
Játsszunk együtt matekot! 

Feladatok táblajátékkal a matematikaórán 

Józsa Tímea, tanító, PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános 

Iskolája 

A stratégiai játékok egyszerű eszközökkel játszható, általában páros játékok, amelyekben a 

szerencsének nincs szerepe. Az elmék párharca. Kizárólag a gyors és helyes gondolkodás 

dönti el a játék végkimenetelét. Az a játékos nyer, aki hamarabb rájön a nyerő stratégiára.  

A stratégiai játékok próbára teszik a gondolkodást, a logikát és a mentális kitartást. 

A lényeg, hogy megfelelően használjuk fel az erőforrásainkat, lássuk át az elénk táruló 

lehetőségeket, taktikázzunk, tervezzünk előre, próbáljuk meg kitalálni ellenfeleink lépéseit. 

Céljaink eléréséhez döntéseket kell hoznunk, és minden döntés további döntések kapuit nyitja 

ki, vagy épp zárja be – akár ellenfeleink elől is. Hajtsuk végre terveinket, dolgozzuk ki saját 

stratégiánkat és mindenekelőtt élvezzük a játékot!  

A stratégiai játékok nagyszerűen beépíthetők az alsó tagozatos matematikatanításba mind a 

négy évfolyamon. Különösen a számolási rutin és a szöveges feladatok megoldásának 

tekintetében, ahol a feladat megoldásánál az eredmény ugyanaz, csak az nem mindegy, ki 

hogyan jut el a megoldásig. A stratégiai játékok remekül fejlesztik a divergens gondolkodást 

és a kreativitást.  

E témakör kutatója, Edward de Bono angol pszichológus fogalmazta meg a kreativitás egyik 

fontos megnyilvánulását, ha úgy tetszik, módszerét, melyet ő "lateral thinking"-nek nevezett. 

Vagyis a megoldások többféle változatának feltárása, másként a vízszintesen egymás mellett 

található lehetőségek végig gondolása, majd azok közül történő választás. Az élet más 

területein általában a már ismert módon, lépésről lépésre közelítünk a célhoz. Nem 

elemezgetjük, hogy miként lehetne még másként elvégezni a feladatot. De Bono a lateral 

thinking módszerében nem a szokásos (konvencionális) lehetőség követését, hanem 

mindenekelőtt a többféle megoldás feltárását tartja fontosnak.  1
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A stratégiai, a logikai és a problémamegoldó gondolkodás mellett a figyelem, a kitartás 

fejlesztésére is kiválóak a táblajátékok. A térbeli és a síkbeli tájékozódás, az algoritmusos 

gondolkodás és a kombinatív készség is remekül formálható általuk.  

Vannak olyan matematika versenyek, ahol a gyerekeknek válaszaikat meg kell indokolniuk. 

Ha több megoldási lehetőséget találnak, valamennyit le kell vezetniük, valamint 

magyarázattal alátámasztani azokat. Bármikor megállíthatunk egy játékot vagy végig 

figyelhetünk is egyet, közben feltehetjük kérdéseinket, megoldhatunk feladatokat. Állításokat 

fogalmazhatunk meg, érvelhetünk, hogy hova lépnénk, indokolhatjuk választásunkat. A 

gyerekek kellő rutint szereznek a matematikai gondolkodás terén, és alkalmazzák a tanultakat. 

Nem eszközigényes kétszemélyes táblajátékokat kerestem. Olyanokat, hogy akár az egész 

osztály is játszhat egyszerre, ha van hozzá elég játéktábla és kétféle színű korong. Magam 

készítettem nyomtatott formában a táblákat a gyerekeknek. A piros-kék matematikai 

korogokat használjuk a játékok során. Az egyik játékosé a piros, a másiké a kék korong. Hogy 

melyiket ki használja, és hogy ki kezdi a játékot, Kő, papír, olló kiszámolóval szoktuk 

eldönteni.  

A Malom, a Hex, az Amőba, a Piramis és a Kaptár játékokat használjuk a matematika órákon 

rendszeresen. A játszmák után a gyerekek párban vagy csoportban feladatokat oldanak meg, 

melyek mindig az időszerű évfolyamon használatos számkörhöz illeszkednek. Mind az öt 

táblajátékhoz leírom azokat a feladatokat megoldásokkal, melyeket alkalmazok. 

