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A KÖRNYEZŐ VILÁG FELFEDEZÉSE 

Kezdetek 

Az újszülött gyermek már rendelkezik ún. elsődleges numerikus képességekkel. Az erre utaló, 

csecsemőkkel végzett kísérletek a kis mennyiségek (1-3) megkülönböztetésének, 

meghatározásának képességét (szubitizáció) és a nagyobb mennyiségekre vonatkozó, kevésbé 

pontos összehasonlítási képességet igazolták.  

A kísérletbe vont csecsemőknek nyújtott egyik inger a lapon elhelyezett két pont volt, amelyet első bemutatáskor 

hosszabb ideig nézett, majd többszöri bemutatása után a nézési idő megrövidült, az inger már kevésbé keltette fel 

érdeklődésüket. Ha a lapra 3. pont is került, a nézési idő ismét hosszabb lett, amely arra utalt, hogy különbségként 

érzékelte a pontok változását. (Wynn, 1992). A további kísérletek a ponthalmazok közötti különbségtételre akkor 

képesek, ha azok 1:2 arányban különbözőek: pl. a 8-16 halmazokat igen, a 8 és 12 pontból állóakat nem.  

A színeket, méreteket és formákat érzékelését és feldolgozását vizsgáló kísérletek is igazolták, 

hogy a születésünkkor rendelkezünk a számossággal kapcsolatos mentális reprezentációkkal.  

Az elemleszámlálási képesség és az egyszerű aritmetikai műveletek elvégzése (összeadás, 

kivonás 3-ig) is velünk született képesség. Emellett a 3-4 elemből álló kis sokaság 

számosságának meghatározása, valamint az 5 alatti mennyiségek számolás, becslés nélküli 

összehasonlításának képessége is öröklött.  

Egy kivonást megjelenítő, szintén csecsemőkkel végzett kísérletben 2-1 egér képét mutatták, majd a helyes és a 

rossz megoldást, szintén egerek képével. A nézéspreferencia eredményéből (a rossz megoldást jelentő 2 egeret a 

csecsemők tovább tanulmányozták) következtettek a képesség meglétére. Összeadással ugyanerre az eredményre 

jutottak: 1+1 egér után 2 és 3 egeret mutattak, ahol ismét hosszabb nézésidőt tapasztaltak a rossz megoldás esetén.  

 

A másodlagos numerikus képességek kialakulása kultúra specifikus, melyhez szükség van a 

nyelv elsajátítására, valamint a gyermek folyamatos tevékenysége, játéka mellett a családi és 

intézményes (óvoda, iskola) környezet ismeretközvetítő szerepére.  
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   A tájékozódás, ami a matematikai képességek, ismeretek szempontjából is nagyon fontos 

terület, konstitutív tulajdonság, már a születés előtt, a magzati életben is jelen van. (Dr. Jakobovits 

Ákos-Dr. Jakobovits Antal: a humán magzat etológiája 2015.) 

            

             25 hetes magzat jobb kezének tenyerével                  A magzat a környezetét explorálva 

                      igyekszik elérni a méh falát                           talpával a méhfalhoz támaszkodik 

Ez a későbbi életszakaszokban is fennmaradó viselkedést Konrad Lorenz a neoténia jelenségének 

nevezte.  

A szembekötősdi játéknál vagy sötét helyiségben való tájékozódás során a testünkkel ellenkező irányban előre 

irányuló tenyerünk segítségével orientálódunk, próbálva elérni a támpontot jelentő tárgyakat, bútorokat, 

társakat.  

 

Az első életév 

 

   A környező világ felfedezéséhez, értelmezéséhez a kognitív funkciók közül kezdetben még 

csak az érzékelés képessége adott a megszületett gyermek számára.  

   Az elsődleges numerikus képességek mellett az újszülött az első életnapok múlásával újabb, a 

matematikai képességeket is alapozó, előkészítő folyamatos tapasztalata az étkezéshez, jó 

esetben szoptatáshoz kapcsolódó szabályszerű ismétlődés: éhes, sír, megetetik.  

A napi gondozási tevékenységek sokféle szaglási, látási, hallási és bőrérzékelési ingere segíti 

lassan megérteni, hogy mi fog történni. Közben alakul az ingerekre irányuló figyelme, az 

ismétlődések nyomán az emlékezetbe vésés majd a felidézés képessége.   

   Első, legfontosabb érzékszerve a száj, szintén a jóllakáshoz kapcsolódik. Nem véletlen, hogy a 

csecsemők sokáig a szájukba véve ismerkednek a tárgyakkal. A különbség érzékelése a 

mellbimbó és az egyéb szájba kerülő tárgyak, pl. kanál között hamar kialakul. Az utóbbi egy idő 

után már nem váltja ki a szopási reflexet.  

   A látás kezdetben a látótérbe kerülő emberek, tárgyak körvonalát jelenti, amelyből hamar, már 

a második hónap végére differenciálódik az anya arca, amely az első szociális mosolyt varázsolja 

a gyermek ajkára. A lassan kialakuló tájékozódó reflex első ingereit a hangforrás irányába való 



                                                                                                                                      

 5  
 

fordulással, a mozgó tárgy szemmel követésével adott mozgásos válasz segíti feldolgozni a 

csecsemő számára.  

 

 

Ébrenlét során a csecsemőnek szüksége van (nem túl sok) ingerre, 

nézegetni valóra, amely lehet bármely látóterébe felkötözött vagy két 

oldalára tett, kezével is elérhető játék, erős körvonalú tárgy.    

 

   Három-négy hónapos kortól az érzékszervi-mozgásos tevékenység során alakuló cselekvési 

sémák segítik a tárgyakról, azok sajátosságairól való tapasztalatszerzést.  

   Veleszületett reflexhez kapcsolódik a kéz tárgyfogása, amely a számtalan tapasztalat nyomán 

segíti a környezet formáinak érzékelését. Az környezet aktívabb megismerését teszi lehetővé a 

mászás, kúszás, amely a tárgyakhoz jutás után a kezeket felszabadítva újabb tapasztalatokhoz 

juttatja a gyermeket. A mennyiség fogalom együtt jár a testfogalom alakulásával. A kettő, mint 

mennyiségről szerzett alapvető tapasztalat, hogy egyszerre két tárgyat tud kézbe venni. Érzékeli, 

hogy egy tárgy mellett még egyet meg tud ragadni, de három már nem birtokolható ilyen 

egyszerűen. A számosság, mint a tárgyak tulajdonsága jelenik meg számára, a sorrend a kettő, a 

három, majd az egy képzetének, fogalmának kialakulása. A mennyiség mellett a fogás és a 

tárgyakkal való folyamatos manipuláció az alak- és formaérzékelés további fejlődését biztosítja 

számára.  

   Tapasztalati tanulás nyomán fedezi fel az ok-okozat viszonyokat és a játékokat már a várhatóan 

bekövetkező történés is motiválja: a rázott csörgő hangot ad, a keljfeljancsi ütésre mozogni és 

csilingelni fog.  

   A környezettel való aktív kapcsolat nyomán alakul ki az utánzás képessége, amely nem velünk 

született. Az utánzás alapja a mintakövetés és ismétlés, amely során saját mozdulatait, 

hangadását a felnőtt környezet közvetítő szerepével sajátítja el. A világról szerzett, gyarapodó 

ismeretek, a megértés, belsővé válás, az újbóli létrehozás a megismerő folyamat első, fontos 

állomásai. Megragadja, majd elengedi, elejti játékait. Az újból kézbe vett tárgyak jelentik a 

tárgyak állandóságának megértését. 

