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Tématerv

Tantárgy Matematika
Téma Hosszúságmérés 3. osztályban
Fejlesztési célok Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban:

Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, összességek össze-
hasonlítása mennyiségi tulajdonságaik szerint; becslés; mennyi-
ségi fogalmak alapozása.
A mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal; a számok értelme-
zése a valóság mennyiségeivel.
Mennyiségi következtetések.

Tantárgyköziség

A hosszúságméréssel több tantárgyban is találkoznak a diákok tanulmányaik során. 
A mérés az egyik legalapvetőbb módszere a természettudományos megismerésnek. 
Ezt a módszert már második osztályban gyakran alkalmazzák természetismeret 
órákon.

A technika és életvitel tantárgy tanulása során a tárgykészítéshez kapcsolódó 
mennyiségi fogalmakkal ismerkednek meg a tanulók, ezekhez kapcsolódó becslé-
seket, méréseket és számításokat végeznek.

Testnevelés órákon a diákok önismeretét, reális önértékelését segítik elő a 
motoros képességekhez kapcsolódó rendszeres mérések (pl.: távolugrás, kislabda 
hajítás…)

Az egyes tantárgyakon kívül, a gyermekek fejlődését minden évben testsúly, test-
magasság… mérésekkel tartják számon az iskolában.

A téma elhelyezkedése a matematikaoktatásban

1–2. osztályban a hosszúság, mint mennyiségi jellemző, már a számfogalom alakí-
tásánál megjelenik, ekkor mértékegység nélküli összehasonlításokat végeznek 
a tanulók megfigyelések, képek, emlékezet és tényleges összemérések alapján. 
Először nagy eltérésű dolgokat hasonlítanak össze, majd addig csökken a különbség, 
míg eljutnak az egyenlő hosszúságok összehasonlításáig.

A gyerekek eleinte alkalmi mértékegységekkel végeznek méréseket. Mindeközben 
fejlődik becslési, mérési képességük, formálódik bennük a hosszúság fogalma, és 
tapasztalatokat szereznek a gyakorlati mérésekben. A hosszúság mérésének alapo-
zását mindig valóságos tárgyakon kezdik, csak ezután következhet a testek és 
síkidomok hosszúsággal kapcsolatos adatainak meghatározása. Fontos mozzanat 
a mértékegység és mérőszám összefüggéseinek megfigyeltetése. A tanulóknak 
mennyiségi következtetéseket kell levonniuk. Például fel kell fedezniük, hogy azonos 
mennyiség mérésének esetében kisebb mértékegységgel mérve nagyobb mérő-
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számot kapnak, és nagyobb mennyiséget azonos mértékegységgel mérve szintén 
nagyobb mérőszámhoz jutnak.

Az alkalmi mértékegységek után a diákok megismerkednek a szabvány 
mértékegységekkel és különböző mérőeszközökkel. 1–2. osztályban megismerik 
a métert, decimétert és a centimétert. Átváltásokat végeznek a szomszédos 
mértékegységek között. Ezeket az átváltásokat konkrét tevékenységek segítségével 
végzik, ezáltal mélyül bennük a mértékegységek nagyságviszonyainak fogalma, 
fejlődik az összefüggéslátásuk a mértékegység és a mérőszám viszonyának 
vizsgálatával.

3. osztályban újdonság a tanulók számára a milliméter és a kilométer 
fogalma, ezek nagysága, valósághoz fűződő viszonya. Az eddig elsajátított 
ismereteket alkalmazzák nagyobb számkörben, feladatok megoldása során. 
Újabb tapasztalatokat szereznek mérések végzésében, egyre gyakorlot-
tabbá válnak a mérőeszközök használata terén. A mértékegységváltást már 
nem tényleges tevékenységgel végzik, hanem váltószámmal való szorzással vagy 
osztással.

4. osztályban nem tanulnak új mértékegységet, csak az eddigi méréseket és 
átváltásokat gyakorolják nagyobb számkörben. Alkalmazzák ismereteiket összetett 
feladatok megoldása során.

Előzmények

A tanulók már rengeteg tapasztalatot szereztek összemérésekből, alkalmi 
egységgel való mérésekből, és az általuk megismert szabványos mértékegy-
ségekkel való mérésekből. Ezek a méter, deciméter és centiméter. A téma-
tervben szereplő órák vázlatai egymás után következnek, de ha a házi felada-
tokat módosítjuk, vagy órai feladatként végeztetjük, az órák egymástól elkülönítve 
is megtarthatók. 

A 3. osztályos tankönyvek többsége a 2. osztályban tanultak felelevenítésével 
kezdik a tanévet, ezek között található a hosszúságmérés is.
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1. óravázlat

Tantárgy: Matematika
Témakör: Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban
Tananyag: A hosszúságmérésről tanultak felelevenítése
Domináns didaktikai feladat: Ismétlés
Célok:

• Hosszúság fogalmának mélyítése egymásra épülő feladatok megoldásával
• Becslési képesség fejlesztése becsléssel és a becslés pontosságának értékelé-

sével
• Mérési képesség és mérőeszközök használatának fejlesztése alkalmi és szab-

vány mértékegységekkel végzett mérések során
• Jó gyakorlottság elérése a gyakorlati mérésekben, a mérési eredmények értéke-

lésében, egyszerű a méréshez kapcsolódó számításokban, hosszúságok becs-
lésével, összehasonlításával, megmérésével, kimérésével; feladatok megoldá-
sával

• Gondolkodási képesség fejlesztése mértékegység és mérőszám változásának 
megfigyeltetésével azonos mennyiség esetén

Szükséges eszközök:
• Tanítói eszközök: szigetelőszalag, állatos fejpántok, plüssállatok, papírcsíkok (80 

cm, 25 cm, 15 cm, 3 cm), fonalak, ollók, tábla, kréta,
• Tanulói eszközök: feladatlap, íróeszköz, színesrúd készlet, mérőszalag,
• C. Neményi Eszter – Wéber Anikó: Matematika tankönyv 3. osztály; 
• C. Neményi Eszter – Wéber Anikó: Matematika munkafüzet 3. osztály
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Az óra menete Módszer Munka-
forma Eszköz Idő

A figyelem felkeltése, a tanuló motivációjának 
biztosítása:
Feladatleírás: „Ki vagyok én?” játékkal egér, 
medve, borz, sün szavak kitalálása. Szervezés: 
Állatképes fejpántok előkészítése
T.: Ki vagyok én? játékot fogunk játszani. Valaki 
jöjjön ki az osztály elé, én a fejére teszek egy 
fejpántot. Kérdéseket kell feltennie a többieknek, 
akik csak igennel vagy nemmel válaszolhatnak. A 
válaszok alapján ki kell találnia, hogy mi lehet a 
fejpánton, ki lehet ő.
Segítség: Ha nehezen jut a gyerek eszébe 
kérdés, a többiek mondanak tulajdonságokat.

tevékenyked-
tetés

frontális 
munka

fejpántok 5’

A tanuló informálása a célról:
A mai órán a hosszúságmérésről eddig tanultakat 
fogjuk feleleveníteni.

közlés 1’

Rendszerezés és rögzítés:
1. Feladat: Különböző távolságok össze-hasonlítása 
mértékegység nélkül. Szervezés: Állatok magassá-
gával megegyező hosszúságú papírcsíkok előkészí-
tése
T.: Elhoztam az állatok magasságát ábrázoló 
papírcsíkot. Melyik állat magasabb/alacsonyabb? 
Rakjuk növekvő sorrendbe őket!
(medvebocs: 80 cm, borz: 25 cm, sün: 15 cm, 
egér: 3 cm)
Ellenőrzés összeméréssel.