Természetesen többször is felkínálhatjuk a típusfeladatot a tanulóknak, más számokat vagy 

szövegkörnyezetet használva. Az oktatási célt, a fejlesztendő készségek és képességek 

felsorolását azért említem meg, hogy még jobban szemléltessem a stratégiai játékok tanórái 

beépíthetőségének hasznosságát.  

A Malom játék szabályai mindenki számára ismertek, hiszen ez a legnépszerűbb stratégiai 

játék a világon. 

A Malom játék alkalmazása matematika órán 

Oktatási cél: stratégiai, következtető, kritikai gondolkodás építése, számolási készség 

mélyítése 



Fejlesztendő készségek, képességek: szabálymegértő -és szabálykövető képesség fejlesztése, 

algoritmusos, problémamegoldó, logikus, kritikai, deduktív gondolkodás fejlesztése, 

kombinatív képesség fejlesztése, kreativitás, emlékezet, együttműködési készség fejlesztése, 

számolási készség fejlesztése 

Feladatok: 

1-4. osztály: 

-Mennyivel több korongot vett el a játékban a nyerő játékos? 

-Hányszor több korongot vett el a játékban a nyerő játékos? 

-Hányad része a vesztes játékos által elvett korongok száma a nyerő játékos által elvett 

korongok számának? (3-4. osztály) 

-Hány lépésből állt a játék?  

-Hány lépésből győzött a nyerő játékos? 

-Hányféleképpen léphetsz egy-egy helyzetben?  

-A játéktáblán te vagy a kék korongokkal játszó játékos. Malmod van. Melyik piros korongot 

vennéd el ellenfeledtől? Miért? Több lehetőséged is van? Melyek ezek? Válaszaidat indokold! 

-Mátyás király udvarában hány aranyat ér a játéktábla?  

 

Megtudod, ha összeadod a piros és a kék korongok számát! (1. osztály)  

Megoldás: 6+7=13  

Megtudod, ha összeszorzod a piros és a kék korongok számát! (2. osztály) 

Megoldás: 6*7=42 



Megtudod, ha képzel egy kétjegyű számot úgy, hogy a kék korongok száma a tízesek helyi 

értékére, a piros korongoké az egyesek helyi értékére kerül! Mennyit ér, ha megfordítod? (2. 

osztály) 

Megoldás: 76 és 67 

Megtudod, ha képzel egy kétjegyű számot úgy, hogy a kék korongok száma a tízesek helyi 

értékére, a piros korongoké az egyesek helyi értékére kerül, aztán a kapott számot 

megszorzod a piros korongok számával! Képezz számot a helyiértékeken szereplő számok 

cseréjével, majd ezt szorozd meg a piros korongok számával! Végezd el mindkét feladatot 

úgy, hogy a szorzó a kék korongok száma! Írásbeli művelettel számolj! Összeadással 

ellenőrizd számolásod helyességét! (3. osztály) 

Megoldás: 76*6=456 és 67*6=402 

                  76*7=532  és 67*7=469 

Megtudod, ha képzel egy kétjegyű számot úgy, hogy a kék korongok száma a tízesek helyi 

értékére, a piros korongoké az egyesek helyi értékére kerül, majd képzel egyet a 

helyiértékeken szereplő számok cseréjével, aztán összeszorzod a két számot! Írásbeli 

művelettel számolj! A tényezők felcserélésével ellenőrizd számolásod helyességét! (4. 

osztály) 

Megoldás: 67*76=5092 

Az Amőba (Ötödölő) kétszemélyes absztrakt stratégiai táblás játék, a gomoku változata. A 

győzelemhez öt bábunkat kell egy vonalba lerakni. (sorba, oszlopba, átlóba) 