 

Ezt segíti a kukucs játék is, melynek során az eltűnő, 

majd újból felbukkanó tárgyak játékok azt a 

tapasztalatot nyújtják, hogy a dolgok akkor is léteznek, 

ha éppen nem látja őket.  
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   A csecsemő számára játékká és egyben a megismerés tárgyává válik minden, ami a keze 

ügyébe akad. A környező világ tárgyi modalitásai: alak, szín, nagyság, mennyiség, felület, 

gömbölyűség, hengeresség, élek, csúcsok, puhaság vagy keménység, súly, különböző 

anyagfajták megtapasztalása kezdetben még globális, komplex ingert jelent, amelyből lassan 

kiválik egy-egy tulajdonság. A tárgyakkal való manipuláció során a már sokszor tapasztalt inger 

belső képpé válik, így már összevethető: különbözhet vagy hasonlíthat korábban tapasztaltakra.  

Az egyre hosszabb és aktívabb ébrenlétek során megfelelő arányban kell foglalkozni a csecsemővel és hagyni, 

hogy saját tapasztalatokat szerezzen. A kisebb, kézbe vehető tárgyak mellett élményt és tudást adó játékok lehetnek 

a nagyobb, de nem nagy súlyú tárgyak, mint a strandlabda, üres, vagy pár apró tárggyal töltött műanyag üdítős 

flakon.  

   A felnőttek szokásos játékai során az ujjmondókák, mozdulattal és szöveggel kísért játékok a 

ritmus, a szabályos ismétlődést, az ujjak nyitása-csukása a növekvő vagy fogyó mennyiségeket, 

első, második… utolsó megkülönböztetését jelenítik meg a csecsemők számára. A több testrész 

is lehet a játék tárgya, mely során nem csak a testséma alakul, hanem a mozgások irányai, 

váltakozása, szimmetriája, ellentétessége, párossága is átélhetőek számára.  

   Az üreges játékok, kis tálak, dobozok a kéz finommotorikájának fejlődése mellett azt a tudást 

is nyújtja, hogy van ami belefér, van ami nem. A tárgyak kisebbek, nagyobbak. Egyre 

fontosabbak lesznek a tárgyak részletei, lassan elérkezik a könyvek nézegetésének ideje. Fontos 

tapasztalat, hogy az ismerős tárgyakat felismeri síkban ábrázolva is.  

                     

Segíti az észlelést, figyelmet és tanulmányozást a jó 

alak-háttér tagolás: a csecsemők mesekönyveiben egy 

oldalon egy ábra legyen, semleges háttérrel, 

kontrasztos, erős színvilággal. Fontos, hogy a könyv 

mérete ne haladja meg a gyermek vállszélességét. 

   Az első életév végére az ok-okozati összefüggések megértése nyomán képesek kétlépéses 

tevékenység mozdulatainak sorrendjét megjegyezni és kivitelezni. Az ok-okozat további játékai 

lehetnek a „ha…akkor” típusúak: megnyomom a gombot, dudál a kisvonat, a kapcsoló 

megnyomásakor világos lesz a szobában. Fejlődik emlékezetük, téri tájékozódásuk, ott keresik 

 a tárgyakat, ahol lenni szoktak, vagy emlékezetükben tudják tartani, amit nem rég hagytak 

valahol. Mozgásuk fejlettsége már lehetővé teszi, hogy kúszva, mászva „bejárják” teret, 

tájékozódjanak a távolságokról, a tárgyak, bútorok, játékok térbeli helyzetéről, téri relációkról.  
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Kisgyermekkor   

   A csecsemőkor végére a járás kialakulásával a világ birtokba vételében a gyermek önállóbbá 

válik, a két kéz - melynek a kúszásban, mászásban még funkcionális szerepe volt -, felszabadul. 

Folyamatos ingerkereső, információkat feldolgozó, felfedező tevékenysége rendkívül aktív lesz, 

az ismeretszerzés, a tárgyak, jelenségek, környezet megfigyelése tölti ki játékát. A környező 

világ rendkívül gazdag tapasztalatot nyújt matematikai fogalmakkal is leírható módon: 

valaminek a könnyebb/nehezebb volta, kiterjedése, színe, felülete, formája, űrtartalma, 

egy/több vagy sok mennyisége, halmazállapota komplex módon informálja, bár megragadni 

egyszerre csak egy-egy tulajdonságot képes. A beépült tapasztalatok előhívhatók, a ráismerés, 

más ingerekkel való összevetés, az adódó problémákból leszűrt felfedezések alakítják 

gondolkodását, világról, önmagáról való ismereteit.  

A saját test megismerésének alapja a mozgás, a testséma vagy belső vázlat alakulása egyben 

matematikai tapasztalatként is felfogható. 

A test, benne a kezek szimmetriája már csecsemőkori manipuláció során, míg a lábak 

szimmetriája a kúszás-mászás, majd járás képességének elsajátításával gazdagítja ismereteit.

 

 

 

Ezzel párhuzamos elemi tapasztalatot nyújt a 

testrészek párossága, illetve az ellen oldaliság, 

ellentétesség. 

                     forrás: horjatek.hu 
 

 

   A beszéd megindulása lehetővé teszi a szimbolikus gondolkodás fejlődését. A szenzomotoros 

tevékenységsémák interiorizálódnak, benső műveletekké válásukkal kezdődik a képzetalkotás: a 

mentális tevékenység a tárgyak, jelenségek közvetlen jelenléte nélkül is működik.  

A szimbolikus és szerepjátékok már a konkrét valóság mentális utánjátszásai. A gondolkodás 

fejlődésében ennek nagy jelentősége van, mert a szimbolizáló képesség, mely játékában a 

cselekvés leegyszerűsítésével megragadja a lényeget, az elvonatkoztatás, absztrakció irányába 

hat.
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   A „mintha” játék bármely tárgyból bármit 

alakíthat a gyermek fantáziája szerint, mert a 

lényeget a konkrét tárgy nélkül, pusztán a 

mozgásos cselekvési sémával is ki tudja fejezni, 

a megismerés szemléletessé, képszerűvé válik.                

       
            forrás: csaladinet.hu 
 

 

   A beszéd kialakulása, fejlődése során matematikai szempontból nagyon fontosak a 

mondatértékű szavak, amikor már képes megnevezni a környezetében levő tárgyakat. A 

megnevezés egyben halmazba sorolás is: azzal, hogy kutyaként, cicaként, maciként nevezi meg 

játékait, állítást fogalmaz meg az adott játékról a sajátosságai alapján, melyek a logika szerint 

egytagú predikátumok. A fogalmak alakulása elválaszthatatlan a mögöttük lévő gondolkodási 

műveletektől, megismerési folyamatoktól. A játék során szerzett tapasztalatok a meglévő 

sémákba illeszkednek (asszimiláció), az új tapasztalat hatására a sémák megerősödnek, 

átalakulnak, újabbak alakulnak (akkomodáció). 

   Egyszerű logikai műveleteket alapoznak a különböző relációk, pl. állatok és kicsinyeik 

analógiája saját életével, az eldugós, bújócskás játékok téri helyzeteket kifejező szavai, a több-

kevesebb, pl. jut nekem is mennyiségi relációk megtapasztalása életének sokféle helyzetében. 

Játékában, valós tárgyakkal végzett valós tevékenységei során szerzett ismeretei a megfigyelés, 

megjegyzés, felismerés, összehasonlítás műveleteiben alakulnak fokozatosan az érzékszervi-

mozgásos gondolkodásában, emlékezetében, képzeleti működésében hasznosuló tapasztalássá.  

