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A matematika sokaknak nem kedvenc tantárgya 

Lehetséges okok: 
• sikertelenség,

• sorozatos kudarcok és az ebből adódó félelem és 
frusztráció, 

• korábbi negatív élmények,

• „nem fogom használni az életben”

• stb.



A matematika sokaknak nem kedvenc tantárgya 

Következmény:
• csökkenő érdeklődés

• önbizalomvesztés

• fegyelmezetlenség

• gyenge eredmények, rossz érdemjegyek

• stb.



A matematika sokaknak nem kedvenc tantárgya 

Feladatunk: 
• figyelem, érdeklődés felkeltése és folyamatos 

fenntartása (magunkra és a témára) 

• a tanulók aktivizálása

• rendszeres sikerélmény biztosítása

• a matematika hasznosságának megmutatása

• a tantárgy megszerettetése

• SIKERES ÉRETTSÉGIRE TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS



A matematika sokaknak nem kedvenc tantárgya 

Eszközeink:

• Játékosság

• Élményszerűségre törekvés

• Tapasztalatokon alapuló ismeretszerzés

• Több szempontú megközelítés, életszerű problémák

• A hibázás lehetőségének biztosítása, hibakeresés, sikerélmény

• Változatos tanítási módszerek



Játékok szerepe

• logikus gondolkodás fejlesztése

• sikerélmény biztosítása

• szabálykövetés, szabályfelismerés, szövegértés fejlesztése

• együttműködési normák kialakítása (győzelem – vereség)

• figyelemre, kitartásra ösztönöz, előregondolkodásra késztet

• stratégiai gondolkodást, koncentrációt fejleszt

• stb.



A játékok válogatásának szempontjai

• maximum 5-10 percben játszható

• minimális eszközigény

• lehetőleg saját készítés

• páros, kiscsoportos, vagy egyéni

• változatos nehézség - differenciálás

TÁBLAJÁTÉKOK – HALMOK – FEJTÖRŐK - EGYEBEK



Játékok

Példák:

AMŐBA (csak egy négyzetrácsos lap kell)

Online: https://0v.hu/jatekok/amoba

https://0v.hu/jatekok/amoba


Játékok

Példák:

TERÜLETFOGLALÓ

Négyzethálós papíron játsszák. 6x6-os kijelölt területen.
A játékosok felváltva meghúzzák a négyzetháló
valamelyik négyzetének egy oldalát. Ha egyikük olyan
négyzetre talál, amelynek már három oldala meg van
húzva, akkor behúzhatja a negyedik oldalt, és a
négyzetbe beírja a saját jelét, pl. + -ot. Ezután ennek a
játékosnak húznia kell még egyet. Az nyer, akinek a végén
több megjelölt négyzete van. Vigyázni kell a szélekre,
mert a kijelölt terület határa meghúzott oldalnak számít.



Játékok

1 2 3 4 5

Példák:

DUDENEY JÁTÉKA (37)
2 fő játszik, felváltva mondanak egy számot 1-5-ig és egy radírt tesznek a mondott szám
feletti rubrikába (azt a számot nem mondhatja, amelyiket éppen a radír jelöli). A mondott
számokat rendre összeadják, hangosan kimondva. (pl. az eddigi összeg 8 és a 3 mellé
teszem a radírt: 8+3=11-et mondok.)
Az nyer, aki kimondja a 37-et, vagy a 37 átlépésére kényszeríti a társát.



Játékok

Példák:

SZÍNEZÉS

Két játékos felváltva színezi egy 5×5-ös (vagy
6x6-os) tábla mezőit. Mindegyik játékos
egyszerre csak egy mezőt vagy két egymás
mellettit színezhet be. Az a játékos nyer, aki
az utolsó mezőt beszínezi.



Játékok

Példák: egyszemélyes játékok
CSILLAGOK ÉS HOLDAK CSERÉJE

Az 5x5-ös tábla közepe üres, a többi mezőn az
ábra szerinti elrendezésben 12 db sötét és 12 db
világos bábu van felrakva. Feladat a világos és
sötét bábuk helycseréje (természetesen nem az
egész tábla 180°-os elfordításával, hanem) a
következő lépés-szabály betartásával:
Bármely bábu vízszintesen és függőlegesen
áthelyezhető a mellette lévő üres mezőre, vagy a
mellette lévő egyetlen ellenkező színű bábut
átugorhatja (vagy vízszintesen, vagy
függőlegesen), ha az mögött üres (érkezési) mező
van.
Cél: a legkevesebb lépésből álló helycsere



Játékok

Példák:

JÁTÉKOK GYUFÁKKAL

40 gyufaszálat rakjunk egy halomba két
játékos közé az asztalra. A két gyerek
felváltva vesz a halomból legalább 1 és
legfeljebb 6 gyufaszálat. A győztes az,
aki az utolsó gyufaszálat
veszi el. – Nyerő stratégia megtalálása



Játékok

Példák:
JÁTÉKOK GYUFÁKKAL

4 gyufaszál áthelyezésével hozz létre 10
darab négyzetet úgy, hogy az áthelyezett
gyufaszálak irányát nem változtatod meg.



Játékok

Példák:

JÁTÉKOK GYUFÁKKAL

Adott számú gyufa áthelyezésével
nyerjük a kívánt alakzatot.



Játékok

Példák:

Logikai fejtörők (könnyebb, beugratós)

„Egy hajó oldalához van rögzítve egy hatfokú létra, amelynek fokai 1-1 láb távolságra 

vannak egymástól. Apálykor a víz alulról a második fokig ér. Ezután a víz két lábnyit 

emelkedik.

