
 

 

Sziasztok! 
 
Itt az ideje, hogy megtanuljuk a tízesátlépést! 
Ezt már tudod: 10+1=11, 10+2=12, 10+3=13 stb. 
 
Most a 9 számhoz adunk más számokat. 
 

- Vedd elő a matematika könyvedet (nagy, kék, vastag)! Nyisd ki a 99. oldalon és 
figyelmesen nézd meg az első (muskátlis) feladatot! 
Elmagyarázza, hogyan tudod a legkönnyebben kiszámolni az összeadásokat! 

 
9+3=? 
9+1=10 
9+1+2=12 
 
 

- Oldd meg te is a könyvben! 

- A 2. feladatban ezt fogod gyakorolni! 
Kirakhatod korong helyett száraz 
babbal, lencsével, dióval, ceruzákkal, 
gombbal, vattapamaccsal, 
papírfecnikkel. Segít a megértėsben, 
ha látod az összeadás menetét. 

- A 3. feladatot számold ki! Jó lenne, 
ha kiraknád valamivel! 

- Házi: a 4. feladat, ahol az 
összeadásokat a számegyenessel 
kell összekötnöd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudom, hogy nem volt könnyű a mai új anyag. Figyeltetek ės okosak vagytok. Ha 
gyakoroljuk közösen és te is önállóan, menni fog mindenkinek: Szandra néni 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Sziasztok! 
 
A második órában csak gyakorolni fogunk. 
Kérjél anyutól 2 üres 10 darabos tojástartót! Ha nincs, rajzolj 2 nagy kört egy lapra! 
Gyűjtsél összesen 20 szem babot, gemkapcsot, gombot, korongot vagy éppen 
száraz tésztát! Ha semmit sem találsz, akkor gyúrj papírgalacsint (gombócot)! Csak 
azonos “eszközzel” dolgozz! 
 
Most szétosztjuk a tojástartóba (vagy a rajzolt körbe) a gyűjtött “dolgaidat”. 
 
Jöhet a játék? Figyelj! 
 

- Rakj az egyik tojástartóba (rajzolt körbe) 9 apró (babot, korongot, tésztát, 
galacsint)! 

- Tegyél hozzá még 2-t! Mit vettél észre? 

- 9+1= van az egyikben, 1 darab a másikban. 

- Most ezt írjuk is le a füzetbe (9+2=11, alá így is írd le: 9+1+1=11)! 

- Rakj az egyik tojástartóba 9 apró dolgot! 

- Tegyél hozzá még 3-at! Most mit tapasztalsz? 

- 9+1= van az egyikben és 2 darab a másikban. 

- Leírjuk (9+3=12, alá írd le bontva: 9+1+2=12)! 

- Rakj az első tojástartóba 9 (tésztát, korongot, babot), vagy amit összegyűjtöttél! 

- Tegyél hozzá még 4 szemet (darabot)! Mi történt? 

- Az egyikben 9+1 van, a másikban 3, igaz? 

- Írjuk le (9+4=13, alatta levő sorba: 9+1+3=13)! 

- Folytasd tovább egészen 9+9-ig! Oszd szét és írd is le az összeadásokat! 

 
Nem is gondoljátok, hogy ma mennyit tanultunk! 
Fogjunk más számokkal is így gyakorolni a tízesátlépést. Ugye nem volt nehéz? 
 
Szuperek voltunk: Szandra néni 