   A kisgyermekkor állandó felfedező, kísérletező, próbálkozó tevékenysége a környezet bármely 

tárgyára, jelenségére irányulhat, de a megfelelő játékkörnyezet is fontos. Tipikusan ennek az 

életszakasznak a játékai az építőkockák és a toronyépítésre alkalmas különböző méretű dobozok. 

Ezek során a méret, mennyiség, kiterjedés, forma, a DUPLÓ elterjedésével a pontos illeszkedés 

élménye, és nem utolsó sorban maga a kísérletezés, próbálkozás, tevékenységre ösztönzés is 

jelentős. A farúdra fűzhető korongok, gyöngyök, egyéb formák már pontosabb manipulációt 

igényelnek, emellett a tornyokhoz hasonlóan a növekedés-csökkenés jelenségének cselekvő 

megtapasztalását jelentik, akár csak a vastag fonalra fűzhető, hosszabbodó gyöngysorok és 

lebontásuk. A formaperselyek didaktikus játékok is egyben, melyek kezdetben próba-szerencse 

alapú, majd a felismerés és azonosítás által már tudatosan végzett tevékenységgé válnak. 

Formaészlelésre, azonosításra késztetnek a homokozó játékokkal készített alkotások. A puzzle 

játék kezdetben akár csak két elemből is állhat, illetve két vagy több kép összekeveredett elemei 
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is élményt nyújtó játékok. A kisgyermekek számára adható párosító játékok lehetnek azonosak 

pl. a képes dominók esetén, vagy összetartozó ill. főfogalom alá sorolható tárgyakat, eszközöket 

ábrázolók. Ha a két elem csak egyféleképpen illeszthető össze, akkor visszajelzést is ad 

gyermeknek a megoldás helyességéről.  

       

   Ebben a korban a játékok elrakása, az önkiszolgálás, öltözés, terítés, étkezés tevékenységei 

során halmazokat alkotnak, a halmazba nem illő elemet felismerhetik, elkülöníthetik.  

 

JÁTÉKOK, TEVÉKENYSÉGEK MATEMTAIKÁJA 

Óvodáskor 

 

Összehasonlítás, szétválogatás, sorba rendezés, ítéletalkotás 

 

   Az összehasonlítás, mint cselekvéses-gondolati tevékenység a szétválogatás és a sorba 

rendezés tevékenységeiben kíséri játékát. Ez sokféle modalitás mentén történhet, pl. szín, méret, 

mennyiség, forma, miközben a válogatás és sorba rendezés szempontjai folyamatosan változnak 

a játékhelyzetnek megfelelően. Lényeg, hogy az adott tulajdonság szerint kerül be a válogatásba 

a játék, a környezet tárgyai, élőlényei. Segíthetjük az együvé tartozás szemléletességét azzal, 

hogy kis dobozokba, tálakba kerülve alkotnak körülhatárolt halmazt a játék során. Az így 

„képzett” halmazok segítik a számfogalom alakulását, a formafelismerést, rendszerezést, 

gondolkodási műveletek fejlődését.  

                   

                                                                                                                 forrás: sliderseve.com 
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   A három-négy éves korú gyermekek egy szempont szerinti válogatást már képes végrehajtani. 

Ebben segíthetjük közös, játékos tevékenységekkel, pl. a piros/nem piros kategóriák mentén. 

Más tárgyi modalitásokat is adhatunk szempontként, ezzel gondolkodásának rugalmasságát, 

figyelmét fejleszthetjük. A negyedik életévtől egyre biztosabb a nagyságállandóság, alaklátás, 

formafelismerés.  

Az alak, forma és nagyság felismerésére, összehasonlításra, az egyre pontosabb észlelés-érzékelés és megfigyelés 

fejlesztésére nagyon sokféle tevékenység és játék adódik akár a mindennapi élethelyzetek során is, pl. vásárlásnál 

ő rakhatja be a könnyebb/kisebb termékeket. Készíthetünk vagy vásárolhatunk egyszerű játékokat, amelyek 

segítségével ismeretei játékosa bővülhetnek, szilárdulhatnak. Élvezetes játékot nyújthatnak a különböző 

körvonalak vagy csak tapintás alapján történő tárgyfelismerések, a kitalálós játékok a tárgy egy részletének 

bemutatása nyomán, az egyszerű, folyamatosan bővülő elemszámú memória játékok.  A tevékenységeket során a 

megfelelő szavak, kifejezések használatával a nyelvi és gondolkodási képességek is jól alakíthatók. A tárgyi 

modalitások mellett a szerialitás képességét is fejleszti a gyöngyfűzés (kicsi-nagy, szögletes-gömbölyű, piros-kék, 

majd több szín sorrendje).  

            

   A „Mi ez?” korszak a felfedező kíváncsiság megnyilvánulása, melyet a Miért? Mikor? Milyen? 

kérdések az életkor előrehaladtával tovább árnyalnak. A matematikai gondolkodást is segítheti a 

gyermek környezete azzal, hogy az újonnan megismert és megnevezett tárgyat, dolgot, jelenséget 

többféle módon tegyünk értelmezhetővé számára.  

A tárgyról való beszélgetésbe beleszőhetők a lényeges tulajdonságok, a főfogalomba sorolás, 

mire jó, hol találkozhat vele, kik használják és így tovább.  

A gyermek játékosan irányítható pl. a rendrakás feladataiban, amikor a polcra, dobozokba, kosarakba adott 

szempont alapján rakosgatja vissza a játékait: plüssállatok, az építésre alkalmas kockajátékok, legók, kis edények, 

szerepjátékok eszközeinek rendszerezése segíti a halmazba, gyűjtőfogalomba sorolást. Ha a felnőtt beszéde segíti 

a játékot, a hovatartozást a gyermek egy idő után maga is megfogalmazza. 
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A válogatás, szétválogatás tevékenységeit irányíthatja saját szempont, pl. egy adott játékhelyzethez tartozó 

tárgyak, eszközök játékba vonása: orvosi táska, lázmérő, ágy, hallgató készülék, injekciós tű, gyógyszeres doboz 

stb. Rendrakáskor adott szempont szerint történhet, pl. az óvodai babakonyha felszereléseit külön kell választani 

és helyére tenni. A kakukktojás játék során szándékosan a halmazba nem illő elemet kell azonosítani. Adott 

szempontú válogatás folytatása játéknál először azonosítani kell az együvé tartozás szabályát, majd ezt alkalmazva 

folytatni további elemek megtalálásával.  

   Az összehasonlítás,  sorba rendezés, szétválogatás alapját képezhetik környezetének tárgyai, 

tapasztalt jelenségei, az őt körülvevő személyek. Az összehasonlítás, majd rendezés szempontja 

lehet a tárgyak fajtája vagy mérhető tulajdonsága: hosszúsága, súlya, nagysága, mennyisége 

stb., de érzelmi alapon is sorba rendezhetők a kedvenc játékok, személyek, mesék.  

 Bizonyos játékokat éppen a rendezés tevékenységének segítésre adunk a gyermekek kezébe: a Montessori torony 

építése, gyöngyfűzés, egymásba rakható nyitott tetejű dobozok, nagymozgásos tevékenységben egyes 

gyermekjáték dalok, vagy egyszerűen a sorakozó óvodai mozgás foglalkozás kezdetén.  