Az Amőba játék alkalmazása matematika órán 

Oktatási cél: figyelemkoncentráció és kezdeményezőkészség erősítése, analitikus és 

algoritmikus gondolkodás, számolási készség mélyítése, a vízszintes, függőleges, átlós 

irányok fogalmának rögzítése 

Fejlesztendő készségek, képességek: szabálymegértő -és szabálykövető képesség fejlesztése, 

algoritmusos, problémamegoldó, logikus, kritikai, deduktív, divergens gondolkodás 

fejlesztése, együttműködési készség fejlesztése, számolási készség fejlesztése, tájékozódás 

fejlesztése, matematikai gondolkodás fejlesztése 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%25C3%25A1rsasj%25C3%25A1t%25C3%25A9k#A_t.C3.A1rsasj.C3.A1t.C3.A9kok_oszt.C3.A1lyoz.C3.A1sa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gomoku


Feladatok: 

1-4. osztály: 

-Mennyi mező van a játéktáblán? 

-Mennyi korong van a játéktáblán? 

-Mennyi szabad mező maradt a játéktáblán? 

-Melyik több? A szabad mező vagy a korongokkal lefedett mező a játéktáblán? 

-Hány lépésből állt a játék? Hány lépésből győzött a nyerő játékos? 

-Hányféleképpen léphetsz egy-egy helyzetben?  

-Példafeladat 4. osztályban az írásbeli szorzás két jeggyel műveletének, valamint a műveleti 

sorrend gyakorlására: 

A játéktábláról olvasd le a piros és a kék korongok számát, majd oldd meg a feladatot! Egy 

lakótelep felülnézeti rajzát látod. A piros koronggal jelölt házban 18 lakás van, a kékkel jelölt 

házban 23 lakás. Hány lakás található ezen a lakótelepen?  

 

Megoldás: 11x18+11x23=? 

                  11x18=198, 11x23=253 Ezeket a műveleteket írásbeli szorzással számoljuk ki. 

                  198+235=451 Írásbeli összeadással számolunk. 

                  Tehát ezek a lakótelepen 451 lakás van. 

Az üres helyekre 75 lakásos toronyházakat terveznek. Hány lakás kerülhet az üres telkekre 

összesen? 

Megoldás: 20x75=? 



                  20x75=1500 A műveletet írásbeli szorzással számoljuk ki. 

                  Tehát 1500 lakás kerülhet az üres telkekre összesen. 

Ha beépül a lakótelep a fenti adatok szerint, akkor összesen hány lakás lesz ezen a 

lakótelepen? 

Megoldás: 11x18+11x23+20x75=? 

Már kiszámoltuk az előző feladatokban a részeredményeket, így írásbeli összeadással 

kiszámoljuk a végeredményt: 198+235+1500=1951 

Tehát ezen a lakótelepen összesen 1951 lakás lesz. 

Egy-egy lejátszott játék után ugyanezt a feladatot megoldhatják a tanulók, hiszen minden 

játéknak más a vége. Párban és csoportmunkában is dolgozhatnak a gyerekek. Kooperatív 

csoportmunkában szerepenként feloszthatjuk a műveletvégzéseket: 

Nyomolvasó: piros korongok, jegyző: kék korongok, bátorító: üres mezők, időgazda: piros és 

kék korongok, üres mezők összesen. Mindenki a saját színével dolgozik. Ha négyfős 

csoportban ülnek a gyerekek, párban játsszák az Amőba játékot, majd két játéktáblán végzik 

el a feladatokat.     

A Torpedó játékot is párban játsszuk egy-egy négyzetrácsos lapon, melyre megrajzolunk két 

8x8 négyzetből álló területet. Ez lesz a játéktábla. Az oszlopokhoz az A, B, C, D, E, F, G, H 

betűket írjuk, a sorokhoz a számokat 1-8-ig. Mindkét játékos bejelöl az egyik játéktábláján 

egy alakzatot a saját lapján annyi jellel, amennyit a játék kezdete előtt megbeszélünk. Ez után 

ezt letakarja, hogy a párja ne lássa. Egy játék két fordulóból áll. Az egyikben az egyik játékos 

a jelölő, míg a másik a találgató. A saját üres játéktábláján bejelöl a jelölő játékos egy 

alakzatot. A találgató játékos a betűk és a számok kombinációja alapján kérdezi a 

játékostársát, és a saját játéktábláján a helyes találatokat körrel, a helyteleneket x-szel jelzi. Az 

első kör addig tart, amíg a találgató kitalálja az alakzatot. Majd csere. A játéknak akkor van 

vége, ha mindkét játékos volt jelölő és találgató is. 