2. Feladat: Azonos távolságok összehasonlítása 
mértékegység nélkül. Szervezés: fonalak és ollók 
előkészítése
T.: Az erdőben az állatok szülinapi bulit tartottak. 
Helyezzétek el őket a padlón található piros 
X-ekre! Ki van távolabb a tortától? Hogyan 
győződhetnénk meg erről biztosan?
Gy.: Ha vágunk ugyanolyan hosszú fonalakat, 
mint a távolságok, és összemérjük őket.
T.: Mind a négy távolsághoz jöjjön ki 3-3 ember! 
Ketten fogják a fonalat, a 3. méretre vágja! Ha 
kész álljatok úgy egymás mellé, hogy össze 
tudjuk mérni fonalakat!
Vigyázzatok egymásra, hogy mindenki elférjen, 
és óvatosan használjátok az ollót!

3.1. Feladat: Azonos távolságok mérése külön-
böző alkalmi egységekkel.
Szervezés: színesrúd-készletek, feladatlapok és 
ceruzák előkészítése
(mértegység választás, becslés, mérés, mérés 
és becslés összehasonlítása)
T.: Méréseket fogtok végezni, alkalmi mértékegy-
ségekkel. Hogyan szoktuk megadni egy-egy mérés 
eredményét?
Gy.: Mérőszámmal és mértékegységgel.

tevékenyked-
tetés

tevékenyked-
tetés

tevékenyked-
tetés

frontális 
munka

kooperatív
csoport-
munka

kooperatív 
pármunka

papírcsíkok

plüssök, 
fonal, olló,

színesrúd-
készlet 
feladatlap, 
ceruza

3’

5’

5’
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T.: Igen. Jöjjön ki 8 gyerek a színesrúd készle-
tével! Ők fogják kirakni a távolságokat a követ-
kező mértékegységekkel:
medve lépés: barna rúd (16 cm)
borz lépés: piros rúd (4 cm)
sün lépés: világoskék rúd (3 cm)
egér lépés: fehér kocka (1 cm)
(differenciálás: a nehezebben haladók végezzék 
a tárgyi tevékenységet, hogy több személyes 
tapasztalatot szerezhessenek alkalmi mértékegy-
séggel való mérésről)
A többiek vegyék elő a feladatlapot, amit óra elején 
a padokra tettem, és töltsék ki az első feladatot! Meg 
kell becsülni, hogy az állatok hány lépéssel érnek a 
tortához. Addig akiket kihívtam, elvégzik a mérést.
1 medvelépés hossza= 1 barna rúd hossza
Becslés: ___________ lépés 
Mérés:___________ lépés
Eltérés: ___________ lépés
1 borzlépés hossza= 1 piros rúd hossza
Becslés: ___________ lépés 
Mérés:___________ lépés
Eltérés: ___________ lépés
1 sünlépés hossza = 1 világoskék rúd hossza
Becslés: ___________ lépés 
Mérés:___________ lépés
Eltérés: ___________ lépés
1 egérlépés hossza = 1 fehér kocka hossza
Becslés: ___________ lépés 
Mérés:___________ lépés
Eltérés: ___________ lépés
T.: Mi lett a mérések eredménye? Hány lépést 
tesznek meg a tortáig az állatok?
Gy.: A medve 5-öt, a borz 20-at, a sün 26/27-et, 
az egér 80-at.

3.2. Feladat: Gondolkodás fejlesztése beszélge-
téssel a mérések eredményéről.
T.: Ki ért oda kevesebb lépéssel? Miért?
Gy.: A medve, mert ő nagyobbat lép, és ha 
nagyobbakat lép, akkor kevesebb lépés is elég 
ugyanannak a távolságnak a megtételéhez.
T.: Hányszor annyit lépett a borz, mint a medve? 
Miért?
Gy.: A borz 4-szer annyit lépett, mint a medve, 
mert a borz lépésének hossza negyede a medve-
lépés hosszának.

4. Feladat: Előzetes ismeretek felelevenítése 
beszélgetéssel a már ismert szabvány mérték-
egységekről, mérőeszközökről.
T.: Mivel mérhettük volna meg pontosan, hogy 
milyen messze vannak az állatok a tortától? 
Gy.: Mérőszalaggal.
T.: Milyen mérőeszközöket ismertek még?
Gy.: Vonalzó, méterrúd.
T.: Milyen szabványos mértékegységeket tanul-
tatok már? 
Gy.: m, dm, cm.

megbeszélés

megbeszélés

megbeszélés

frontális 
munka

frontális 
munka

frontális 
munka

1’

3’

3`
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T.: Miért jó, hogy vannak szabványos mértékegy-
ségek?
Gy.: Mert így sokkal pontosabban tudunk mérni, 
szabványos mértékegységgel ugyanakkora 
hosszúságot lemérve mindenki ugyanazt az 
eredményt kapja.
T.: Mondjatok olyan dolgot ami 1 m, 1dm, 1cm 
hosszú!
Gy.: Méterrúd, narancssárgarúd, fehér kocka éle 
(pad-, bögre magassága, radír vastags.)

5.1. Feladat: Tanulói padok hosszának mérése 
emberi mértékegységgel (kisarasszal) és szab-
vány mértékegységgel (mérőszalaggal cm-ben).
Szervezés: feladatlapok, ceruzák és mérősza-
lagok előkészítése
T.: Mutasson mindenki a kezén kisaraszt! Ezzel 
fogjátok majd megmérni a padotok hosszúságát! 
Oldjátok meg a feladatlapon a 2. feladatot soron-
ként haladva!
Becsléssel a pad hossza:______kisarasz. 
Méréssel a pad hossza:______kisarasz. 
Becsléssel a kisarasz hossza:______cm 
Méréssel a kisarasz hossza:______cm.
Számítással a pad hossza:_______cm.
Méréssel a pad hossza:_________cm.
A beírt eredmények megbeszélése.
5.2. Feladat: Gondolkodás fejlesztése beszélge-
téssel az eredmények eltéréséről, egyezéséről.
Főbb kérdések:
• (Ellenőrizzétek a becslésetek pontosságát!) 
• Miért lettek ennyire eltérőek a kisarasszal 

való mérések eredményei?
• Van-e eltérés a padhosszának számított és 

mért eredménye között? Miért?
• Mekkora eltérések vannak a padok 

hosszának mért eredményei között?