   A játékkockákkal való építés mellett a különböző formák, alakzatok megismerése, 

összehasonlítása, a velük való játék, tevékenység alapozza és alakítja a gyermek geometriai 

látásmódját.  

Jó játék a gombok vagy gyűjtött levelek, termések, magok válogatása, rendszerezése (kicsi, nagy, kerek, szögletes, 

lapos, 2/4 lyukú), ami egyben kísérletező lehetőséget ad saját szempont alapján történő csoportosításra, akár 

sorozatok kirakására, megkezdett sorozatok szabályának felismerésére, folytatására is. A levél vagy termésképek 

alkotása során különösen fontossá válik a forma, a hasonlatosság, ami alapján pl. a készítendő madár vagy ember 

részeit kell kiválasztani.  

   A gombokkal és más válogatható, rendszerezhető tárgyakkal, játékokkal való irányítás nélküli foglalatosság 

betekintést nyújt a gyermek gondolkozásának, figyelmének aktuális állapotába. Ez természetesen más 

tevékenységekre is igaz.  

     

   Az összehasonlítás, sorba rendezés során verbális segítséget nyújt a relációkat kifejező szavak 

használata. Melyik a hosszabb/rövidebb, magasabb/alacsonyabb.. és így tovább. Az összevetés 

során gyakran ellentétes tulajdonságok párosítása mentén folyik a játék: gyors-lassú, fiatal-idős, 

üres-tele, világos-sötét, alacsony-magas.  
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    A színek, játékok, tárgyak sorba rendezése különböző tulajdonságaik mentén  először kettő, 

majd több elemű  ismétlődéssel kombinatorikai sorozat alkotására öszönözhet. Ez 

megvalósítható kirakásokkal, színezéssel, sorba állítással, felépítéssel. Az ismétlődés 

szabályának változása a matemtikai tapasztalatszerzés mellett újabb és újabb játékélményt és 

gondolkodás fejlesztési, probléma megoldási lehetőséget jelent, egyben alkotásra, kreativitásra 

ösztönöz.  

A változatos játékok, különböző tevékenységek során végzett logikai alapműveletek az analízis-

szintézis, állítás-tagadás, azonosítás, megkülönböztetés, elvonatkoztatás-konkretizálás, melyek 

a bonyolultabb műveleteket,  rendszerezést, csoportosítást, osztályozást alapozzák.  

   A figyelem, emlékezet fejlődése nyomán öt-hat éves korra a gyermek már képes 3-4 elem  

megőrzésére, felidézésére, a tárgyak, jelenségek egyre pontosabb, hossazbb megfigyelésére, 

egyidejűleg több tulajdonság észlelésére. Fejlődik szenzoros integrációja és egyre jobban 

eligazodik az  események időbeli sorrendjében.  

                      

   A térbeli viszonyokat  pontosabban érzékeli, képes azokat  rajzában és nyelvi kifejezésben is 

megjeleníteni. A gondolkodás és a nyelv kölcsönös fejlődése ekkorra már lehetővé teszi ok-

okozati összefüggések meglátását, megfogalmazását, kategóriák, főfogalmak alá rendezését, 

tények, összefüggések életkori szintű megértését. A matematikai tudást  is meghatározó 

képességek szempontjából fontosak a nyelvi megfogalmazások, amelyek a későbbi nyitott 

mondatoknak teremtik meg a gondolati-logikai alapját (pl. Miből van kettőnél kevesebb az 

asztalon?).  
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 A valóság mennyiségi viszonyainak érzékelése, értékelése az 

elvont, számokkal és szimbólumokkal kifejezett műveletek 

előfutárai (pl. Az egyik dobozban 2 ceruza van, a másikban 

ennél több. Az ágon 3 madár volt, de az egyik elrepült). 

 

   A matematika absztrakt, számokkal, jelekkel, szimbólumokkal, fogalmakkal építkező 

világának későbbi befogadásához, megértéséhez, iskolai tanulásához felmérhetetlenül sok és 

sokféle, változatos és konkrét, érzékszervi-mozgásos játék, manipuláció, felfedezés, 

próbálkozás, tapasztalat, szükséges. A születéstől kezdődő folyamateredményeképpen alakul 

minden területen, így a matematikai képességfejlődésnél is a gondolkodás, fogalomalkotás. 

Pólya György magyar matematikus ennek négy fázisát jelöli:  

 

FELDERÍTÉS 

intuíció 
FELISMERÉS 

egészé épülés 
FORMALIZÁLÁS 

megnevezés 
ASSZIMILÁLÁS 

strukturálódás 

Életkornak megfelelő 

érzékszervi-

mozgásos 

tapasztalatszerzés, 

tények, 

információszerzés, 

melyben a fogalom 

lényegi vonásai 

változó 

megjelenésben 

ismétlődnek. 

A tapasztalatok 

nyomán alakuló 

emlékképek 

„összeállnak”, a 

megfigyelt  tipikus 

jegyek és saját 

képzetei alapján a 

gyermek képes lesz a 

fogalomhoz  hasonló 

formák 

felismerésére. 

Az óvodáskor végére, 

iskoláskor elejére 

elsősorban az 

elvonatkoztatás, 

általánosítás 

gondolkodási 

műveletek révén a 

képzetek szavakba 

foglalható ismeretté 

válnak, a gyermek 

képes az eddig 

hasonlóként 

értelmezett formák 

esetén a fogalom 

szempontjából nem 

lényeges egyéb 

tulajdonságtól való 

elvonatkoztatásra, a 

fogalom 

megnevezésére. 

A fogalmak koherens 

rendszerbe illesztése. 

A gyermek számára 

az adott fogalmi 

rendszerben elfoglalt 

helye és más 

rendszerelemekkel 

való kapcsolata 

világossá válik, a 

fogalom tartalma 

mélyül.  

forrás: Kissné dr. Zsámboki Réka Mindenben matematika – Raabe 2017. 16. o.  felhasználásával  

 

 

 

Számlálás 
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   A tárgyak számosságának tudása a két kézzel való manipuláció nyomán kezdődik: kettő az, 

amikor mindkét kezében van valami, de ekkor még csak globális szemlélet alapján.  

A gyerekek nagyon korán, két éves kor körül már számlálhatnak, mondanak számokat, többnyire 

véletlenszerűen használva a számokat reprezentáló szavakat. Az elemi számolási készség 

összetevői közül ez indul legkorábban fejlődésnek. A számlálás, mint szeriális képesség öröklött 

adottságunk.  

A mondókaszerű számlálás kezdetben csak az „egy”-től indulva sikerül, egy-két szám ki is maradhat. Ez a számok 

nevének auditív emlékezeten és szerialitáson alapuló sorolása fontos a számlálási készség kialakulásában.  

       

   A számlálás a számokat tartalmazó mondókák, népköltések mondogatásával is alapozódik, 

különösen akkor, ha az ujjak nyitogatásával kísérjük a játékot.  

A pontos számláláshoz, amely az első számtani művelet, több alapvető dolog megértésére van 

szükségük.  

- egy az egynek megfeleltetés, ami a számlálás alá vont elemeket egy mentális számolási 

egységként értelmezi 

- a számlálásnak meghatározott, nem változtatható sorrendje van 

- annak megértése, hogy az utolsó kimondott szám egyben a megszámolt elemek 

számosságát jelöli 

- absztrakció: a számlálás nem függ az elemek fajtájától 

Ehhez természetesen a már említett nyelvhasználat elsajátítása szükséges, amely a gyermek 

gondolkodását absztrakttá teszi pl. a számnevek használatával. A számlálás szerialitása öröklött 

képesség, erre utal az tény, hogy az ember mellet több fajnál is megfigyelhető.  