Játéklehetőség: A piros és kék számolókorongokkal is játszhatjuk a játékot. A játékszabály 

ugyanaz marad, mint a papír alapú játéknál. Ebben az esetben használhatunk előre készített 

játéktáblákat. A két játékos megegyezik, hogy ki melyik színnel játszik. Kő-papír-ollóval 

eldöntik, ki kezdi a játékot. A jelölő az általa választott színnel kijelöl a saját tábláján egy 



alakzatot. A találgató játékos a saját színével jelöli a helyes, a másik színnel a helytelen 

találatokat.  

A Torpedó játék alkalmazása matematika órán 

Oktatási cél: figyelemkoncentráció erősítése, a vízszintes, függőleges irányok fogalmának 

rögzítése, kódolás technikájának elsajátítása, területszámítás lefedéssel mélyítése, számolási 

készség erősítése 

Fejlesztendő készségek, képességek: szabálymegértő -és szabálykövető képesség fejlesztése, 

algoritmusos, problémamegoldó, logikus gondolkodás fejlesztése, együttműködési készség 

fejlesztése, tájékozódás képességének fejlesztése, matematikai gondolkodás fejlesztése, 

számolási készség fejlesztése 

Feladatok:  

-Ez a játék lehetőséget nyújt arra, hogy begyakorolják a gyerekek azokra a matematika 

versenyekre a kódolást, ahol a válaszokat nem feladatlapon kell kidolgozniuk, hanem egy 

kódlapon bejelölniük. 

-A szorzás gyakorlására is lehetőséget nyújt a játék: Mennyit ér egy sor? Megtudod, ha a 

sorban lévő korongok számát összeszorzod a sor elején lévő számmal! Pl.: 4x6=24  

Tovább kérdezhetünk: Melyik sor ér a legtöbbet? Vannak-e ugyanannyit érő sorok? Mennyi a 

legtöbbet és a legkevesebbet érő sor különbsége? 

-Már második osztálytól a lefedéssel való területszámításnál is alkalmazhatjuk a játékot: 

Bogiék konyhájának padlója a képen látható. Fehér, kék és piros csempékkel burkolták le. 

Hány darab piros, hány darab kék és hány darab fehér csempét használtak a szakemberek? 

Összesen hány csempére volt szükség a konyha padlójára? Melyik csempéből kellett a 

legtöbb? A legkevesebb?  Mennyi a legtöbb és a legkevesebb csempék számának különbsége? 

Megoldás: piros: 14, kék: 8, fehér: 42, összesen: 14+8+42=64 A legtöbb a fehér, a 

legkevesebb a kék csempéből kellett. 42-8=34 A legtöbb és a legkevesebb csempék számának 

a különbsége 34. 

Feladat 4. osztály: A játéktáblán a korongok által határolt rész egy tó a parkban. A park 

területébe a betűkkel és számokkal jelölt rész nem tartozik bele. A betűk és számok 



jelölésénél a sarokban az üres mező sem a parkhoz tartozik. Ami a játéktáblán egy négyzet, az 

a valóságban egy négyzetméter. Mekkora a park területe? Mekkora a tó területe? Mekkora a 

park zöld területe?  

 

Megoldás: 8x8=? 

                  8x8=64 

                  Tehát a park területe 64 négyzetméter.  

                  A korongok összeszámolásával megadható a tó területe: 22 négyzetméter. 

                  A park területéből kivonjuk a tó területét, így megkapjuk a zöld terület nagyságát: 

                  64-22= 42 négyzetméter. 

További kérdést tehetünk fel: A piros korongok a tó sekély részét, a kék korongok a mély 

vizet jelölik. Mekkora területen van a sekély, mekkora területen a mély víz? 

Megoldás: 22-8=14, így a sekély víz 14, a mély víz 8 négyzetméternyi területe a tónak. 