6. Feladat: Mértékegységváltások megbeszé-
lése.
T.: Beszélgessünk a mértékegységváltásról! 
Kérdések: 1 m hány dm? 1 dm hány cm? 1 m 
hány cm? Ha nagyobb mértékegységről váltunk 
kisebbre, hogyan változik a kapott szám? Ha 
kisebb mértékegységről váltunk nagyobbra, 
hogyan változik a kapott szám?
Megbeszélés közben a táblára felkerül a követ-
kező: 
 1 m = 10 dm     1 dm = 10 cm      1 m = 100cm

7. Feladat: Mértékegységváltások gyakorlása 
differenciált feladatokkal.
T.: Oldjátok meg a feladatlapon a maradék 
feladatokat! Akiknek csak 4 feladat van a lapján, 
azokkal közösen dolgozunk, együtt beszéljük 
meg az átváltásokat.
(Ha nem marad idő az önállóan dolgozók felada-
tainak ellenőrzésére, az ő lapjukat beszedem, és 
kijavítom)

tevékenyked-
tetés

megbeszélés

megbeszélés

munkáltatás

egyéni 
munka

frontális 
munka

frontális 
munka

rétegmunka

feladatlap, 
ceruza, 
mérőszalag

feladatlap, 
ceruza

6`

3`

2`

4’
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Tanultak alkalmazása:
Házi feladat feladása: Kimérés gyakorlása 
megadott hosszúságú papírkígyó készítésével.
Szervezés: Az osztály 3 csoportra osztása (pl.: 
padsorok)
T.: Készítsetek a jövő órára papírból kígyót! 
1. csoport tagjai 3 m-es kígyókat készítsenek!
2. csoport tagjai 13 dm-es kígyókat készítsenek!
3. csoport tagjai 55 cm-es kígyókat készítsenek!
Ezt úgy érdemes elkészíteni, hogy papírcsí-
kokat összeragasztotok egy elegendő hosszú-
ságú papírcsíkká, és abból kiméritek a megfelelő 
hosszúságot. Ennek rajzolhattok kígyófejet és 
farkat, de hogy milyenre lehet kiszínezni, azt jövő 
órán árulom el.

közlés frontális 
munka

2’

Teljesítmény értékelése, mérése közlés frontális 
munka

2`
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2. óravázlat

Tantárgy: Matematika
Témakör: Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban
Tananyag: A milliméter
Domináns didaktikai feladat: Új ismeret feldolgozása
Célok:

• Hosszúság fogalmának mélyítése egymásra épülő feladatok megoldásával
• Becslési képesség fejlesztése becsléssel és a becslés pontosságának értékelé-

sével
• Mérési képesség és mérőeszközök használatának fejlesztése szabvány mérték-

egységekkel végzett mérések során
• Mértékegységek nagyságviszonyainak megfigyeltetése összehasonlításokkal, 

sorba rendezésekkel, egyszerű átváltásokkal
• Azonos hosszúságok kifejezése különböző mértékegységekkel
• Jó gyakorlottság elérése a gyakorlati mérésekben, a mérési eredmények érté-

kelésében, egyszerű a méréshez kapcsolódó számításokban, átváltásokban 
feladatok megoldásával

• Gondolkodási képesség fejlesztése mértékegység és mérőszám változásának 
megfigyeltetésével azonos mennyiség esetén

Szükséges eszközök:
• Tanítói eszközök: Kígyók képei, tábla, kréta, hüllős kártyák, rovarok képei, 

rovaros kártyák,
• Tanulói eszközök: íróeszköz, füzet, kígyót ábrázoló kimért papírszalag, cm és 

mm beosztású mérőszalag, vonalzó, mm papír,
• C. Neményi Eszter – Wéber Anikó: Matematika tankönyv 3. osztály; C. Neményi 

Eszter – Wéber Anikó: Matematika munkafüzet 3. osztály
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Az óra menete Módszer Munka-
forma Eszköz Idő

Az előzetes ismeretek felidézése: 
1. Feladat: Mérés gyakorlása a házi feladat 
ellenőrzésével
T.: Készítsétek elő a házi feladatként készített 
papírkígyókat és mérőszalagot! Mindenki cserélje 
ki a papírkígyóját a padtársával, és mérje meg, 
centiméter pontossággal mérőszalaggal, hogy 
mekkora!
Házi feladat és mérési eredmények megbeszé-
lése.

2. Feladat: A valósághoz való viszonyítás, és 
nagyságviszonyok felismerésének fejlesztése 
képek és papírkígyók párosításával, hosszúság 
szerinti sorba rendezésével.
T.: A táblán láthatjátok 3 kígyófajtának a nevét, 
és a képét, ezeket kellett elkészítenetek papírból. 
Vajon melyik kígyó mekkora lehet? Párosítsátok 
őket a papír csíkjaitokkal! Mindenki álljon annak 
a kígyónak a képe elé, amelyiket szerinte ábrá-
zolta!
A kígyók képe fölé hosszúságuk felírása 
különböző mértékegységekkel: 
3 m, 13 dm, 55 cm.
T.: Van, aki szeretne helyet változtatni? Rakjuk 
hosszúságuk szerint növekvő sorrendbe a 
kígyókat!

Szorgalmi feladat: A papírkígyók valósághű 
kiszínezése tanórán kívül.

3. Feladat: Mértékegységváltás és hosszúságok 
összehasonlításának gyakorlása hüllős kártyajá-
tékkal.
Szervezés: 4-5 fős csoportok kialakítása
T.: Kártyajátékot fogtok játszani. Majd minden 
csoportnak adok egy pakli kártyát. A kártyákon 
különböző hüllők adatai és képe látható. Ha 
megkaptátok a kártyát, egyikőtök keverje meg, 
és ossza szét az egész paklit a csoport tagjai 
között! A játékot úgy kell játszani, hogy valaki 
letesz középre egy kártyát, és a mellette ülő 
olyan kártyát rakhat rá, amin hosszabb hüllő 
található, mint a már lent levő. Ha nem tud ilyet 
rakni, fel kell vennie a lent lévő kártyákat, és tenni 
egy kártyát középre. Az nyer, akinek a kezéből 
először elfogy az összes kártya.

tevékenyked-
tetés

megbeszélés

szemléltetés
tevékenyked-
tetés megbe-
szélés

tevékenyked-
tetés

egyéni 
munka

frontális 
munka

frontális 
munka

csoport-
munka

papírkí-
gyók, mérő-
szalag

kígyók 
képei a 
táblán, 
kréta

hüllős 
kártyák

3’

3’

