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Elmetorna tanmenet 1. osztály 
 

 

Bemenet (Óvoda), alapismeretek, alapvető képességek: 

 Állatok felismerése 

 Mesék, történetek iránti fogékonyság 

 Megkülönböztetés képessége:  

o Méret (kisebb-nagyobb) 

o Szín 

o Forma (szögletes-kerek) 

o Reláció, számok (több-kevesebb) 

 Számlálás 6-os számkörben  

 Halmazok elemeinek egy-egy értelmű megfeleltetése: lépés-mező 

 Alapfogalmak jelentése: sorban, egymás után, egymás mellett, alatt, fölött, szomszédos, jobbra, balra stb. (Tájékozódás, irányok.) 

 Térbeli formák ismerete: korong, kocka, golyó, bábu. 

 Síkbeli formák ismerete: négyzet, kör, háromszög, egyenes, görbe vonal. 

 Idő érzékelése: egymás után, felváltva stb. 

 Beszédkészség 

A fejlesztés területei az alábbi csoportokba rendezhetők: 

1. Problémamegoldó gondolkodás, intelligencia  

2. Egyéb kognitív funkciók: figyelem, emlékezet, képzelet  

3. Kreativitás a gondolkodásban, az esztétikában és a kivitelezésben  

4. Kommunikáció és szocializáció  

5. Pszichikai tulajdonságok, érzelmi, indulati élet  

Ajánlott eszközök:  

 Libajáték (Dobókockás társasjátékok) 

 Kígyók és létrák 

 Nyuszi és kutyák 
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 Pentominók 

 Puzzle válogatás 

 Labirintusok 

 Logikai készlet 

 Számoló korongok, kupakok, kövek 

 Dobókockák 

 Cogitoys készletek 

 Mancala készlet (tojástartók) 

 Nyomtatott, rajzolt, ragasztott ábrák 

 

Főbb célok és elvek az életkori sajátosságok figyelembevételével: 

 Célirányos próbálgatás:  

o Divergens gondolkodás 

o Tapasztalás 

o Diszkusszió 

o Ötletgazdagság, rugalmasság 

o Kombinativitás 

 Beszédkészség: szabályértés-szabályismertetés, cél-szabály (differenciált beszéd). 

 Meseszerűség, történetbe ágyazás: erkölcsi tanulságok, alapigazságok (Pl. „Sok lúd disznót győz.”)  

 Az udvarias viselkedés elemi szabályai, alkalmazkodás (szociális érettség) 

 Kooperáció: társas környezet, az együttműködés készsége. 

 Az algoritmikus gondolkodás kialakítása: képzelet, előre gondolkodás, tervszerűség. 

 Színek, formák, anyagszerűség dominálása: tapintható, kézbevehető, fa, műanyag stb. 

 „Önmagától működik” típusú játékok: Tőtike (hornyok), Malom (vonalak) és a többi. 

 Számolási készség fejlesztése 20-as (?) számkörben: összegzés, pótlás, viszonyítás. 

 Piramisok (gúlák): mitológiai, történelmi érdekességek. 

 Alternatívák felállítása, döntési folyamat, határozottság 

 Összehasonlítás, rendszerszemlélet: közös, eltérő tulajdonságok, halmazok, rendezés, osztályozás, csoportosítás.  

 Analógiák felismerése gondolatmenetekben. (Játékcsaládok) 

 Becslés: hány lépés után …? 



  ELMETORNA TANMENET 1. 

 

© 2020 Mészáros Mihály 3 

 

 Játék- és versenyszabályok betartása  

 Önuralom: siker-kudarc, türelem. 

 Szándékos figyelem fejlesztése (tanulási készségek) 

 Tájékozódás, irányok szerepe 

 Munkaérettség, feladattudat, céltudatos magatartás 

 Analízis-szintézis, lényeglátás: nem elveszni a részletekben! 

 Képzelet, emlékezet 

  

Az óvodából kikerülő gyermekek eltérő értelmi-érzelmi és szociális fejlettséggel érkeznek az általános iskola első osztályába. Ezért először is 

azoknak a készségeknek, képességeknek a kialakítása és erősítése fontos, amelyek megalapozzák az első osztályos követelmények teljesítését. 

