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Mutasd az ujjaddal - számok 2 
 

A Mutasd az ujjaddal sorozatot úgy fejlesztették ki, hogy egy-egy gyermek fejlıdését 
végigkísérhessük érdekes foglalkozásokon keresztül az egész iskolai év során. Az önellenırzı kártya 
könnyen elsajátítható játék, mely semmilyen további segédeszközt nem igényel, és már a legfiatalabb 
kortól önálló munkára ösztönzi a gyermekeket 
 
 

Fejlesztési célkitőzések 
A számokkal kapcsolatos kártyák interaktív játékra adnak módot, segítenek az alábbi, számtannal 
kapcsolatos fogalmak megtanulásában, rögzítésében: 
- mennyiségfogalom 
- mennyiségek összehasonlítása 
- számlálás 
- a számok fokozatos elsajátítása l - l  O-ig. 
 

ajánlott életkor: 4 éves kortól 
Játékosok száma: 1-12 gyermek 
 

A doboz tartalma: 1 útmutató, a végén egy fénymásolható értékelılappal. 5 nagyobb mérető, 
egyszínő kártya, amivel elválaszthatjuk egymástól a sorozatokat, 72 kártya feladatokkal - 6 sorozat, 
egyenként 12 önellenırzı kártyalappal 
 

A sorozatok ismertetése 
Minden sorozat egy-egy fogalomhoz kapcsolódik, amit a hozzájuk tartozó kérdés tesz világossá. A 
sorozatokat a kártyák keretszíne is megkülönbözteti egymástól. 
 

Kék sorozat - legtöbb: 
„Hol van a legtöbb?" 
1-2-3. kártya: egymásra rakott azonos tárgyak sora 
4-5-6. kártya: egyforma kockák különbözı csoportokban  
7-8-9. kártya: az összkép alapján 10-11-12. kártya: csalóka 
képek 
 

Zöld sorozat - legkevesebb: 
„Hol van a legkevesebb?" 
1 -2-3. kártya: egymásra rakott azonos tárgyak sora  
4-5-6. kártya: egyforma kockák különbözı csoportokban  
7-8-9. kártya: az összkép alapján 
10-11-12. kártya: csalóka képek 
 

Rózsaszín sorozat - társítások: 
„Melyikhez társítható?"  

1-6. kártya: 1, 2 és 3  

7-12. kártya: 4, 5 és 6 
 

Piros sorozat - mindkét kéz ujjai: 
„Melyik képen van ugyanannyi?" 



 

1-6. kártya: 4, 5, 6 és 7 
7-12. kártya: 8, 9 és 10 
 
Narancssárga sorozat - számjegyek: 
 „Hány..?" 
1-6. kártya: 0-tól 7-ig 
7-12. kártya: 8, 9 és 10 
 
Sárga sorozat - számsorrend: 
„Melyik szám hiányzik?"  
1-3. kártya: mennyiségek 1 -5-ig 
 4-6. kártya: számjegyek 1 -5-ig 7-
12. kártya: számjegyek 6-10-ig. 
 
Hogyan használjuk a kártyákat? 
Elıször mutassuk meg a gyereknek az egyik sorozat képeit sorrendben a számozás szerint. (A késıbbi 
foglalkozások során keverjük össze ıket.) Tegyük fel a sorozathoz tartozó kérdést. Mindegyik kártyán 
három lehetséges válasz van. A válaszok alatt egy-egy ujjlenyomatot találunk. A gyermek úgy fogja 
két ujja közé a kártyát, hogy a hüvelykujja azon az ujjbegyen álljon, ami az általa helyesnek ítélt 
válasz alatt van. 
Anélkül, hogy elengedné a kártyát, vagy megmozdítaná az ujjait, megfordítja a képet: 
- ha a mutató ujja a kép hátán a macska farkánál van, helyesen válaszolt. 
- ha a mutató ujja a kép hátán nem a macska farkánál van, a válasza téves. 
 
Azokat a kártyákat, amelyeknél helyes volt a válasza egy „sikercsomóba" győjti. A helytelenül 
megoldott kártyák az „újra megpróbálom" csomóba kerüljenek egymásra. 
 
A foglalkozás végén a többnyelvő útmutató utolsó oldalain lévı, elızıleg fénymásolt értékelılapot 
odaadjuk a gyermeknek. Ezen rajta van a 12 kártya hátán lévı 12 macska. Megkérjük a gyermeket, 
hogy vegye elı a „sikercsomóba" tartozó kártyákat, keresse ki az értékelı lapon az ezekhez a 
kártyákhoz tartozó macskákat, és színezze ki a ruhájukat. Az elkészült lapon jól látható lesz a 
sikeresen megoldott és a helytelenül elvégzett feladatok aránya. 
A pedagógus összegyőjti az egyes foglalkozásokon készült értékelılapokat, s ezek alapján képet kap a 
gyermek fejlıdésérıl az iskolai év során. 
 
A kártyákat használhatjuk egyéni fejlesztésre vagy páros munkára (együtt vagy egymás ellen). 
Csoportos foglalkozáshoz is használhatjuk ıket. Ekkor minden gyermek kap egy kártyát és egy 
ellenırzılapot. Ahogy kész van az ellenırzéssel, kiszínezi a kártyához tartozó macskát, vagy ha nem 
sikerült, tesz a ruhájára egy pöttyöt. Amikor egy-egy kártyával elkészültek, továbbadják a mellettük 
ülınek, míg mindenki el nem készül valamennyi kártyával. A kártyákat sorrendben vagy össze-vissza 
is használhatják. 
 
Importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft. 
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