5’
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A figyelem felkeltése, a tanulás motiváció-
jának biztosítása: 
Feladat: Rovarok képének megmérése, össze-
hasonlítása nagyság szerint. Szervezés: Képek 
előkészítése, differenciált csoportok kialakítása 
(minél gyengébb egy gyerek finommotorikus 
képessége, annál nagyobb képet kell megmérnie)
T.: Egy rovaros kártyát is szeretnék csinálni, 
ehhez elhoztam nektek néhány rovar életnagy-
ságú képét. Segítsetek nekem megmérni őket 
cm beosztású mérőszalaggal. Páronként kaptok 
2 képet. Először mérjétek meg a képeket, aztán 
a párosok tagjai mérjék össze a kapott 2 képet!
A: házi cincér (8 mm), hétpettyes katica (6 mm)
B: bársonyos darázscincér (15 mm), fekete 
tücsök (18 mm)
C: földi poszméh (24 mm), hajnalpír lepke (21 
mm)
Megbeszélés: A párosok azt fogják tapasztalni, 
hogy megmérésnél ugyanaz a két cm beosztás 
fogja határolni a mérés eredményét, de össze-
mérésnél mégsem bizonyulnak egyformának a 
hosszúságok. T.: Mit lehet ilyen esetben tenni?

tevékenyked-
tetés
megbeszélés

páros munka
frontális 
munka

rovarok 
képei, cm 
beosztású 
mérőszalag

5’

A tanuló informálása a célról:
A mai órán egy új mértékegységről fogtok tanulni. 
Ez a milliméter.

közlés 1’

Az új ismeret ténybeliségét biztosító jelenségek, 
folyamatok (tárgyak, műalkotások) prezentálása:
Feladat: Tapasztalatszerzés a mm nagyságáról, 
valósághoz fűződő viszonyáról.
T.: A milliméterrel már találkozhattatok. Ekkora 
hosszúságú a távolság 2 kisvonal között a 
vonalzón. Vegyétek elő a vonalzótokat! Mond-
jatok olyan dolgokat, melyeknek a hosszúsága 
kb. 1 milliméter! (Egy tű vastagsága, egy hangya 
fejének hossza…)
- Számláljátok meg, hogy hány ilyen kisegy-
ségből áll össze 1 cm!
- Számláljátok meg, hány ilyen egységből áll 2 
cm?
- Vajon hány ilyen egységből áll 1 dm?

A tanult mértékegységek rendszerezése közben 
a táblára felkerülnek a következők:
1 cm = 10 mm 1 dm = 100 mm 1 m = 1000 mm 
1 dm = 10 cm 1 m = 100 cm 1 m = 10 dm

tevékenyked-
tetés

megbeszélés

frontális 
munka

frontális 
munka

vonalzó

tábla, kréta

5’
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A tények, jelenségek, folyamatok sokoldalú elem-
zése:
1. Feladat: Becslés és kimérés gyakorlása milliméter 
többszörösének előállításával.
TK/67/1:

 
T.: Vegyétek elő a füzeteteket! Rajzoljatok 1, 10, 100 
mm hosszúságú vonalakat! Először becsüljetek, hogy 
mekkora lesz, utána mérjétek ki vonalzó segítségével! 
Írjátok a vonalak alá hosszúságukat! Tudnátok 1000 
mm-es vonalat rajzolni a füzetbe? Mivel egyenlő a 10, 
100, 1000 mm? Ezt is írjátok alá! (pl.: 100 mm = 10 
cm = 1 dm)

2. Feladat: Becslési képesség fejlesztése megadott 
mennyiségek előállításával.

 T k / 6 7 / 3 : 

T.: Hosszúságokat fogok mondani, nektek pedig 
meg kell próbálni 2 ceruzát akkora távolságra tenni 
egymástól a padotokon, mint amekkorát én mondtam. 
Milliméter beosztású mérőszalaggal ellenőrizhetitek 
a becslésetek eredményét. Határozzuk meg ezeket a 
hosszúságokat cm-ben, dm-ben és méterben is ha 
lehet!
(A tanulók figyelmét érdemes felhívni arra, hogy a 600 
mm kétszer annyi, mint 300 mm.)

3. Feladat: Figyelem fejlesztése játékos feladattal
T.: Álljatok fel! Egy mozgásos 
játékot fogunk játszani. Hosszú-
ságokat fogok mondani, és nektek 
a fejetekre kell tenni a kezeteket, 
ha méterben adom meg, a válla-
tokra, ha dm-ben adom meg, a 
csípőtökre, ha cm-ben adom meg, 
és a bokátokra, ha mm-ben adom 
meg. Aki tévesztett, az leguggol, 
és figyeli, hogy a többiek jól 
csinálják-e.

4. Feladat: Ismerkedés a mm papírral (megfigyelés, 
szabadon rajzolás)
T.: Mindenkinek osztok egy mm papírt. Ez is 
egy mérőeszköz. Figyeljétek meg, hogy milyen 
hosszúak a kisebb/nagyobb négyzeteket hatá-
roló vonalak! 
Rajzoljatok egy tetszőleges téglalapot a vonalak 
mentén! Nézzétek meg, hogy mekkora!

tevékenyked-
tetés

tevékenyked-
tetés

tevékenyked-
tetés

tevékenyked-
tetés
megbeszélés

egyéni 
munka

egyéni 
munka

egyéni 
munka

egyéni 
munka

 

füzet, 
ceruza, 
vonalzó, 
(Tk)

ceruzák, 
mm beosz-
tású mérő-
szalag,

mm papír, 
ceruza

3’

5’

2’

3’
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5. Feladat: Kimérés és irányok gyakorlása irányított 
rajzolással mm papíron.
T.: Mindenki tegye a ceruzáját a bal alsó sarokba! 
Haladjatok 3 mm-t fölfelé, 10 mm-t jobbra, 1 cm-t és 7 
mm-t fölfelé, 5 mm-t balra, 5 mm-t fel, 5 mm-t jobbra, 
5 mm-t le. Húzzátok a ceruzátokat 1 cm-nyit jobbra, 
5 mm-nyit fel, 10 mm-t jobbra, 2 cm-t fel, 2 mm-t 
jobbra, 10 mm-t le, 2 mm-t jobbra, 
1 cm-t fel,…2 cm-t balra!
Aki jól dolgozott egy nyuszit ábrázolt. 

tevékenyked-
tetés

egyéni 
munka

mm papír, 
ceruza

5’

A tanultak alkalmazása: 
Házi feladat feladása: 
Különböző mértékegységekkel való mérés 
gyakorlása. Mérésnél való kerekítés 
megbeszélése. Munkafüzet/41. oldal/ 1-es feladat.

megbeszélés frontális 
munka

ceruza, 
munkafüzet

3’