A Hex egy kétszemélyes stratégiai játék, ún. "kapcsolati" játék, mert a mezők és rajta a  

bábuk egymáshoz kapcsolódásán alapszik. A játékot egy hatszögletű egységekből álló, 

rombusz alakú játékmezőn játssza két játékos, eltérő színű korongokkal. A játékmező egy-egy 

sarka a rombusz alakú játékmező mindkét oldalának része. A játékosok eltérő színű 

korongokkal (piros és kék) játszanak, egymás után, váltakozva, helyezve el figuráikat tetszés 



szerint a mezőre. A játék célja, hogy egy-egy játékosnak sikerüljön folytonos vonalat, hidat 

építenie saját szemben lévő oldalai között. Közben meg kell akadályozniuk, hogy ellenfelük 

ne jusson el korongjaival a másik oldalra. A játék kimenetele nem lehet döntetlen, csak 

nyertes és vesztes állapot állhat elő. Az a játékos nyer, aki előbb eléri a saját szemközti 

oldalát. 

A Hex játék alkalmazása matematika órán 

Oktatási cél: stratégiai, következtető, kritikai, problémamegoldó gondolkodás építése, 

számolási készség mélyítése, tájékozódási képesség erősítése 

Fejlesztendő készségek, képességek: szabálymegértő -és szabálykövető képesség fejlesztése, 

algoritmusos, problémamegoldó, logikus, kritikai, deduktív, divergens gondolkodás 

fejlesztése, kombinatív képesség fejlesztése, kreativitás, emlékezet, együttműködési készség 

fejlesztése, számolási készség fejlesztése, tájékozódási képesség fejlesztése 

Feladatok: 

1-4. osztály: 

-Hány korong van a játéktáblán? 

-Mennyi üres mező maradt a játéktáblán? 

-Az üres vagy a koronggal jelölt mező a több, mennyivel? 

-Hány lépésből állt a játék?  

-Hány lépésből győzött a nyerő játékos? 

-Hányféleképpen léphetsz egy-egy helyzetben?  

-Hány korongból áll a híd?  

-Fogalmazzatok meg igaz és hamis állításokat a játéktáblákról! ( Itt alkalmazhatunk több 

játéktáblát is.) 

Megoldási lehetőségek: 

-Van olyan játék, amelyikben a piros/kék koronggal játszó játékos nyert/vesztett. 

-Egyik játékban sem nyert piros/kék koronggal játszó játékos. 

-Mindegyik játékban a piros/kék koronggal játszó játékos nyert/vesztett. 



-Van olyan játék, ahol a híd a lehető legrövidebb úton halad. 

  Játéktábla 1. osztályban vagy kezdő játékosok esetén                                                         

#   

#   

Megoldás: 

A bal oldali játéktáblán 11 korong van. 14 üres mező van. Az üres mezők száma 3-mal több, 

mint a koronggal fedett mezőké. (14-11=3)  A játék 11 lépésből állt. A lépések száma a 

korongok számával megegyezik. A kék játékos a 11. lépésnél nyert, ez az ő 6. lépése volt. A 

híd 6 korongból áll.  

A jobb oldali játéktáblán 14 korong van. 11 üres mező van. Az üres mezők száma 3-mal 

kevesebb, mint a koronggal fedett mezőké. (14-11=3)  A játék 14 lépésből állt. A lépések 

száma a korongok számával megegyezik. A kék játékos a 14. lépésnél nyert, ez az ő 7. lépése 

volt. A híd 7 korongból áll.  

Játéktábla 2-4. osztályban vagy első osztály végén, már gyakorlott játékosoknál 



#   

#  

Megoldás:  

A bal oldali játéktáblán 45 korong van. 36 üres mező van. Az üres mezők száma 9-cel 

kevesebb, mint a koronggal fedett mezőké. (45-36=9)  A játék 45 lépésből állt. A lépések 

száma a korongok számával megegyezik. A piros játékos a 45. lépésnél nyert, ez az ő 23. 

lépése volt. A híd 18 korongból áll.  

