
 

 

 

 

 

Számolódoboz, Nathan, NA388417 

 

Ez a fejlesztőeszköz lehet a gyermekek első számolás gyakorló eszköze. 

Miközben játszanak az állatokkal, addig megismerik a számképeket és 1-5-ig a 

számokat. 

Ajánlott életkor: 3 éves kortól 

A készlet tartalma:  

- 2 számoló doboz (27x12 cm), melyekbe belehelyezhetjük a feladatot 

mutató kártyákat 

- 36 modellkártya, melyet 6 csoportba oszthatunk 

- 40 darab kék műanyag korong 

- 40 fából készült állat (15 elefánt, 5 pingvin, 15 mackó, 5 tigris) 

Fejlesztési terület: 

- a gyermekek megtanulják értelmezni és olvasni az egyszerű 

modellkártyák utasításait 

- eleget tesz a kiválasztásoknak 

- olyan kiválasztásokat csinál, amely megegyeznek a modellkártyákkal 

- egyeztetést hajt végre feladatról feladatra 

- a számokat vagy pöttyöket egyeztet a figurákkal 

- számolnak és olvassák az első öt számot 

- felfedezik a számokat 1-5-ig 

Használati utasítás:  

 



Szabad foglalkozás: 

- Hagyjuk a gyerekeket szabadon játszani az állatokkal figyeljék meg azokat, 

nevezzék meg őket, találjanak ki meséket velük kapcsolatban. 

- Aztán adjuk oda a dobozokat, hogy használják, amire a kedvük tartja pl: 

használják a dobozt az állatok házának. 

- Hagyjuk őket játszani a számokkal, hogy megismerjék azokat akár össze-

vissza akár növekvő vagy csökkenő sorrendbe. 

- Ezek a felfedezések segítenek a későbbiekben, hogy a modellkártyák 

feladatait egyszerűbben követni tudják. 

Tervezett foglalkozások: 

- Első lépésként olvassuk együtt a kártyákat és mutassuk meg, hogyan 

tudjuk elhelyezni a modellkártyákat. Mutassuk meg a gyerekeknek a 

jelöléseket: az egyik a balfelső sarokban van, ez azt jelzi, hogy milyen 

figurát kell használni a feladat megoldásához. A másik a jobb alsó 

sarokban, ami azt jelzi, hogy melyik feladatcsaládhoz tartozik. 

- Miután a gyerekek már jól begyakorolták, hogyan olvassák le a 

modellkártya utasításait, következhet az eszközzel való megismerkedés. 

- Mindkét gyermek kap egy modellkártyát és egy számolódobozt. Minden 

gyermeknek a képességeinek megfelelő kártyát kell odaadnunk. 

- A feladatok során a gyermekek egymás munkáit is tudják ellenőrizni. 

Feladatok a modellkártyák szerint: 

Feladatok 1-8-ig 

- számoljunk az állatok segítségével 

- annyi állatot helyezzünk a dobozba, amennyit a kártyán látunk 

Feldatok 9-16-ig 

- számolás a kék korongokkal 

- tegyünk annyi korongot, amennyi állatot látunk a képen 

Feladatok 17-24-ig 

- számolás az állatokkal 



- helyezzünk annyi állatot, amennyi pöttyöt mutat az ábra 

Feladatok 25-28-ig 

- számolás az állatokkal 

- asszociáljunk a számokból és rakjunk annak megfelelően 

Feladatok 29-32-ig 

- számolás a kék korongokkal 

- asszociáljunk a számokból a mennyiségekre 

Feladatok 33-36-ig 

- számolás az állatokkal 

- fedezzük fel a sorrendet a növekvő mennyiségek között 1-től 5-ig 

Plusz ötletek: 

- az állatokkal és a korongokkal egyéb számolási feladatok 

- az eredeti modellkártyákat egyéb tárgyak segítségével oldjuk meg 

- az egytől tízig való számolást a Számolódoboz 2. (69083) játékkal 

gyakorolhatjuk. 

 

Jó szórakozást! 

 

A játékot forgalmazza: Katica Játék Kft. 

Tel.:06-1-462-23-88 

E-mail: rendeles@katica.hu 

Web: www.katica.hu 
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