A teljesítmény mérése, értékelése közlés frontális 
munka

2`
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3. óravázlat

Tantárgy: Matematika
Témakör: Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban
Tananyag: A kilométer
Domináns didaktikai feladat: Új ismeret feldolgozása
Célok:

• Hosszúság fogalmának mélyítése egymásra épülő feladatok megoldásával
• Becslési képesség fejlesztése becsléssel és a becslés pontosságának értékelé-

sével
• Mérési képesség és mérőeszközök használatának fejlesztése szabvány mérték-

egységekkel végzett mérések során
• Mértékegységek nagyságviszonyainak megfigyeltetése összehasonlításokkal, 

sorba rendezésekkel, egyszerű átváltásokkal
• Azonos hosszúságok kifejezése különböző mértékegységekkel
• Jó gyakorlottság elérése a gyakorlati mérésekben, a mérési eredmények érté-

kelésében, egyszerű a méréshez kapcsolódó számításokban, átváltásokban 
feladatok megoldásával

• Gondolkodási képesség fejlesztése mértékegység és mérőszám változásának 
megfigyeltetésével azonos mennyiség esetén

Szükséges eszközök:
• Tanítói eszközök: tábla, kréta, madarak képei, bluetech, mérőszalag, feladatkár-

tyák,
• Tanulói eszközök: (kiszínezett papírkígyók), füzet, íróeszköz, feladatlap, vonalzó
• C. Neményi Eszter – Wéber Anikó: Matematika tankönyv 3. osztály; C. Neményi 

Eszter – Wéber Anikó: Matematika munkafüzet 3. osztály
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Az óra menete Módszer Munka-
forma Eszköz Idő

A figyelem felkeltése, a tanulás motivációjának 
biztosítása: 
1. Kirándulás eljátszása mondóka ismétlé-
sével, mozdulatok utánzásával
A tanító mondja és mutogatja a szöveget, a 
diákok pedig visszhangozzák, és utánozzák a 
mozdulatokat.
Menjünk, menjünk vadászni
Nini, egy hegy! Másszunk fel 
rajta!
Felértünk, menjünk tovább!
Menjünk, menjünk vadászni
Nini, egy madár! Utánozzuk, 
ahogy repül!
Menjünk, menjünk vadászni
Nini, egy tó! Ússzunk át rajta!
Menjünk, menjünk vadászni
Nini, egy mocsár! Keljünk át 
rajta!
Menjünk, menjünk vadászni
Nini, egy barlang! Kússzunk 
csendben be!
Menjünk, menjünk vadászni
Hohó, mi ez? Valami 
hatalmas, szőrös, puha…
DE HISZEN EZ EGY 
MEDVE!!!

KI A BARLANGBÓL!
Fussunk, fussunk!
Át a mocsáron!
Át a tavon!
Próbáljunk repülni!
Fussunk le a hegyről!
Menjünk matekórára!  
:-)

tevékenyked-
tetés

frontális 
munka

3’

Az előzetes ismeretek felidézése: 
2.1. Méter, dm és cm közötti viszony megbe-
szélése, rögzítése a táblán, nagyságviszo-
nyokkal kapcsolatos táblai feladat kapcsán.

T.: A kirándulásunkon sokféle madarat láthat-
tunk volna. A táblán madarak képeit láthatjátok, 
a képek alatt a madarak neve és szárnyfesztá-
volsága szerepel, különböző mértékegységekkel 
megadva. Ismételjük át ezek között a mértékegy-
ségek között a viszonyt! A tábla egyik „szár-
nyára” felkerülnek a következők megbeszélés 
közben:
1 m = 10 dm 1 m = 100 cm 1 dm = 10 cm

2.2. Hosszúságok összehasonlításának, sorba 
rendezésének, és mértékegységek átváltásának 
gyakorlása táblai feladattal
T.: Vegyétek elő a füzeteket, és írjátok fel ezeket 
a hosszúságokat csökkenő sorrendben! Segít-
ségül fel lehet írni azonos mértékegységre váltva 
ezeket. Célszerű cm-be.
Ellenőrzés: Mutassátok annak a madárnak a 
sorszámát a kezeteken, amelyiknek a szárnyfesztá-
volsága a legnagyobb/középső/legkisebb szerintetek!

megbeszélés

tevékenyked-
tetés

megbeszélés

frontális 
munka

egyéni 
munka

frontális 
munka

madarak 
képei a 
táblán

madarak 
képei a 
táblán, 
füzet

3`

2`
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Az új ismeret ténybeliségét biztosító jelen-
ségek, folyamatok (tárgyak, műalkotások) 
prezentálása:
1. Beszélgetés madarak 2 csoportra osztható-
ságáról. (KÖLTÖZŐ MADARAK)
2. Beszélgetés a költöző madarak által megtett 
távok mérhetőségéről.
T.: A madarak a téli költözések alkalmával 
nagyon-nagyon hosszú távolságokat tesznek 
meg. A tudósok, akik a madarakkal foglalkoznak, 
szeretnék az ilyen adatokat számon tartani, de 
némelyik madár több mint 2000∙1000 métert tesz 
meg. Ti mit tennétek a tudósok helyében?

megbeszélés
megbeszélés

frontális 
munka
frontális 
munka

2’
3’

A tanuló informálása a célról:
A mai órán egy új mértékegységről fogtok tanulni, 
ez a km.

közlés 1’

A tények, jelenségek, folyamatok sokoldalú 
elemzése:
1. A tanult mértékegységek rendszerezése, 
rögzítése a táblán beszélgetés közben
T.: 1 kilométer = 1000 méter. Melyik mérték-
egységről tanultatok múlt órán? A milliméter 
mekkora? 
A tábla egyik „szárnyára” felírtakat a követke-
zőkkel egészítjük ki megbeszélés közben:
1 km = 1000 m
1 m = 10 dm     1 m = 100 cm     1 m = 1000 mm
1 dm = 10 cm    1 dm = 100 mm
1 cm = 10 mm

2. Beszélgetés a km nagyságáról, valósághoz 
fűződő viszonyáról
T.: Nézzétek meg az 1m-es mm beosztású mérősza-
lagot! Pont 1000 kis 1 mm részre van osztva. Képzel-
jetek el egy olyan hosszú szalagot, ami 1000 egy 
méteres részre van osztva! Mi lehet a valóságban 
ilyen hosszú? (2 kilométerkő közötti távolság, sport-
pályán 2 kör…) Mikor lehet szükségünk arra, hogy 
km-rel mérjünk? (utazás, folyók hossza…)

3. Differenciált feladat a kilométer és méter 
közötti átváltás gyakorlására
A tanulók maguk választhatják ki, hogy melyik 
feladatot oldják meg (többet is lehet).

