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A matematikatanuláshoz szükséges fogalmak 
kialakulása és kialakítása kisgyermekkorban 

 Tárgyfogalom elsajátítása 
 
észlelés         emlékkép       felismerés 
 
                                               képzet 
 
                                               tárgy neve 
 
 
                                               tárgy fogalma  



Tulajdonságok, viszonyok 
 
                          tevékenység  
 
                           környezet 
 
                           verbális jel 
  



Iskolába lépéskor – a matematikát illetően – a 
következő tudásokkal kellene rendelkezniük a 
gyermekeknek: 
 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) 



Óvodai matematikai nevelés tartalma és fejlesztő 
feladatai 

 összehasonlítás, 
 számfogalom alapozása, 
 geometriai tapasztalatszerzés. 



11-14 éves korosztály gondolkodásának jellemzői  

  Képesek egyszerű fogalmakat konstruálni,  
  képesek magasabb rendű (másod-, harmadrendű)        

fogalmakat, ismereteket alkotni,  
  tárgyi tevékenység nélkül – de a tapasztalatok 

felidézésével – képesek következtetésekre,  
  fel tudnak tárni bonyolultabb összefüggéseket,  
  képesek felfogni a bizonyítások lényegét, a feltételek 

szükséges és elégséges voltát meg tudják határozni, 
képesek bizonyításokat rekonstruálni,  

  képesek különböző – egymástól nem túl távol lévő – 
egyszerű fogalomrendszerek közti kapcsolatok 
feltárására.  

   



A 6-10 éves korosztály gondolkodásának jellemzői  

 E korosztály általános jellemzője az erősen a 
szemlélethez, a tárgyi tevékenységhez kötött képi 
dominanciájú gondolkodás. 



Konkrét jellemzők:  
 

  megvannak a fogalomalkotás feltételei; jól szembetűnő lényeges 
jegyeket a konkrét esetekben felfedeznek, kigyűjtenek, 
megfogalmaznak,  
 

  az érzékek, a cselekvések, a tapasztalatok révén szerzett 
ismereteket, elsajátított fogalmakat mélyebben ismerik, és tartósan 
megmarad emlékezetükben, 

  
  kialakulnak elemi fogalomrendszerek, olyan alapismeretek, 

amelyekre később építeni lehet a fogalomalkotást, a magasabb 
szintű gondolati absztrakciót,  
 

  képesek következtetésekre, de következtetéseik kezdetlegesek, 
csak konkrét, egyszerű fogalomrendszereknek felelnek meg 
(következtetés egyről többre, többről egyre).  

  
 



Mi várható el a 6-10 éves korosztálytól? 

 Egyszerű – egy-, esetleg kétműveletes –             
szöveges feladatok értő, elemző olvasása  

  Egyszerű szöveges feladatokból a szükséges és      a 
felesleges adatok kiválasztása  

  Adatok közti egyszerű összefüggések felismerése  
  Megoldások rekonstruálása  
  Megoldások indoklása  
  Tanár és társak gondolatmenetének követése, 

kiegészítése  
  Munkaeszközök helyes használata  
  Tárgyi tevékenységből következtetések levonása  



 A matematikai ismeretek fázisai  

 1. Cselekvés, tapasztalatgyűjtés  
 Jellemzője a manipulatív tevékenység, a tudatos vagy 

esetleges tapasztalatszerzés, ezen tapasztalatok 
megfogalmazása.  

 2. Lényeges fogalmi jegyek kigyűjtése  
    A tanár irányításával, a tárgyi tevékenység kapcsán 

irányított megfigyeléseket folytat a tanuló, ezen 
tapasztalatok közül a jellemzőket megtartja, a 
lényegteleneket elveti. Sejtéseket fogalmaz meg. A 
sejtéseket a tapasztalatok alapján igazolja.  

 3. A zajok kiszűrése 
 



 4. Egyszerű fogalmak kialakítása  
 Az első három fázisnak a színtézise. Már konkrét definíciót, 

értelmezést is elvárunk a tanulótól. (Pl.: negatív szám, tört, osztó 
stb.)  

 5. Egyszerű fogalmakhoz kapcsolódó ismeretek kialakítása  
    Kapcsolatot keresünk a többi egyszerű fogalommal, beillesztjük a 

fogalmak rendszerébe, műveleteket végzünk velük, algoritmusokat 
alakítunk ki, stb. (Pl.: műveletek, műveleti sorrendek, osztó stb.)  

 6. A fölérendelt fogalmak kialakítása  
    Megkonstruáljuk az egyszerű fogalmakból alkotható magasabb 

rendű fogalmakat, feltárjuk ezek rendszerét. (Pl.: egész szám, 
mérőszám, téglalap, osztható stb.)  

 7. A fölérendelt fogalmakhoz kapcsolódó ismeretek kialakítása  
 



8. Kapcsolatépítés a különböző fogalomrendszerek, 
ismeretrendszerek között  

   Megmutatjuk a matematika egyes témaköreinek 
fogalomrendszerét, majd a különböző 
fogalomrendszerek közti kapcsolatot tárjuk fel. (Pl.: 
relációk,  kombinatorika, valószínűség.)  
 