   A számokat jelölő szavak és az így meghatározott mennyiségek összefüggésének megértése 

nyomán három éves kor körül gyorsul fel a számfeldolgozás fejlődése. Annak megértése, hogy 
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a szám neve egy meghatározott mennyiséget jelöl. Ez vezet a számfogalom alakulásához, az 

alapvető műveletek megértéséhez, a műveletek közötti összefüggések felfogásához.  

Vizsgálatok mutatták ki azt, hogy öt éves kor előtt már megjelenik az összeadás és kivonás 

koncepciója.  

   Három-négy éves korban a gyermekek egy része képes a számosság állandóságának 

felismerésére: a mennyiséget adó elemek elhelyezkedésétől függetlenül a mennyiség száma 

állandó, amely csak akkor változik, ha a halmazból elveszünk vagy hozzáadunk.  

   A számlálás begyakorlottsága, automatizálódása szükséges a számfogalom kialakulásához, az 

elemi matematikai feladatok megoldásához. Kezének ujjai, a dobókocka pöttyei, kisautójának 

kerekei és még számtalan környezeti tapasztalat globális mennyiség felismeréséhez segíti a 

gyermekeket. Alakul annak a tudása, hogy egy adott szám után melyik következik, és a 

számláláskor egymást követő számok közül melyik a több. A számlálás és a számfogalom 

alakulása mellett ez az alapja a műveletvégzés kialakulásának, amikor már képesek pl. a 3+1 

vagy a 4-1 tapasztalati, cselekvéses értelmezésére.  

A számlálás során fontos a számok egyenletes ritmusban való kimondása. Megszámlálásnál, ujjak számlálásakor 

a mozdulat és a szó egysége nyomán képes csak a gyermek a pontos tárgyszámlálásra. A szó és mozdulat 

szinkronját fejleszti a nagymozgásokat kísérő ritmikus beszéd („Jár a baba, jár…”), majd a kezek, ujjak ütemre 

való mozgatása, mondóka, gyermekdal tartalmát kifejező utánzó mozdulatok, játékos ujjszámolók, ujjnyitogatók. 

Ez kezdetben még nem az egyenletes lüktetést, hanem az elhangzó szöveg gondolati egységeit jeleníti meg.  
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Számfogalom alakulása 

 

   A számfogalom a gyermeket körülvevő tárgyak, jelenségek összehasonlításával, halmazba 

sorolásával, halmazok összehasonlításával alapozódik. A számosság, mint tulajdonság akkor 

alakul ki, ha sokszor találkozik a gyermek olyan halmazokkal, amelyeknek ugyanannyi eleme 

van. Ez egyben feltétele is a számfogalom kialakulásának, mert a különböző elemekből álló, de 

azonos számosságú halmazok esetén a számosságot, mint közös tulajdonságot kell, hogy 

megértse. Nyelvi kifejezéssel ezt a relációt az ugyanannyi megállapítása jelenti, amelyet az adott 

számmal nevez meg.  

   Ebben nagy hatékonysággal segíthetjük őket azzal, hogy minden érzékszervüket bevonva, a 

megfelelő környezetet, lehetőségeket biztosítva szerezhessenek saját maguk tapasztalatot, 

amelynek talaján alakul az absztrakció, a számosság, mint halmaztulajdonság. 

   A több-kevesebb megállapítása még számlálás nélkül, ránézéssel, „szembecsléssel”,  történik. 

Ezekben gondot okoz a tárgyak elhelyezkedése, mert a szétszórt nagyobb mennyiséget nehéz 

összehasonlítani az egymás mellett levő kisebb mennyiséggel. Befolyásolja az összehasonlítást, 

ha kicsi a különbség (pl. 7-8) a halmazok darabszámában, vagy az összevetést, becslést zavaró 

körülmény teszi nehézzé: a torony magasabb a másiknál, de a kockák mérete miatt mégis 

kevesebb darabból építettük. A mennyiségállandóság megtapasztalása, felismerése is fontos 

állomása a számfogalom alakulásának: a tárgyak méretétől független az, hogy melyik halmaz 

elemszáma több.  

Ezeket a helyzeteket a közvetlen összemérés, vagyis a párosítás segíti megoldani.  

Egyszerű helyzetekben szerezhet tapasztalatot a gyermek. Mindenkinek jut szívószál a poharába?  Terítésnél 

minden gyereknek jutott szalvéta? Minden kisautó be tudott hajtani a garázsba?  

 

                              

 

Az ugyanannyi a párosítással nyer tehát értelmet, függetlenül a tárgyak elhelyezkedéstől. Ez 

fontos állomást jelent a számfogalom alakulásában.  
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A párosítás során és eredményének megállapításakor használjuk a több-kevesebb fogalmát. Nagyon fontos 

sokszor megállapítani és az ugyanannyi szóval jelölni a párosítás tapasztalatát, mert ez alapján kapja a két azonos 

számosságú halmaz a számot, mint közös tulajdonságot.  

   Vannak olyan helyzetek, amikor nem valósítható meg a párosítás, pl. ha egy feladatlapon vagy 

eseményképen kell adott mennyiséget azonosítani. Az egyértelmű megfeleltetés ebben az 

esetben a keresett és megtalált nyusziknak, autóknak megfelelő mennyiségű korong kirakása 

vagy rajzolása.  

   A rendezettség segíti a kis számok felismerését. A dobókocka pöttyei, az asztal négy lába 

azonos alakzatban jelenik meg, de a négy lábú állatokkal, négy kerekű autókkal való játék, vagy 

a medvejárás során is megfigyelhető ez a szabályosság. Ez egyszerre segíti, és bizonyos mértékig 

gátolja is a kis számok felismerését, ezért szükséges, hogy az ujjak nyitogatásával, adott 

mennyiségű halmazok többféle elrendezésével is találkozzon, tapasztalatot szerezzen a gyermek.  

Sok mindent talál a gyermek saját környezetében, amelyet leszámolás nélkül is adott mennyiséget jelentenek 

számára. A kéz matematikája mondatja ki még a valódi ötös, tízes számfogalom előtt, hogy egy kezén, két kezén  

hány ujja van. De ezt a tapasztalatot nyújtja az egy ujjas, öt ujjas kesztyű, a kétlábú állatok, a gombok lyukai, a 

dobókocka pöttyei és még sok más, globális mennyiségfelfogást jelentő tapasztalat.  

A meseszámok is ilyen mennyiségeket jelölnek számukra: a három királyfi, három kismalac, három próba, hét 

törpe, hétfejű sárkány. 

 

       

A rendezett számkép segíti a számfogalom alakítását, de szükség van a sokféleségre, szabályostól eltérő 

elrendezésre ahhoz, hogy valódi fogalma legyen az adott mennyiségről.  
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   A mennyiség különböző bontásokban való érzékelése, pl. a kis tálakban, dobozokban való 

rendezgetés is a számfogalom alakulásának fontos állomását jelenti. A valóság számosságának, 

a mennyiségek növekedésének, csökkenésének rendkívül sok tapasztalata szerezhető a 

tevékenységek, játékok, mesék során: hozzátesznek, elvesznek, szétosztanak, összehasonlítanak, 

kiegészítenek, elrendeznek, kiraknak, tevékenységeket végeznek, gyakorlati problémákat 

oldanak meg, a mesét hallgatva alakulnak belső képzeteik. Így jutnak el a természetes számok, 

majd a tőszámnevek és sorszámnevek fogalmához, melyek használatánál figyelni kell arra, hogy 

egy játékon, feladaton, problémahelyzet megoldásán belül ne keveredjen a kétféle megnevezés, 

mert zavart okoz.  