4. Házi feladat ellenőrzése: (Mf/ 41. oldal/ 1-es feladat)
A tanító által mért eredményektől 2 mm-es elté-
résig fogadhatóak el az eredmények.

megbeszélés

megbeszélés

munkáltatás

megbeszélés

frontális 
munka

frontális 
munka

egyéni 
munka

frontális 
munka

kréta, tábla

mérőszalag

feladatkár-
tyák
ceruza

munkafüzet, 
ceruza

3’

3’

5’

3’
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5. Figyelem fejlesztése játékos feladattal
T.: Álljatok fel! Egy mozgásos játékot fogunk játszani. 
Hosszúságokat fogok mondani, és nektek ki kell 
nyújtózni magasra, ha km-ben mondom, a fejetekre 
kell tenni a kezeteket, ha méterben adom meg, a 
vállatokra, ha dm-ben adom meg, a csípőtökre, ha 
cm-ben adom meg, és a bokátokra, ha mm-ben adom 
meg. Aki tévesztett, az leguggol, és figyeli, hogy a 
többiek jól csinálják-e.

6. Becslési, mérési és számolási képesség fejlesztése 
térképes feladattal (f.lap 1-es f.)
T.: Fordítsátok meg a feladatlapot, amit óra előtt 
a padotokra raktam! Az első feladatot nézzétek! 
Egy térképet láthattok. Ami a térképen 1 mm, az a 
valóságban 5 km. 
• Milyen messze van egymástól légvonalban 

Budapest és Székesfehérvár? Először becsüljétek 
meg, hány milliméterre, majd mérjétek meg és 
számoljátok ki a füzetben!

• Szerintetek melyik jelölt város fekszik 
legmesszebb Budapesttől?

7. Mértékegységváltás gyakorlása (feladatlap 3-as feladat)
Differenciálás: A gyorsan haladók önállóan dolgozhatnak, a 
lassan haladók közösen megbeszélik a nagyságviszonyokat 
és a tanítóval dolgoznak.
(A gyorsan haladóknak pótfeladat: méréseket végezni 
az 1-es feladat térképén.)

tevékenyked-
tetés

munkáltatás

munkáltatás

frontális 
munka

egyéni 
munka

egyéni 
munka

feladatlap, 
ceruza, 
vonalzó

feladatlap, 
ceruza

2’

5’

5’

A tanultak alkalmazása:
Házi feladat feladása: Mérési és számolási 
képesség fejlesztése, kerekítés gyakorlása 
térképes feladattal (f.lap 2-es f.). Tapasztalat-
szerzés 1 km nagyságáról.
T.: Házi feladat a feladatlap 2. feladata. Meg kell 
becsülni, majd mérni a vonalakat (hogy mennyit 
haladt a busz/autó/motor a Balatonig) mm 
pontossággal, cm-re kerekíteni, és kiszámolni, 
hogy a valóságban ez mekkora távolság. További 
házi feladat, hogy délután mindenki sétáljon 
1 km-t a sportpályán, hogy tudjátok mekkora. 
Értékelés

megbeszélés frontális 
munka

feladatlap 3’

A teljesítmény mérése, értékelése közlés frontális 
munka

2`



TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007
„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT”

 

22



 

TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007
„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT”

23

4. óravázlat

Tantárgy: Matematika
Témakör: Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban
Tananyag: A hosszúságmérés gyakorlása, hosszúság fogalmának mélyítése
Domináns didaktikai feladat: Az ismeretek gyakorlati alkalmazása
Célok:

• Hosszúság fogalmának mélyítése egymásra épülő feladatok megoldásával
• Becslési képesség fejlesztése becsléssel és a becslés pontosságának értékelé-

sével
• Mérési képesség és mérőeszközök használatának fejlesztése szabvány mérték-

egységekkel végzett mérések során
• Mértékegységek nagyságviszonyainak megfigyeltetése összehasonlításokkal, 

sorba rendezésekkel, egyszerű átváltásokkal
• Azonos hosszúságok kifejezése különböző mértékegységekkel
• Jó gyakorlottság elérése a gyakorlati mérésekben, a mérési eredmények érté-

kelésében, egyszerű a méréshez kapcsolódó számításokban, átváltásokban 
feladatok megoldásával

• Gondolkodási képesség fejlesztése mértékegység és mérőszám változásának 
megfigyeltetésével azonos mennyiség esetén

Szükséges eszközök:
• Tanítói eszközök: tábla, kréta, mese, mágneses feladat, fali mérőszalag, külön-

féle tárgyak a méréshez, feladatleírások táblákon, hurkapálcák, 2 m-es papír-
csíkok, bluetech

• Tanulói eszközök: füzet, íróeszköz, vonalzó, mérőszalag, filc, feladatlap,
• C. Neményi Eszter – Wéber Anikó: Matematika tankönyv 3. osztály; C. Neményi 

Eszter – Wéber Anikó: Matematika munkafüzet 3. osztály
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Az óra menete Módszer Munka-
forma Eszköz Idő

A figyelem felkeltése, a tanulás motiváció-
jának biztosítása:
1. Nagyságviszonyok összehasonlításának és 
mértékegységváltás gyakorlása hüllős vagy 
rovaros kártyajátékkal
T.: Kártyajátékot fogtok játszani. Lehet választani, 
hogy a hüllős vagy a rovaros kártyával szeretné-
tek-e játszani. Álljanak fel, akik a hüllős kártyával 
szeretnének játszani! (A tanító a választás után 
megfelelő létszámú csoportokat képez)
Valaki ismertesse a játékszabályt!
Gy.: Ha megkaptuk a kártyát, egyikünk megke-
veri, és szétosztja az egész paklit a csoport tagjai 
között! Ezután valaki letesz középre egy kártyát, 
és a mellette ülő olyan kártyát rakhat rá, amin 
hosszabb állat található, mint a már lent levő. 
Ha nem tud ilyet rakni, fel kell vennie a lent lévő 
kártyákat, és tenni egy kártyát középre. Az nyer, 
akinek a kezéből először elfogy az összes kártya.

2. Mértékegységek nagyságviszonyáról tanultak 
felelevenítése mesével
T.: Egy mesét fogok olvasni nektek. Próbáljátok 
meg kitalálni, ki lehet a főszereplő!
„ Most érkeztem a Központi Áruházból. Ha 
tudnád, mi van ott! Reggeltől estig ezer, meg 
ezer ember jön-megy, és ha selymet, szövetet, 
vásznat, szőnyeget, szalagot, vagy csipkét vásá-
rolnak, nekem mindig ott kell lennem. Egy ruhára 
háromszor annyi anyagot, dunnára nyolcszor 
annyit, párnára kétszer annyit kérnek, mint én 
vagyok. Velem hasonlítják össze a szőnyeg, a 
függöny szélességét, hosszúságát is. Ó, mennyi 
hosszúságot, szélességet, magasságot, vastag-
ságot lemértem már életemben! Szerencsére az 
utak, folyók hosszúságát a nagybátyám méri: a 
kilométer. Ő 1000-szer akkora, mint én. Meg is 
elégednék a sorsommal, csak azt fájlalom, hogy 
a gyerekek gyakran elfelejtik a nevemet. Igaz, 
hogy a legismertebb nevemet az elsőosztályosok 
is tudják, de 10 dm, 100 cm, 1000 mm is én 
vagyok. Sajnos megtörténik, hogy azt mondják 
a gyerekek, hogy csak 10 cm vagyok. Pedig 
nagyon könnyű az én családom tagjait megje-
gyezni.”