Hányadik fokig ér dagálykor a vízszint?„
Most is alulról a második fokig ér a víz, hiszen a 

hajó és a hozzá rögzített létra a vízzel együtt

emelkedik..

„Egy palack bor 10 dollárba kerül. A bor maga 9 dollárral többe kerül, mint a palack.

Mennyi a palack ára?”
A palack 0,5, a bor 9,5 dollárba kerül. 

(Az automatikus válasz az 1 és 9 dollár.)



Játékok

Példák:

Logikai fejtörők, feladványok, logi-sztorik

„Egy csikkszedő négy csikkből tud magának egy cigarettát sodorni.

Egy este talál 16 csikket. ˝

Hány cigarettát tud elszívni aznap este?„
Első ránézésre 4 cigarettát tud elszívni, de ha 

elszívja őket, azokból is keletkezik 4 csikk, amiből 

egy ötödik cigarettát tud sodorni.

„Tizenkét ember van egy teremben. Közülük hatnak a lábán van zokni, négynek cipő, 

és hárman vannak, akik zoknit is, cipőt is viselnek. Hányan vannak mezítláb?

5  ember van mezítláb



Játékok

Példák:

Logikai fejtörők, feladványok, logi-sztorik

„Egy vadász elindul délnek és megy 200 métert, utána nyugatra fordul és megy 200 

métert, majd ismét fordul és 200 métert megy északnak. Ezzel visszaérkezett a kiindulási 

helyére. Ebben a pillanatban meglát egy medvét és lelövi. Milyen színű volt a medve? „

A medve fehér, mert a vadász az északi sarkon volt.



Játékok

Algofejtörők:

Átkeléses, méréses feladványok

„Két féltékeny férj szeretne feleségestől egy folyón átkelni egy kétszemélyes

csónakban. (Evezni mindenki tud.) A férjek egyike sem meri feleségét olyan

társaságban hagyni, amelyben férfi is van, ha ő nincs jelen.

Hogyan oldható meg az átkelés?

„ Hogyan lehet kimérni 4 liter vizet, ha csak egy 3 literes és egy 5 literes kannánk 

van?”



Játékok

A Dobble játék célja:

5-féle mini-játékot tartalmaz. Minden mini-játékban az a lényeg, hogy
minél gyorsabban találjunk kártyapárokat azonos szimbólumokkal.
Akinek ez sikerül, hangosan ki kell mondania a mindkét kártyán
megtalálható szimbólum nevét. Ezután a kártyapárt a választott
játéktól függően vagy egy paklira kell tenni vagy el kell dobni.

Letölthető, nyomtatható Dobble játék:
• https://padlet.com/ebalassa/g5mvx97l2v4h

https://padlet.com/ebalassa/g5mvx97l2v4h


Játékok

Példák:

Valószínűség-számítás témakörénél a „hagyományos” 
dobókocka mellett használhatunk különböző lapszámú 
dobótesteket is



Játékok

Példák:

Kreativitás fejlesztése tangrammal, ördöglakatokkal



Játékok

Példák:

Vizuális logika, térlátás 

„Hogyan nézhet ki (létezik-e) az a 

szilárd test, amelyik hézag nélkül 

átfér három adott, különböző 

alakú lyukon?”

„Hány darab építőkocka található 

ebben az építményben, ha az 

építmény tömör?” 



Alkalmazási lehetőségek – korlátok, problémák

Korrepetálás

Szakkör

Tanóra

Időhiány 

Csoportbontás hiánya

Tananyagmennyiség



Eszközeink:

• Játékosság

• Élményszerűségre törekvés

• Tapasztalatokon alapuló ismeretszerzés

• Több szempontú megközelítés, életszerű problémák

• A hibázás lehetőségének biztosítása, hibakeresés, sikerélmény

• Változatos tanítási módszerek



Nélkülözhetetlen:

•Lelkesedés

•Szaktudás

•Emberség



Játékosság

• Logikai játékok az interneten:
• https://logikai.jatek-online.hu/

• http://www.manu5.hu/logikai-jatekok

• http://ingyenesjatek.hu/logikai-jatekok.html

• Logi sztorik:
• https://www.scribd.com/document/258244806/Roka-Sandor-77-logi-sztori-

pdf

• https://szjenoko.web.elte.hu/Jatek/logisztori/logisz.html

https://logikai.jatek-online.hu/
http://www.manu5.hu/logikai-jatekok
http://ingyenesjatek.hu/logikai-jatekok.html
https://www.scribd.com/document/258244806/Roka-Sandor-77-logi-sztori-pdf
https://szjenoko.web.elte.hu/Jatek/logisztori/logisz.html


Források

• https://www.jatektan.hu/jatektan/____2012_006/16atkelos_halm
a.pdf

• https://www.kfki.hu/~merse/gyufafeladvanyok.html

• https://www.youtube.com/watch?v=CAkMUdeB06o

• https://www.youtube.com/watch?v=1Wx1PrRRJhk

• https://www.jatekliget.hu/logikai-gondolkodas-fejlesztese-
jatekosan-174

• https://www.scribd.com/document/258244806/Roka-Sandor-77-
logi-sztori-pdf

• https://szjenoko.web.elte.hu/Jatek/logisztori/logisz.html



Köszönöm a figyelmet!

Király Bernadett

matematika tantárgygondozó szaktanácsadó

kiralybernadett374@gmail.com

06/30-301-71-61

mailto:kiralybernadett374@gmail.com