(Lásd Bemenet!) Erre épülve kialakítandó olyan célrendszer, amelynek elérése biztosítja diákjaink számára az előrejutást, az életkornak 

megfelelő tudást és kompetenciákat.  

Lényeges szempont – kisgyerekekről lévén szó -, hogy a kötetlen játék domináljon az elemzésekkel szemben! Fő jelszó a változatosság, a 

játékokat és a módszereket illetően is! Elengedhetetlen a kapcsolat a valósággal, a tapasztalással. Egyenesen kötelező a próbálgatás! A 

tanmenetben tudatosan elöl szerepelnek a „magától működik” típusú játékok, mint a Tőtikék begurulós-hornyos változata, vagy a Malmok. 

Minden órán ajánlatos az előzőn tanultak felelevenítése, gyakorlás és változatosság céljából. 

A játék, a játékosság domináljon a célzott feladatokkal, fejlesztéssel szemben! 

 

 

 

 

Fejlesztési célok Óra Tananyag Feladatok, tevékenységek Módszerek, eszközök 
Játékok 

(játékcsaládok) 
Állatok felismerése, 

tulajdonságai, sematikus 

ábrázolásuk. Irányok, síkbeli 

formák: kerek stb. 

Beszédkészség, türelem, 

lényeglátás, figyelem. 

Összehasonlítás, osztályozás. 

Ügyesebbeknek kis táblán: ki 

fog győzni szerinted? 

 

1.,2. 

Egyszerű Lerakosgatósok 

A játékszabályok elsajátítása, a 

játékok begyakorlása. Melyik 

tetszik jobban? A tábla mezőinek 

osztályozása: ide tehetek, vagy 

nem tehetek? (Feladványok) 

Alapfogalmak: mellette, fölötte, 

alatta, sarkosan stb. 

Kutya-macska barátság, szabály. 

Demótáblán közös játék. 

Színezés, x-elés rácsozott papíron. 

Különböző táblák kipróbálása 

párban. 

Beszélgetés, rajz, 

számolókorongok, 

különböző alakú, méretű 

táblák. Párban. 

Színes ceruza, rácsozott 

papírok. Egyéni 

tevékenység. Bajnokság 

Kutya-Macska, 

Coloring 

(Lerakosgatósok) 



  ELMETORNA TANMENET 1. 

 

© 2020 Mészáros Mihály 4 

 

 

Kézügyesség, figyelem. 

Mesék, mitológiák iránti 

fogékonyság. 

Irányok szerepe. 

Algoritmikus gondolkodás 

Gyakorlatiasság 

 

3.,4. 

Labirintusok 

A Minotaurusz. 

Hampton Court 

Labirintusok a Földön, a 

történelemben. 

A kijutás módszere. 

Kivezető utak megkeresése. 

Algoritmusok a mindennapi 

életben: az egymásutániság térben 

és időben. 

Tervezés, célszerűség. 

A Minotaurusz legendájának 

felolvasása. 

Képek, ábrák: hol találhatók 

jelenleg labirintusok? (Régen?) 

Kinyomtatott, fénymásolt ábrák 

megfejtése. (Próbálgatás) 

Ügyesebbeknek számítógépen. (pl. 

Macis) 

Összefüggő ábrák időbeni 

sorrendbe tétele. 

Napi tevékenységek megtervezése. 

 

Felolvasás, képek, ábrák. 

Könyvek, magazinok. 

(Előzetes gyűjtőmunka) 

Ceruzahasználat. Egyéni, 

csoportos. 

Életszerűen: fonallal, 

falérintéssel. 

 

Labirintusok 

nyomtatott és 

elektronikus 

változatban 

Számlálás, számolás. 

Relációk: több, kevesebb. 

Alapfogalmak: sor, egymás 

után, mellett, alatt, fölött, 

szomszédos. 

Óra mutató járásával 

megegyező és vele ellentétes. 

5.,6. 

Mancala (Bantumi) 

Játékszabályok elsajátítása 3 

fokozatban, változatok. 

Összeadás, pótlás, számképek. 

Halmazok elemeinek egy-egy 

értelmű megfeleltetései: gödör-

mag. Számképek erősítése. 