A manipulatív tevékenységtől a gondolati absztrakcióig  
 

   „Az általános iskolai matematikatanítás 
korszerűsítésének – a tartalmi változtatások mellett – 
legszembetűnőbb törekvése az, hogy a tanulók ne 
készen kapják a matematikai ismereteket, hanem 
kísérletekből, tárgyi tevékenységből kiindulva, mintegy 
felfedezzék azokat.”  

    (Czeglédy István – Hajdu Sándor: A tárgyi tevékenység szerepe a matematikai 
készségek, képességek fejlesztésében, Módszertani Közlemények, 1984/2. szám)  

 



Gondolkodási szintek  

 
 

 1. Kísérletező szakasz  
 2. Az indukció megjelenésének szintje  
 3. Az indukció teljessé válik, a dedukció megjelenik  
 4. A dedukció szintje  

 
 
 



 
 

 A matematikai ismeretek alapjai a matematikai fogalmak. 
A fogalom leegyszerűsítve, gondolati absztrakció. A 
matematikai ismeretrendszerek kialakításához a 
fogalmak, fogalomrendszerek sokasága szükséges, 
mégpedig olyan sokasága, amely egyben mutatja az 
egymásra építettséget és a fokozatosságot is. 
 



A definiálás művelete  

 Definiáláskor bizonyos tárgyakat, objektumokat, 
fogalmakat – közös tulajdonságuk alapján – halmazokba 
sorolunk. A definíciónak az a szerepe, hogy segítségével 
egyértelműen el tudjuk dönteni, hogy egy adott fogalom, 
tárgy beletartozik-e a halmazba, vagy sem.  

 
   ,, Azt a gyereket, aki speciális nélkül tud általánosítani, és 

konkrét nélkül tud absztrahálni,  
    ki kell találni.”  
                                                    Varga Tamás  



A tanár gondolkodásfejlesztő munkájának 
lehetséges hibái  

  1. Készen nyújtott fogalmak, ismeretek  
  2. Nem teremt erős ismeretbázist  
  3. Kifogásolható kérdésfeltevés  
  4. Pontatlan terminológiahasználat  
  5. A rutinfeladatok túlzott használata  
  6. A rutinfeladatok túlzott használata  
  7. Nem differenciál  
  8. Szaktárgyi és magatartásbeli fogyatékosságok  
 
 
 
 



A gondolkodás fejlesztése 

 1. Az érzéki megismerésben a közvetlen tapasztalás 
valósul meg.  

 2. Az emlékezet ezeket a tapasztalatokat tárolja, 
felhalmozza.  

 3. A képzelet működése a tapasztalatokat új struktúrába 
szervezi.  

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

 
 



   
 
      Problémának nevezünk minden olyan kérdést, 

feladatot, amelyre a választ, a megoldást nem tudjuk 
azonnal észlelés, emlékezés, reprodukálás útján, 
tapasztalás alapján közvetlenül megadni, csak közvetett 
úton, azaz gondolkodási és logikai műveletek végzésén 
keresztül. 



 
 

 A problémamegoldó gondolkodás az a gondolkodási 
tevékenység, amely a problémák érzékelését, felfogását, 
megfogalmazását, újrafogalmazását, elemzését, 
megoldását, az eredmény ellenőrzését, általánosítását, és 
a megoldás diszkusszióját foglalja magában. 



A  gondolkodási műveletek  

 2. Absztrahálás  
 3. Konkretizálás  
 4.. Általánosítás  
 5. Specializálás  
 6. Összehasonlítás  
 7. Kiegészítés  
 8. Rendezés  
 1. Analízis – színtézis  
 9. Analógia 
 10. Összefüggések feltárása  
 11. Lényegkiemelés 
 12. Ítéletalkotás, döntés 
 13. Fogalomalkotás  
 14. Bizonyítás  
 15. Transzferálás  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az elvont gondolkodás legfontosabb összetevői az 
általánosítás és az elvonatkoztatás (absztrahálás).  

A fogalomalkotás olyan többszörösen összetett 
gondolkodási művelet, amely magában foglalja az analízis, 
a színtézis, az összehasonlítás, az összefüggések 
meglátása, az általánosítás, az absztrahálás és az 
ítéletalkotás gondolkodási műveleteket.  
 























Felhasznált irodalom:  
    Dr. Ceglédi István  A matematika tanításának pedagógiai – pszichológiai 

vonatkozásai  

     Dr.Czeglédy István – Hajdu Sándor: A tárgyi tevékenység szerepe a 
matematikai készségek, képességek fejlesztésében, Módszertani 
Közlemények, 1984/2. szám 

     Lepenye Mária: Gondolkodni tanítok I. 

     Lepenye Mária: Gondolkodni tanítok II. 

     Képek: Pinterest 

 

            Köszönöm a figyelmet ! 
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