A mesében elhangzottak megbeszélése.

tevékenyked-
tetés

szemléltetés
megfigyelés

megbeszélés

csoport-
munka

frontális 
munka

hüllős és 
rovaros 
kártyák

mese

5’

5’

A tanuló informálása a célról:
A mai órán a hosszúságmérést fogjátok gyakorolni. közlés 1’
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1. A tanult mértékegységek közötti nagyság-
viszony megbeszélése, közben a következők 
felkerülnek a táblára:
1 km = 1000 m
1 m = 10 dm   1 m = 100 cm   1 m = 1000 mm
1 dm = 10 cm    1 dm = 100 mm
1 cm = 10 mm

2. Összemérés gyakorlása és csop.alakítás 
„Ki húzta a rövidebbet?” játékkal (3 csop.)
T.: Hurkapálcikákat láthattok a markomban. Mindenki 
húzzon egyet! Akik egyforma hosszúságút húztak, 
keressék meg egymást és álljanak csoportba!

3. Mérés gyakorlása és nagyságviszonyok 
valósághoz fűződő viszonyának megállapítása 
öndifferenciált forgó rendszerű feladatokkal
T.: Mindenki vegye magához a vonalzóját, mérősza-
lagját, füzetét és ceruzát! Az első csoport álljon az 
1. asztalhoz… harmadik csoport a 3. asztalhoz. Az 
asztaloknál különböző feladatokat fogtok végezni, 
a feladatot az asztal közepén lévő táblán olvashat-
játok, méréseket kell majd végezni. Aki megmért 
3 dolgot az továbbmehet a következő asztalhoz. 
Mérés közben szólítani foglak titeket. Akit szólítok, 
kijön a fali mérőszalaghoz, megmérjük a magas-
ságát, ezután ő olvassa le a következő gyerek 
magasságát, és megold egy mágneses feladatot 
a táblánál. Ha ezekkel kész van, visszamehet az 
asztalokhoz méréseket végezni.
1. asztalnál: 3 dolgot kiválasztani és megmérni 
vonalzóval mm pontossággal + füzetbe leírni 
(dobókockák, szivacs, radírok, ragtapaszok, 
igazolványképek, kréták, nyomdák)
2. asztalnál: 3 dolgot kiválasztani és megbecsülni, 
majd megmérni mérőszalaggal cm pontossággal + 
füzetbe leírni (méterrúd , nadrág, öv, táblai vonalzó, 
A3-as lap, A4-es lap, papírkígyó, hurkapálca)
3. asztalnál: 3 dolgot kiválasztani és megmérni 
mérőszalaggal mm pontossággal + füzetbe leírni 
(szívószál, ceruza, zsírkrétás doboz, osztálykép, 
könyvek, 100-as zsebkendő, A5-ös lap)
Egyéni feladat névsorban:
• Fali mérőszalaghoz menni és testmagas-

ságot méretni, eredményt megjegyezni
• Méretés után a következőét leolvasni cm 

pontossággal
• Leolvasás után a behajtott táblánál (hogy a 

többiek ne lássák a megoldást) megoldani a  
következő feladatot:

Ha a tanuló a helyes mágnest veszi le, alatta 
zölddel bekarikázva láthatja a hosszúságot:

megbeszélés
szemléltetés

tevékenyked-
tetés

tevékenyked-
tetés

frontális 
munka

frontális 
munka

egyéni 
munka

tábla, kréta

hurkapálcák

tárgyak, f. 
leírások,
vonalzó, 
mérőszalag, 
füzet, 
ceruza, fali 
mérőszalag, 
táblai 
feladat

3’

2’

12’
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4. Kimérés gyakorlása és azonosságtudat 
erősítése testmagasság kimérésével
T.: Üljetek le! Tegyétek félre a füzetet! Minden-
kinek adok egy hosszú papírcsíkot. Mérőszalag 
segítségével mérjétek ki ebből a testmagassá-
gotokat. Írjátok rá a neveteket, és a hosszúságot 
cm-ben jól láthatóan filccel!

5. Grafikonkészítés az osztály testmagassá-
gaiból, leolvasások gyakorlása (Tk/70/13)
T.: Mindenki hozza ki és ragasszuk a falra 
bluetechhel úgy, hogy mindegyik a földtől 
induljon! Nézzétek meg a kapott grafikont! 
Olvassuk le róla:
• hogy ki a legmagasabb/legalacsonyabb!
• mennyi a különbség köztük!
• vannak-e egyenlő magas gyerekek!

6. Házi feladat ellenőrzése (múlt órai feladat-
lapról)

7. Mértékegységváltás gyakorlása feladat megol-
dásával (feladatlap 3. f.)
(A feladatlapon az első feladat differenciált. A 
nehezebben haladók a kiegészítéseket valós 
tevékenységgel ellenőrizhetik)
T.: Mindenkinek osztok egy feladatlapot. Csinál-
játok meg a 3-as feladatot! A táblán lévő mérték-
egységváltások segítenek.

Ellenőrzés.

tevékenyked-
tetés
megbeszélés

tevékenyked-
tetés
megbeszélés

megbeszélés

munkáltatás

egyéni 
munka

frontális 
munka

frontális 
munka

egyéni 
munka

papírcsíkok, 
mérő-
szalag, filc, 
olló

kimért 
papírcsíkok, 
bluetech

feladatlap, 
ceruza

feladatlap, 
ceruza

2’

3’

3’

5’

A tanultak alkalmazása:
Házi feladat feladása: Mértékegységek nagy-
ságviszonyainak gyakorlása differenciáltan a 
feladatlapok 1-es és 2-es feladatával.

megbeszélés frontális 
munka

feladatlap, 
ceruza

2’

A teljesítmény mérése, értékelése közlés 2`
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4. óravázlat

Tantárgy: Matematika
Témakör: Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban
Tananyag: A hosszúságmérés gyakorlása, hosszúság fogalmának mélyítése
Domináns didaktikai feladat: Az ismeretek gyakorlati alkalmazása
Célok:

• Hosszúság fogalmának mélyítése egymásra épülő feladatok megoldásával
• Becslési képesség fejlesztése becsléssel és a becslés pontosságának értékelé-

sével
• Mérési képesség és mérőeszközök használatának fejlesztése szabvány mérték-

egységekkel végzett mérések során
• Mértékegységek nagyságviszonyainak megfigyeltetése összehasonlításokkal, 

sorba rendezésekkel, egyszerű átváltásokkal
• Azonos hosszúságok kifejezése különböző mértékegységekkel
• Jó gyakorlottság elérése a gyakorlati mérésekben, a mérési eredmények érté-

kelésében, egyszerű a méréshez kapcsolódó számításokban, átváltásokban 
feladatok megoldásával