Ültetés módja, pl. borsó. 

Tervezz szabályt, változatot! 

Mancala változatok kipróbálása: 

gödrök, magvak, szabályok 

változtatása. 

Kerti tevékenység. 

Bajnokság 

Páros tevékenység. Mancala 

készletek, tojástartók, 

babszemek. 

Földbe ásott gödröcskék, 

magvak. 

Számítógép. 

Mancala (Ütésesek) 

Számlálási készség, számolási 

készség a 4-es számkörben. 

Térbeli formák: a gömb. 

Új fogalmak megértése. 

Kombinativitás, a stratégiai 

gondolkodás elemei. Taktika. 

Az „egyenes” megértése. 

Relációk: több, kevesebb. 

7.,8. 

Tőtikék 

A játék szabálya, begyakorlása. 

Az eredmény jelzése a másik 

oldalon. 

Számolás 4-es számkörben: 

összeadás, pótlás. Számképek. Új 

fogalmak: átlós, vízszintes, 

függőleges. 

Védhetetlen állások felismerése. 

Bevezető mesék felolvasása. 

A játék gyakorlása párban. 

Jobbaknak: kényszerítőzés – 

feladvány. 

Bajnokság 

Cogitoys készletek 

Párban 

Ábra. 

Tőtikék-hornyos 

(Vonalnyerők) 

Biztos számfogalom a 3-as 

számkörben. Relációk. 

Összehasonlító gondolkodás, 

analógia. 

Udvariasság, fair play szellem. 

Szándékos figyelem (tanulási 

készségek). 

Akarat, önuralom, siker-

kudarc. 

9.,10. 

Egyszerű (mini)malmok 

Malomtörténet: angol eredet, már 

a rómaiak is! 

Szabály 3 fokozatban: lerakás, 

tologatás, ugrás. Az ütés: a 

malomállás. Változatok (szabály, 

korongszám, táblavonal) 

összevetése. A vonalak jelentése. 

Összevetés a Tőtikével: 

hasonlóságok, különbözőségek. 

Hogyan, mivel játszhatták ezt a 

gyerekek a régmúltban? 

Közös játék a demótáblán, kezdve 

szimpla lerakással, majd páros 

játék. Következő fokozat: tologatás, 

majd táblamódosítás. Mi a helyzet 

az ugrással? 

Bajnokság 

Rajzolt, fénymásolt ábrák, 

korongok. 

Páros játék, egy lépéses 

feladványok. 

Demótábla 

3-féle Minimalom, 

Körmalom 

3x3-as, 4x4-es 

Minimalmok (Tic-

Tac-Toe) Római 

körmalom 

(Malmok) 
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Együttműködési készség. 

Becslés, valószínűségi 

gondolkodás: hány lépés 

után…? Biztos e, elérheti-e…? 

Erkölcsi tanulságok. 

Számok felismerése, összeadás 

gyakorlása. Számlálás: 

kölcsönösen egyértelmű 

hozzárendelések. (lépés-mező) 

11.,12.,13. 

Dobókockás társasjátékok 

Bevezető mesék. Szabályok. 

Biztos, lehetséges, lehetetlen 

különválasztása. Példák a 

mindennapi életből. 

Hányféleképpen…? kérdések 

megválaszolása. Becslés, 

valószínűségek: dobás egy, majd 

két kockával. 

Tervezz táblát és szabályokat! 

Közös játék kisebb csoportokban. 

Melyiknek nagyobb a 

valószínűsége…? Miért kígyó? Mit 

tudsz róla? A játékban mivel 

helyettesíthetnéd? 

Miért liba, mit tudsz róla? 

Kooperáció csoportban, 

rotációval. 

Dobókockás társasjátékok. 

 

Libajáték, Kígyók 

és létrák, Ki nevet a 

végén, Pachisi(?) 

(Dobókockások-

szerencsejátékok) 

Analízis,szintézis, alakok, 

formák felismerése, 

megkülönböztető képesség. 

Képzelet, fantázia, emlékezet. 

Együttműködés. 

14., 15. 

Puzzlek 

Mese, mese hallgatása. 

Képek kirakása. 

Képek kirakása egyénileg és 

csoportban. 