A sorszámnév szőhető bele a Fatörzs című szöveg nélküli angol mesekönyv képeibe: az állatok sorba másznak a 

fatörzsnek hitt elefántlábon, majd felérve ismét sorban lecsúsznak a már felismert elefánt ormányán.  

A képek maguktól hívják elő az először a mókus, másodszor a cica … megfogalmazásokat, majd ismétlik a 

lecsúszás sorrendjénél.  

         

       

A Kesztyűmese is hasonlóan izgalmas sorszámnév felfedeztető játék lehet, melyet saját kezének körberajzolásával, 

majd ujjai végére ragasztott kis állatkákkal el is tud játszani, mesélni a gyermek.  

 

   A mennyiségek összemérésének tevékenységei is a számfogalom alapozását segítik. Izgalmas 

játék lehet a számosság mellett más összemérésre alkalmas tulajdonság: hosszúság, tömeg, 

űrtartalom, terület, idő. Az összemérési tapasztalatok játék során, spontán is adódhatnak pl. a 

hosszabb bot, gyöngyfűző zsinór vagy a maradék üdítő kiöntésekor. A mesék világa is szolgáltat 

elnevezésében vagy hasonlataiban ilyen irányú tapasztalatot, amikor Pöttöm Panna kalandjait, az 

óriások és törpék meséit vagy az égig érő paszuly képzelik el és mérik össze a megszokott 

világgal. Irányított tevékenységgel is gazdag összemérési tapasztalatokat nyújthat az óvoda vagy 
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a szülő, nagytestvér. Kimérhető lépésekkel a focipálya területe, fontos, hogy mindkét csapat 

kapuja azonos hosszúságú legyen. Meg lehet keresni a közvetlen környezet legvastagabb és 

legvékonyabb törzsű fáját, az összemérés eszköze lehet egy madzag vagy a körbeölelő gyerekek 

száma.  

           

   Egységnyi mérőeszközt jelenthet a színes pálcika, az azonos méretű pohár, de a játékmérlegre 

tett üveg vagy fagolyók száma is, amely ebben az esetben a mértékegység, amennyi szükséges 

belőle az pedig a mérőszám..   Ezek a tevékenységek – akár a halmazok összemérése, párosítása 

-, a mennyiségek állandóságának tapasztalatát adják az ugyanannyi/ugyanolyan és az 

ennyivel/annyival kisebb, nagyobb, hosszabb, rövidebb stb. kifejezésekkel leírható mérésekről. 

Emellett természetesen a mérés, mint matematikai tevékenység, valamint az összemérésnél 

fennmaradó rész a – természetesen nem megnevezett – törtekről, az egységekkel történő kirakás 

pedig a bennfoglalás – részekre osztás műveletéről. Nagyobb gyerekek esetén mindenképpen 

érdemes megbecsültetni a várt eredményt.  

   A számfogalom alakulásának segítik a spontán vagy irányított, cselekvésbe, mesébe ágyazott 

bontások, melyek adott halmaz elemeinek átrendezésével nyújtanak információt a számosságról, 

amely bármilyen elrendezésben ugyanannyi marad. A mindennapi élet is számtalan lehetőséget 

kínál erre.  
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Geometriai tapasztalatszerzés  

 

   A gyermek az őt körülvevő tárgyi világgal és jelenségeivel való ismerkedés során, azokat 

megnevezve  már egész korán használhat a köznyelvi geometriai fogalmakat.  A szókincsében 

megjelenik a (dobó)kocka, kör(játék), az (út)henger, firkáiban, rajzaiban a vonal, gyurmázáskor 

a gömb(ölyítés), a nagyobb testvér (föld)gömbje, vonal(zó)ja, a láz esetén kapott kúp.  Észlelési 

és gondolkodási sajátosságai alapján a tagolatlan formaészlelés, a tárgyak globális képe, mint az 

egészről szerzett benyomás jelenik meg számára. A további geometriai fogalmakkal leírható 

részleteket, tulajdonságokat még nem képes analizálni. Ezek a cselekvés, játék során szerzett 

tapasztalatok alapján alakulnak, formálódnak tudatában.  A dobókocka eldobása vagy a golyó 

gurítása elemzés nélküli észlelési, motoros tapasztalat alapján nyújt információt a kocka és a 

gömb különbségéről. Az örök és generációk sorában megunhatatlan építőkocka minden eleme 

„kocka” számára, különbséget legfeljebb az építési tapasztalatok alapján a tető vagy csúcs, az 

oszlop, és az alagút megnevezésével tesz.  

             

A későbbi, valódi geometriai ismereteket alapozza azonban az a tapasztalati tudása, hogy a 

hengerre tett kocka leesik, a tető felrakása után már nem tud magasabbat alkotni. Ugyanígy 

hasznosítható a „tudása” a zsákba vagy kendő alá dugott építőkockák, egyéb játékok pusztán 

tapintás, megragadás útján történő azonosítására. A geometriai tapasztalatszerzés spontán 

folyamatát a számlálás, számfogalom alakításához hasonlóan segíthetjük a vizualitás, a síkbeli 

és tér észlelés, tárgyakkal történő irányított manipulálás és a keresztcsatornák és még sok más 

terület aktivitását segítő, életkorát, képességeit, aktuális állapotát figyelembe vevő irányított, 

játékos tevékenységgel.  A számfogalom alakulásával ellentétes folyamat zajlik: a szintézistől 

tart az analízis, elemzés felé. Alapvető, hogy az óvodás gyermek számára tág teret és szabadságot 

kell biztosítani a megfelelő környezeti, tárgyi feltételek mellett a próbálkozás, felfedezés 

élményére, saját tapasztalati, gondolati-logikai út bejárására a számára legmotiválóbb 

tevékenység, a játék által.  A konkrét percepciós-motoros helyzetek, a sokféle megtapasztalás 

által alakuló képi-fogalmi műveletek, szemléletes gondolkodás készítik elő, alapozzák meg az 

absztrahálást, fogalmi gondolkodást, iskolai matematika és ezen belül geometria tanulást.  
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   Az óvodás korban a geometriai tapasztalatok a szabad és másolssal történő építések, 

konstruálások, alkotások, a tükörrel történő játékok valamint a térben és síkban ábrázolt világ 

megismerésével alapozódnak, fejlődnek. 

 

Építések szabadon és másolással 

 

   Az alapvető geometriai formák közül csak a gömböt, mint építésre alkalmatlan testet nem 

tartalmazza a faépítő játékkocka készlet. Ez a formagazdagság használata során végtelen számú 

variációt tesz lehetővé, amely egyben élményt, alkotást nyújtó tevékenység. Az építés a testek 

geometriai tulajdonságait azok tudása nélkül, tapasztalati alapon történik, de azokról folyamatos 

tapasztalatokat szerezve tevékenykedhetnek a gyerekek. Kevésbé jellemző az óvodai építésekre 

az adott minta másolása, de ennek során különösen figyelniük kell az egyes elemek 

kiválasztására, számára, elhelyezkedésére . Kisebb építőelemekkel, inkább síkbelinek érzékelt 

építéseket tesz lehetővé a sokszínű, változatos formavilágú mágneses építő vagy mozaik kirakó, 

amely mintakövetést és szabad alkotást egyaránt inspirál. A sok óvodában fellelhetők a 

klasszikus szivacs építők, melyek a fakockákhoz hasonlóan, de a nagymozgásos térben kínálnak 

építési és gazdag mozgási tapasztalatszerzést.  

