


Pedagógus                           Tanuló 
 
eredménytelenség                     eredménytelenség 
sikertelenség                                motiválatlanság 
időhiány                                        lemaradás 
elégedetlenség                            szorongás 



-  Az általános iskola végén  kevesebbet    
tudnak,     mint 10–15 évvel ezelőtt a diákok.  
 -  Növekszik a gyengén teljesítők aránya. 
 -  Csökken a kiemelkedő szintű eredményt 
elérők aránya . 
 - Nagyok az iskolák közötti különbségek. 
 - A családi háttér teljesítményt meghatározó 
hatása  igen nagy.  
 - A  magyar iskola kevéssé képes az esélyek 
kiegyenlítésére. 
 - Gondok vannak a magyar diákok tanulási 
stratégiáival.    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         



   - mindennapi életben való tájékozottság 
   - életszituációkhoz való alkalmazkodás  
   - problémahelyzetek megoldása 
   - a tudás meggyőződése         
   - tanulási szokások  kialakítása   



 
 
                             váltószám 
 azonosítás          mérőszám         számolás 
                             művelet 

 



 Rendelkeznek tárgy- és egyéb 
tulajdonságfogalmakkal, képesek tulajdonság 
szerinti kiválasztásokra. 

 Tapasztalati szinten ismernek néhány folytonos 
mennyiségfajtát (távolság, űrtartalom, tömeg). 

 Értik a jel és a jelzett viszonyát. 
 Számnevek rendezett sorát valamilyen 

terjedelemben ismerik. 
 Megfelelő formaérzékelés. 
 Fontos az egocentrizmus (csak saját szemszögből 

való értelmezés) csökkenése. (Peller, 2003) 



 összehasonlítás, 
 számfogalom alapozása, 
 geometriai tapasztalatszerzés 



                             Matematika 
 
 

  Számtan algebra                      Geometria 
 
  
                                    Mérés  



 Cselekvés, tapasztalatszerzés. 
 

 Lényeges fogalmi jegyek kigyűjtése. 
 

 A zajok kiszűrése. 
 

 Egyszerű fogalmak kialakítása. 
 

 



 Egyszerű fogalmakhoz kapcsolódó 
ismeretek kialakítása. 

 A fölérendelt fogalmak kialakítása. 
 

 A fölérendelt fogalmakhoz kapcsolódó 
ismeretek kialakítása. 
 

 Kapcsolatépítés különböző 
fogalomrendszerek, ismeretrendszerek 
között. 



    Kísérletező szakasz  
   
    Az indukció megjelenésének szintje. 

 
     Az indukció teljessé válik, a dedukció 

megjelenik. 
 
     Az dedukció szintje 



 Az érzéki megismerésben a közvetlen 
tapasztalás megvalósul. 

  Az emlékezet ezeket a tapasztalatokat 
tárolja, felhalmozza. 

 A képzelet működése ezeket a 
tapasztalatokat új struktúrába szervezi. 

  A gondolkodás felhasználva, integrálva 
a megismerés valamennyi formáját, 
fogalmi síkon teszi lehetővé a 
tapasztalatok értelmi feldolgozását. 



Összemérés                                Megmérés 
magasabb  - alacsonyabb                 adatok gyűjtése 
rövidebb  - hosszabb                                  méréssel 
könnyebb-  nehezebb 
 
 
A mérés maga összehasonlítás. Azt 

állapítjuk meg vele, hogy  a mérendő 
mennyiség hányszorosa a  választott 
mértékegységnek. 



 
 

Geometriai 
mennyiségek és 
mérésük 

 

    1. o. 

Mennyiségek 
összehasonlítása 
kirakással. 
Mérés alkalmi 
egységek-kel. 
Kapcsolat 
mértékegység és 
mérőszám 
között. 

m, l, kg, hét 
nap, óra 
használata 

 

       2. o. 

Becslés, mérés. 
Alkalmi és 
szabvány 
egységek haszná-
lata, 
mérőeszközök 
használata, a 
mérés 
eredményének 
leolvasása. 

Hosszúság: m dm 
cm; űrtartalom: l, 
dl; tömeg: kg, 
dkg; idő: óra, 
perc, nap, hét, 
hónap év;  terület: 
mérése 
lefedéssel. 

 

     3. o. 

Mérések összeméréssel 
és alkalmi egységekkel. 

Térfogatmérés 
szemléleti alapon. 
Kerületmérés körül-
kerítéssel Területmérés 
lefedéssel. 
(hézagmentesség) Szög 
mérése hajtogatott 
derékszöggel. 

Új mértékegységek: 
km, mm, cl, ml, g, t, 
másodperc. Át- és 
beváltások konkrét 
mérések kapcsán. 

  

 

    4. o. 

Terület, 
kerület, 
felszín 
vizsgálata. 
Mérés 
szabványos 
mértékegysé
gekkel. Át- 
és beváltások 
konkrét 
mérés 
kapcsán. 
Szögmérés 
derékszög 
felével, 
negyedével. 

  



    1. kiválasztjuk a mértékegység típusát; 
2. megkeressük a két mértékegységet, 
miből-mibe kell váltani; 
3. kiszámítjuk a közöttük levő váltószámot; 
4. megállapítjuk, hogy a “kisebből” váltunk 
a “nagyobb” mértékegységbe, 
vagy fordítva; 
5. eldöntjük, hogy a váltószámmal szorozni 
vagy osztani kell-e; 
6. végül a mérőszámot szorozzuk vagy 
osztjuk a váltószámmal. 
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