A jobb oldali játéktáblán 32 korong van. 49 üres mező van. Az üres mezők száma 17-tel több, 

mint a koronggal fedett mezőké. (49-32=17)  A játék 32 lépésből állt. A lépések száma a 

korongok számával megegyezik. A piros játékos a 32. lépésnél nyert, ez az ő 16. lépése volt. 

A híd 9 korongból áll.  

A lerakosgatós és a színváltós játékokat kombináltam a Piramis és a Kaptár játékban. A 

nevüket a játéktáblák formájáról adtam. Mindkét játékot párban játsszuk. A játékosok a kő-

papír-olló kiszámolóval döntik el, hogy ki kezdi a játékot. 

A Piramis játéknál a cél az, hogy a játékosok minél előbb eljussanak a piramis tetejére a saját 

színű korongjukkal úgy, hogy megfordíthatják, rabolhatják az ellenfél korongjait, ha saját 



színükkel közrefogják a mellettük álló korongokat. Aki korongot fordít, még egyszer léphet, 

azaz tehet a saját korongjából a játéktáblára. Fontos szabály, hogy új sort akkor kezdhetnek a 

játékosok, ha betelt egy sor. Az a játékos nyer, akinek több korongja van a táblán, mire a 

piramis tetejét elérik.  

A Piramis játék alkalmazása matematika órán 

Oktatási cél: stratégiai, következtető, logikus, problémamegoldó gondolkodás építése, 

számolási készség mélyítése, tájékozódási képesség erősítése, kombinatív képesség erősítése 

Fejlesztendő készségek, képességek: szabálymegértő -és szabálykövető képesség fejlesztése, 

algoritmusos, problémamegoldó, logikus, kritikai, deduktív, divergens gondolkodás 

fejlesztése, kombinatív képesség fejlesztése, kreativitás, emlékezet, együttműködési készség 

fejlesztése, számolási készség fejlesztése, tájékozódási képesség fejlesztése 

Feladatok: 

1-4. osztály: -Piros vagy kék korong van több a táblán? Mennyivel? 

#  

- 2. osztályban: Hány arany a piramis értéke? Add össze a piros és a kék korongok számát! 

Megoldás: 19+9=28, Tehát a piramis értéke 28 arany. 

- Példafeladat az írásbeli szorzás és a műveleti sorrend gyakorlásához 3. osztályban: Hány 

arany a piramis értéke? A piros korongok 25, a kékek 8 aranyat érnek. 

Megoldás: 25x9+19x8=? 

                  25x9=225, 19x8=152 Írásbeli szorzással számolunk. 

                  225+152=377  Tehát a piramis értéke 377 arany. 



- 4. osztályban: Hány arany a piramis értéke? A piros korongok 125 aranyat, a kékek 215-öt 

érnek. 

Megoldás: 125x9+215x19=? 

                  125x9=1125, 215x19=4085 Írásbeli szorzással számolunk. 

                  1125+4085=5210 

                  Tehát a piramis értéke 5210 arany. 

A Kaptár játékot kétféle játéktáblán játszhatjuk. A játékosok a játéktáblán bárhol kezdhetik a 

mérkőzést a kő-papír-ollóval történt kezdés megállapítás után. A játék lényege, hogy az 

ellenséges korongokat közrefogjuk két oldalról, alulról és felülről. Aztán a saját színünkre 

fordítjuk, ha a lerakott korong legalább négy oldaláról megtörtént a közrefogás, azaz a 

körbekerítés. Aki korongot fordít, még egyszer léphet, azaz tehet a saját korongjából a 

játéktáblára. Az a játékos nyer, akinek a játék végére több korongja van a játéktáblán. 

#  

A Kaptár játék alkalmazása matematika órán 

Oktatási cél: stratégiai, következtető, logikus, problémamegoldó gondolkodás építése, 

számolási készség mélyítése, tájékozódási képesség erősítése, kombinatív képesség erősítése 

Fejlesztendő készségek, képességek: szabálymegértő -és szabálykövető képesség fejlesztése, 

algoritmusos, problémamegoldó, logikus, kritikai, deduktív, divergens gondolkodás 

fejlesztése, kombinatív képesség fejlesztése, kreativitás, emlékezet, együttműködési készség 

fejlesztése, számolási készség fejlesztése, tájékozódási képesség fejlesztése 



Feladatok: 

1-4. osztály: 

-Hányféleképpen léphetsz egy-egy helyzetben? (A játékot bármikor, bárhol megállítjuk, 

megbeszéljük, ki hova lépne, ennek mi lehet a következménye. Számba vesszük valamennyi 

lehetőséget, majd tovább játsszuk a mérkőzést.) 