       

A „Tekeredik a kígyó…”, „Körben áll egy kislányka…”, „Adj király katonát!” és más népi 

gyermekjátékok a körről (körvonal, középpont), csigavonalról (spirál), hullámvonalról,  

egyenes/görbe vonalról nyújtanak tapasztalatot, az asztalból, székből, pokrócból épített „házak”, 

bunkerek sajátos térélményt jelentenek.  
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Az illesztéses építő játékok olyan elemekből állnak, amelyek másfajta konstruálást tesznek 

lehetővé (Java építő, Babilon játék, Dupló/Lego tüskeépítő, Geomag mágneses építő stb.). A 

belőlük készült alkotások megépítése is gazdag geometriai tapasztalatokat is nyújtanak.   

 

 

 

   Az óvodai kézműves, barkácsolós foglalkozások a felhasznált anyagok gazdag, változatos 

formavilágáról, a nyírással, hajtogatással, hajlítással, ragasztással, festéssel az adott  egyszerű 

vagy összetett alakzatokról, szabályos/szabálytalan  síkidomról, testről és annak átalakításáról 

közvetítenek az érzékelés és manipuláció során geometriai tulajdonságokat, tapasztalatokat. A 

növények, levelek, termések, kicsi, közvetlenül szemlélhető állatok a természet megfigyelése és 

a gyűjtött anyagokkal való kézműveskedés a kimeríthetetlen tapasztalatokat nyújt a nagyság, 

alak, forma, kiterjedés és még sok más modalitás mentén. Az alkotás során meg kell találni, a 

formákban levő lehetőségeket egy új tartalom, figura, játék vagy csak díszítés kialakítására, ami 

a megfigyelő, elemző képességet fejleszti. A motiváció, az alkotás öröme különösen értékessé 

teszi ezeket a tevékenységeket.  

   Az alkotások készülhetnek síkban és térben, felhasználhatók és átalakíthatók már meglévő 

vagy folyamatosan változtatható formák.  

A  plasztik vagy só-liszt gyurmák, homokformák, kavicsfestés, kavicsképek  alakítása során egy 

előzetes elképzelés ölt testet, mely már a használata során végzett műveletekkel,  sodrással, 

gömbölyítéssel, lapítással, formába öntéssel, kirakással folyamatos geometriai tapasztalatokhoz 

juttat.  
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A látás mellett  az aktív érintés, sztereogosztikus érzékelés a tárgyak három dimenziós 

megismerésében segítik a gyermeket:  mértani testek, a gömb, a félgömb, a henger, homorú és 

domború, sík és domború, gömbölyű, szögletes, szabályos, szabálytalan stb. 

Kedvelt óvodai tevékenység a nyomdázás, lenyomat készítése, amely a formavilág 

megismerését, a formákkal, alakzatokkal való játékot ötvözi a geometriai tulajdonságról szerzett 

tapasztalatokkal.  

           

A két agyfélteke harmonizálását is segítő papírhajtogatás sok más előnye mellett gazdag 

geometriai tapasztalatokat kínál. Segíti az irány- és arányészlelést, térérzékelést és téri relációkat 

(jobbra/balra, felfelé, lefelé, oldalra, alá/fölé, alsó/felső stb.).  

       

Megismertet az alapvető geometriai formákkal, mint a négyzet, háromszög, téglalap. 

Tapasztalatot nyújt az oldal, átló, csúcs, középpont, tükrözés, szimmetria fogalmáról, a 

fele/negyede létrehozásával betekintést nyújt a törtek világába, segíti a formaállandóságot, a 

lépések egymásutániságával a szerialitást.  

A már említett tükrözés, szimmetria tapasztalati megismerésére nagyszerű játék a teljes testet 

vagy arcot bemutató nagyobb méretű tükör és a kisebb tárgyakkal való játékhoz a geometriai 

kistükör. A konkrét megnevezés nélkül teszi szemléletessé ezeket a fogalmakat. Tükör nélkül is 
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létrehozható tükrösség, szimmetria/asszimmetria a már említett mozaik kirakókkal, mágneses 

építőkkel is.   

A növények, levelek, termések, kicsi, közvetlenül szemlélhető állatok a természet megfigyelése 

és a gyűjtött anyagokkal való kézműveskedés a kimeríthetetlen tapasztalatokat nyújt a nagyság, 

alak, forma, kiterjedés és még sok más modalitás mentén.  

         

Az alkotás során meg kell találni, a formákban levő lehetőségeket egy új tartalom, figura, játék 

vagy csak díszítés kialakítására, ami a megfigyelő, elemző képességet fejleszti.  

 

Dienes Zoltán, a játékon alapuló matematikatanítás nagy úttörője - akinek nevét hatalmas 

életműve mellett többek között az általa alkotott matematikai játékok, Dienes-készlet, Dienes-

kocka stb. idézik fel -, a szabad játéktól a belső reprezentációk megjelenéséig tartó folyamat hat 

szintjét állapítja meg a Six Stages int he Process of Learning c. könyvében1:  

 

1. Szabad játszás 

2. Játékok (szabály alapján) 

3. Közös vonások keresése (közös struktúra felismerése)  

4. Ábrázolás (reprezentálás) 

5. Leírás (szimbolizálás, jelhasználat) 

6. Formalizálás  

 

   Az értelmi erőket is mozgósító játék, szabad játszás és a szabály alapján történő játék, mint 

alapvető tevékenység során összehangoltan működnek és egyben fejlődnek a tanulási funkciók: 

a közvetlen, jelen idejű észlelés/érzékelés, figyelem, valamint a mélyebbre ható valóság 

felfogást, valóság-megismerést segítő emlékezet, képzelet és gondolkodás. Pl. elemszámtól 

függetlenül egy puzzle összeillesztése az alábbi kognitív és affektív területeket mozgósítja, 

miközben a gyermek „csak” játszik:  

                                                           
1 Idézi: Kántor Sándorné: A matematika tanítás nagy mágusa (A természet világa, 2016. szeptember) 
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 vizuális észlelés, elemző látás 

 szem-kéz koordináció 

 precíziós mozgás, finommotorika 

 tárgyi modalitások (szín, forma, méret, vonalfolytonosság) 

 síkbeli tájékozódás 

 gondolkodás (analízis, szintézis) 

 Gestalt-látás, vizuális zártság, egészlegesség 

 problémalátás, problémamegoldás, motiváció, feladattartás 

             

   A szabály játékokban megjelenő ismétlődés, a lényeges vonások felfedezése, kiemelt 

tulajdonságok alapján történő keresések, összehasonlítások, a minta alapján vagy szabadon 

elkészített konstrukciók már átvezetnek a Dienes Zoltán által megjelölt közös vonások keresése, 

közös struktúra felismerése szintre. Az összehasonlítás, sorba rendezés egyik szempontja az 

adott tárgy, játék geometriai tulajdonsága is lehet. Megkezdődik a jellegzetes tulajdonságok 

felismerése, kiemelése, csoportosítása, a kapcsolatok felderítése. A negyedik szinttől, a 

reprezentálás, szimbolizálás, jelhasználat, formalizálás a tanulást már a közvetlen tapasztalást 

nem igénylő belső reprezentációkra, képi és verbális struktúrákra építi. Ez már az óvodás koron 

túl, az iskolai tanulás során segíti és teszi lehetővé a tulajdonságok alapján történő definíciók 

megalkotására és megértésére, logikai állítások, következtetések megfogalmazására a 

gyermeket.  A hat-hét éves kort követően a potenciális érési és elsajátítási lehetőségek, a kognitív 

folyamatok szerveződése, az információszerző és információ-feldolgozó folyamatok teszik 

alkalmassá az iskolába lépő gyermeket az alap kultúrtechnikák megtanulására.  