• Gondolkodási képesség fejlesztése mértékegység és mérőszám változásának 
megfigyeltetésével azonos mennyiség esetén

Szükséges eszközök:
• Tanítói eszközök: tábla, kréta, papírcsíkok,
• Tanulói eszközök: füzet, íróeszköz, vonalzó, feladatlap,
• C. Neményi Eszter – Wéber Anikó: Matematika tankönyv 3. osztály; C. Neményi 

Eszter – Wéber Anikó: Matematika munkafüzet 3. osztály
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Az óra menete Módszer Munka-
forma Eszköz Idő

A figyelem felkeltése, a tanulás motiváció-
jának biztosítása: 
1. Előzetes ismeretek felidézése „Mesematek” 
játékkal
T.: Mesematek játékot fogunk játszani. Én 
mondok egy mondatot, mely egy mese eleje. A 
következő játékos újabb mondatot tesz hozzá, 
így megyünk majd körbe. Fontos szabály, hogy 
minden mondatban kell lennie matematikával 
kapcsolatos dolognak.
Egy szép nyári napon a 28 fős osztály elindult 
kirándulni 8 m-es buszával…

2. Becslési képesség fejlesztése „Vedd át!” 
játékkal
Az osztály körben áll. A tanító 2 ujjával mutat 
egy hosszúságot, az egyik tanuló leméri. A taní-
tótól „át kell venni” a hosszúságot a mellette álló 
gyereknek, és így tovább kell adni a távolságot. 
Mikor körbeért, megmérik az utolsó ember 2 
ujja közti távolságot, és kiderül, hogy sikerült-e 
mindenkinek pontosan átvenni a hosszúságot.

tevékenyked-
tetés

tevékenyked-
tetés

frontális 
munka

frontális 
munka

vonalzó

6’

3’

A tanuló informálása a célról:
A mai órán a hosszúságmérést fogjátok gyakorolni.

közlés frontális 
munka

1’

Rendszerezés és rögzítés:
1. Mértékegységek nagyságviszonyainak felidé-
zése Lottós játékkal
T.: Vegyétek elő a füzetet és ceruzát! 7-es lottós 
játékot fogunk játszani. Az első feladvány: Írjátok le, 
hogy hány méter 1 km!
Helyes megfejtések: 
1 km = 1000 m   1 m = 10 dm     1 m = 100 cm     
1 m = 1000 mm   1 dm = 10 cm    1 dm = 100 mm   
1 cm = 10 mm

2. Házi feladat ellenőrzése

tevékenyked-
tetés

megbeszélés

egyéni 
munka

frontális 
munka

füzet, 
ceruza

feladatlap, 
ceruza

5’

5’
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3. Kimérés és kerekítés gyakorlása, viszonyítás 
a valósághoz. (Tk/69/9. feladat)
T.: Vegyetek elő vonalzót! Mindenkinek osztok egy 
papírcsíkot. Mérjetek ki megadott hosszúságot! 
(Az egyes oszlopok által kimért hosszúságok: 122 
mm, 436 mm, 49 mm, 490 mm, 940 mm, 877 mm.) 
Írjátok rá a papírcsíkra a hosszúságot mm és cm 
pontossággal is! Találjátok ki, hogy minek az adatai 
lehetnek ezek! Segítségül nézzétek meg a füze-
tetekben az előző órai mérések eredményét! Van 
egyezés?

4. A hosszúságmérésről tanultak alkalmazása 
szöveges feladat megoldása során
T.: Emlékeztek a múlt órai feladatra, ami a magas-
ságotokkal kapcsolatos? Nézzük meg a falat! Ki az 
osztályban a legmagasabb/alacsonyabb?...
Egy magasságméréssel kapcsolatos szöveges 
feladatot láttok a táblán:
 

Vegyétek elő a füzetet és ceruzát! Gyűjtsük ki az 
adatokat! Számoljátok ki a gyerekek magasságát! 
Állítsátok csökkenő sorrendbe ezeket a magassá-
gokat! Párosítsuk a magasságokat a gyerekekkel 
a táblánál! Tegyetek fel még kérdéseket ehhez a 
feladathoz! Válaszoljuk is meg őket!

5. Becslési-, mérési képesség és mérőeszköz-
használat fejlesztése fonal mérésével
T.: Páronként kaptok egy darab fonalat. Az lesz a 
feladatotok, hogy becsüljétek meg mm pontos-
sággal milyen hosszú, ezt írjátok le a füzetbe, majd 
mérjétek meg mérőszalaggal. 
Milyen hosszú a fonal, ha félbe hajtjátok? És ha 
még egyszer félbe hajtjátok?

6. Analógiás gondolkodás fejlesztése, és a 
hosszúságmérésről tanultak alkalmazása 
szöveges feladat megoldása során
T.: Oldjátok meg a táblán látható szöveges 
feladatot! Hogy gondolkodtatok?

tevékenyked-
tetés

megbeszélés, 
tevékenyked-
tetés

tevékenyked-
tetés,
megbeszélés

tevékenyked-
tetés,
megbeszélés

egyéni 
munka

frontális 
munka
egyéni 
munka

egyéni 
munka
páros munka

egyéni 
munka

papírcsíkok, 
olló, füzet

feladat a 
táblán, 
füzet, 
ceruza

2 m-es 
fonal, mérő-
szalag, 
füzet, 
ceruza

füzet, 
ceruza

5’

6’

3’

3’
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7. Nagyságviszonyok összehasonlításának és 
mértékegységváltás gyakorlása hüllős vagy 
rovaros kártyajátékkal
T.: Kártyajátékot fogtok játszani. Lehet választani, 
hogy a hüllős vagy a rovaros kártyával szeretné-
tek-e játszani. Álljanak fel, akik a hüllős kártyával 
szeretnének játszani! (A tanító a választás után 
megfelelő létszámú csoportokat képez)
Valaki ismertesse a játékszabályt!
Gy.: Ha megkaptuk a kártyát, egyikünk megkeveri, 
szétosztja az egész paklit a csoport tagjai között! 
Ezután valaki tesz középre egy kártyát, és a követ-
kező olyan kártyát rakhat rá, amin hosszabb állat 
található, mint a már lent levő. Ha nem tud ilyet 
rakni, fel kell vennie a lent lévő kártyákat, és tenni 
egy kártyát középre. Az nyer, akinek a kezéből 
először elfogy az összes kártya.

tevékenyked-
tetés

csoport-
munka

hüllős és 
rovaros 
kártyák

6’

A teljesítmény mérése, értékelése közlés frontális 
munka

2’


