, 

– a matematikai problémamegoldó képessége 

nehezen vagy nem fejleszthető, 

– testén, síkban és térben nehezen tájékozódik, 

– idői tájékozódása nehezített, 

– nehezen olvassa le az analóg órát, 

– nehezített a sorrendek megtartása, megjegyzése, 

– a térképek olvasása nehezített, 

– nehezített a lényegkiemelés, 

– a tervezést igénylő feladatokat, játékokat kerüli, 

– a kudarcok miatt nehezen motiválható. 

További információ: 
http://www.dyscalculiaport.gonczirita.hu/tudomany/tunetkep/ 

 

 

 

Kivizsgálás 

 

Gyanú fennállása esetén szakértői vizsgálat kérhető 

a kerületi illetékes tagintézménynél. 

A folyamatban a gyermek óvodája, iskolája köteles 

közreműködni a kérelem elkészítésében. 

 

Vizsgálat folyamatáról: 

http://fpsz.hu/szakertoi-tevekenyseg/ 

 

További információk a diszkalkuliáról: 

Dékány Judit (2007): Kézikönyv a diszkalkulia 

felismeréséhez és terápiájához 

http://www.tanulasmodszertan.hu/blog/2007-08-02-

diszkalkulias-a-gyerekem/ 
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