 

Téri tapasztalatszerzés, téri orientáció 

 

   A téri tájékozódás kialakulásának alapvető elemei maga a tér, a saját test és a tárgyak, 

jelenségek közötti viszonyok. A vizuális és téri információk a magára a tárgyra, alakjára, 

nagyságára, színére stb., a tárgy téri elhelyezkedésére és mozgó vagy nyugalmi állapotára 

vonatkoznak.  
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   A magzati életszakaszban szerzett tájékozódási aktivitás és tapasztalatok a születés után a 

vizuális és motoros észlelés együttes fejlődésével alakulnak, fejlődnek. Pár hónapos csecsemők 

képesek a fent és a lent azonosítására. A szenzoros és motoros információk feldolgozása segíti 

abban, hogy képes legyen önmagát környezetétől elkülöníteni. A tér további megismerését annak 

fokozatos birtokbavétele segíti: a felülés, majd a mászás, kúszás, állás, járás során téri élményeit 

már nem korlátozza a korai életszakasz helyhez kötöttsége.  

                                          

A felülés után a mozgás a látás ellenőrzése alatt fejlődik tovább (Kósáné Ormai Vera 1987) 

 

   Kezdetben a tájékozódás cselekvésszintű, amit a többszöri ismétlődés során már vizuális 

támpontok segítenek. A többször bejárt úton haladva az érdekes, élményt jelentő látvány is a 

felidézés részévé válik (a lakás helyiségei, bútorai, az úton egy kedves kiskutya, érdekes kirakat, 

a fagylaltot áruló cukrászda stb.). A „személyes színezetű”, „támpontszerű tájékozódást”2 éppen 

az élményszerű gondolkodás teszi lehetővé, nemcsak térben, de az idői orientációban és az 

emberi viszonylatok megértésében is.   

 

Forrás: Kárpáti Andrea  

   A téri viszonylatokat a tárgyak, formák közelsége, távolsága, egymás mellettisége, 

folytonossága alapján érzékelik. A kisgyermekkor végére, a begyakorolt téri tevékenységek 

sokasága után jutnak el arra a felismerésre, hogy a tárgyak téri helyzettől függetlenül, más 

nézőpontból is ugyanazok maradnak.  

   A mozgás és érzékelés mellett a testséma tudatosságának alakulása is segíti a térészlelés 

fejlődését és viszont. Ayres szerint csak a érző és mozgó test tudja felfedezni önmagát. 

Óvodáskorra a tér észlelésében az elemi testséma, a gyermek saját testének elhelyezkedése válik 

fontossá, az irányokat saját tekintete határozza meg.  Testének, testrészeinek is van téri helyzete: 

a feje fönt van, a háta hátul, a füle jobbra is meg balra is, az egyik szeme/lába a másik mellett 

                                                           
2 Mérei Ferenc-V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan 156 -158. o. (Gondolat, 1978) 
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van stb. A jobb és bal kéz megkülönböztetése ebből a szempontból is és az iskolaérettség 

szempontjából is fontos állomás. Ugyanezek a tapasztalatok a tárgyakkal kapcsolatban is 

megjelennek, mikor észleli a kisautó két oldalán nyíló ajtókat, a rendőr kocsin fönt a szirénát, 

hátul a csomagtartót. Emellett a beszédben megértett majd egyre aktívabban használt téri 

relációszavak segítik az egyre pontosabb térészlelést és téri tájékozódást. Kérdései is ezt erősítik: 

Hova megyünk? Honnan jön a busz? Hol a sapkám? Merre van az óvoda?  

       

   Az önmaguk helyzetéhez viszonyított térérzékelés a fejlődés során elér arra a szintre, hogy a 

másik személy mozgását már annak szemszögéből is képes átlátni, felidézni. A tárgyakkal, 

játékokkal végzett cselekvések, tevékenységek is alapvetőek a téri tapasztalatok 

gazdagodásában, gondolati rendszerezésében.   

   A fiúk és a lányok tájékozódási teljesítménye eltérő. A méretviszonyításban, a tárgyak 

gondolati elforgatásában, az áttekintő térértelmezésben a fiúk jobbak, míg a lányok a téri 

viszonyokat kifejező szóbeli közlésekben eredményesebbek.   

 

Az útvonalak, téri problémák megoldásában a fiúk gondolkodása topografikus, geometriai alapú, 

szemben a lányok határkő alapú stratégiájával, ami a részletek, kiválasztott támpontok alapján 

működik. Tehát a két nem teljesítményét összevetve nem mondható ki, hogy bármelyik jobb a 

másiknál, de térbeli intelligenciájuk különböző.  

   Az óvodáskor végére alakul ki a közvetlen környezetben  a viszonyszavak helyes használatát 

is jelentő téri tájékozódás. Ismeri és helyesen használja a téri helyzetet jelölő szavakat, képes 

leírni ismert útvonalat. Ezek már az elvont iránymeghatározás, a fogalmi szintet közelítő 

tájékozódás kialakulását alapozzák.  

   A világ és benne saját maga megismerésének eszköze, módja a téri tájékozódás esetén is a 

játék. Az elvont téri orientáció során a fogalomalkotás fejlődése is a tapasztalatok során szerzett 
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információk alapján válnak képzetekké, emlékképekké, majd a gondolkodási műveletek – 

kiemelten az elvonatkoztatás, általánosítás által -, fogalmakká.  

 

Tájékozódás, tapasztalatszerzés síkban 

   A térélmények, nagymozgásos játékok „térrajza” (kör, spirál, egyenes, görbe, nyitott, zárt stb.), 

a kézműves és ábrázoló tevékenységek során szerzett tapasztalatok alapozzák és segítik a síkban, 

mint kisebb, két dimenziós világban való eligazodást.  

    

A mesekönyvek nézegetése  a téri helyzetekhez hasonlóan, főként a vizuális érzékelés által nyújt 

élményt és ismeretet a síkbeli irányokról, elhelyezkedésről, előtte-mögötte és egyéb 

viszonyokról.  

 

   A papír birtokba vétele a nyomhagyás és a grafomotoros mozgás, mozdulat élményével 

kezdődik. Ekkor még nem számít a laphatár, nincs ábrázolási szándék. A kézmozgás lendülete 

később alkalmazkodik a papír széleihez, a mozdulat és a vonal „belül marad”, érzékelve a papír 

nagysága szabta határokat. Az ábrázolás szándékával készült első rajzokban a  gyermek 

tagolatlan egész felfogása miatt a részletről részletre haladás nehézséget okoz. A gondolkodás és 

a rajzkészség fejlődésével a rajzok egyre pontosabbak, részletgazdagabbak, arányosabbak 

lesznek. Rajzában egyre inkább megjelenik a háromdimenziós világ ábrázolásának igénye.  

 

Három képsík, mélység ábrázolása (6;6 éves óvodás kislány rajza) 

   A téri tapasztalatok és síkbeli átfordításuk alapozzák meg az iskoláskorra oly fontossá váló 

síkbeli tájékozódást, irányismeretet, a vonalközben, négyzetrácsos füzetben való eligazodás és 

feladatvégzés képességét.  
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