-Hány korong van a játéktáblán? 

-Mennyi üres mező maradt a játéktáblán? 

-Az üres vagy a koronggal jelölt mező a több, mennyivel? Hányszor több? (2. osztálytól) 

-Kék vagy piros korong van több a táblán? Mennyivel?  

Megoldás:  

-39 korong van a játéktáblán. 

-13 üres mező maradt a játéktáblán. 

-39-13=26 A játéktáblán a koronggal jelölt mező 26-tal több, mint az üres mező. Háromszor 

annyi a koronggal jelölt mező, mint az üres mező. 

-piros korong:18, kék korong:21 

 21-18=3, Tehát 3-mal több kék korong van a táblán, mint piros. 

-2. osztályban: Hány méhecske repült a kaptárba? Add össze a piros és a kék korongok 

számát! 

Megoldás: 13+26=39, Tehát 39 méhecske repült a kaptárba. 

- Példafeladat az írásbeli szorzás és a műveleti sorrend gyakorlásához 3. osztályban: Hány 

méhecske repült a kaptárba? A piros koronggal fedett mezőkre 4, a kékkel fedettekre 3 

méhecske repült egyszerre. 

Megoldás: 18x4+21x3=? Írásbeli szorzással számolunk. 

18x4=72, 21x3=63, 72+63=135, Tehát 135 méhecske repült a kaptárba. 



Példafeladat az írásbeli szorzás és a műveleti sorrend gyakorlásához 4. osztályban: Hány 

méhecske repült a kaptárba? A piros koronggal fedett mezőkre 24, a kékkel fedettekre 35 

méhecske repült egyszerre. 

Megoldás: 18x24+21x35=? Írásbeli szorzással számolunk. 

18x24=432, 21x35=735, 432+63=735, Tehát 1167 méhecske repült a kaptárba. 

A táblajátékok és a feladatmegoldások közben mialatt remekül mozgósíthatók a tanulók 

matematikai készségei, a közösségi magatartásuk, a segítőkészségük, együttműködésük, és 

számos szociális kompetenciájuk is fejlődik. Kiemelném, hogy a műveletek gyakorlása a 

táblajátékokhoz kapcsolódó feladatokon keresztül a játékosság révén serkenti a tanulói 

sikerélményt is, mely az önbizalom növelése mellett a közösségbe való beilleszkedést is 

kellőképpen elősegíti. 

Felhasznált irodalom 

1. K.Nagy Emese: Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal, Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége, 2014 

http://tehetseg.hu/sites/default/files/konyvek/geniusz_33_net_teljes.pdf 

2. Józsa Tímea: Játsszunk együtt matekot! Matematikai játékok gyűjteménye, Kézirat, 

2010-2019. 

3. Szentiványi Tibor: A kreativitás fejlesztése játszással és játékok segítségével, Új 

P e d a g ó g i a i S z e m l e 2 0 0 0 j ú l i u s - a u g u s z t u s ,  h t t p : / / w w w. e p a . h u /

00000/00035/00040/2000-07-ta-Szentivanyi-Kreativitas.html (2019.03.10.) 

4. Bíró Imre Levente: Szórakoztató matematika, és kooperatív módszerek, “Babeş-

Bolyai” Tudományegyetem Kolozsvár Matematika és Informatika Kar, 2009-2011 

évfolyam 

http://simplexportal.ro/tananyagok/egyetemi_konyvek/cooperative.pdf (2019.03.12.) 

http://tehetseg.hu/sites/default/files/konyvek/geniusz_33_net_teljes.pdf
http://simplexportal.ro/tananyagok/egyetemi_konyvek/cooperative.pdf