Találj ki egy mesét, egy történetet a 

képhez! 

Differenciált egyéni és 

csoport munka. 

Mesekép kirakó kockák, 

hagyományos puzzlek, 

feldarabolt kép kirakása. 

Puzzlek, 

mesekockák 

(Lerakosgatósok) 

Újszerű kérdések felvetése, 

alkotó gondolkodás. Kitartás, 

türelem. Színek, formák. 

Új fogalmak, ismeretek: 

oldalak, csúcsok-sarkok, fedés, 

illeszkedés. Kombinativitás. 

Tükrösség, szimmetria. 

Rendezés, osztályozás. 

Előnyös stratégia követése. 

Rugalmasság. 

Analitikus – szintetikus 

gondolkodás. 

Számolási készség. 

Problémaérzékenység. 

16.,17.,18. 

Poliminók a táblán 

Ismerkedés a pentominókkal, 

fajtáik. 

Sokszögek (négyszögek) 

kirakása. 

Társas lerakósok. 

A Blokus szabályai. 

Mesés történetek. 

Parkettázás, minták kirakása. 

Szabályos minta kirakása, 

sorozatok. 

Célirányos próbálgatás, tapasztalás. 

Pentominók kirakása 

négyzetlapokból. Hányféle lehet? 

Válogasd ki a tükröseket! 

„Könnyű, nehéz” elemek: miért? 

Mindig könnyű, mindig nehéz? 

Mely elemektől ajánlatos 

megszabadulni mielőbb? Miért? 

Feladványok készítése, megoldása 

Tégy próbát, változtass a 

szabályon! 

Ki nyert? Számoljunk! Igazságos, 

ha csak a poliminó elemek száma 

érne? 

Egyszerűtől a bonyolultig. 

Pentominó, Blokus 

készletek. (karton) 

Játék kettesben, négyesben, 

egyénileg. 

Négyzetlapok. 

Pentominók, Blokus 

(Lerakosgatósok) 

 

 

Analógiák felismerése: 

Tőtikék, Malmok 

Kombinativitás, algoritmikus 

gondolkodás, számfogalom 

mélyítése. 

Probléma érzékenység. 

 

 

19. 

Amőba 

Mi az amőba? 

Szabályismeret. Védhető – 

védhetetlen állások felismerése. 

Kényszerítő technikák. 

Játék kettesben, majd – esetleg 

hármasban, négyesben. 

Bajnokság. 

Miért nem négy a nyerő, vagy a 

hat? 

Különböző méretű táblák, 

kövek. 

Amőbázás tollal és 

ceruzával papíron. 

Amőba 

(Vonalnyerők) 
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Lényeglátás. Az anyag-tér-idő-

szerkezet kapcsolat 

megtapasztalása. 

Tervezés-stratégia-taktika-

algoritmus. 

Képzelőerő. 

Rendszerszemlélet tapasztalati 

szinten. 

 

20,21,22. 

 

Állatos előnyadós játékok 

Barangolás az állatvilágban, 

legfőbb jellemzőik. 

Esélykiegyenlítés a táblajátékok 

körében. 

Összehasonlítás: megegyezések, 

különbözőségek. 

 

Miért a farkasból van kevesebb? 

Kinek van több esélye? 

(Tapasztalás) 

Változtass az egyes bábok számán, 

a menetmódján! Mit tapasztalsz? 

Találj ki egy új játékot új táblával! 

(Próba-verseny) 

Találj ki mesét a játékhoz! 

 

Demótábla, fénymásolt 

táblák. Korong, bábu. 

Táblajátékos CD használata. 

Rajz 

 

Nyulak és kutyák 

Birkák és a farkas 

Pókháló 

Rókavadászat 

Préri-Buffalo 

(Előnyadósok) 

Rendezés, osztályozás. 

Alkotó gondolkodás. 

Deduktív okoskodás. 

Analizáló-szintetizáló 

képesség. 

Beszédkészség. 

 

23., 24. 

A Szoliterek 

A játék múltja. 

A játékmezők osztályozása. 

Megengedett irányok szerinti 

letakarítás. 

Nyerő algoritmusok bemutatása. 

Rákmódszer alapján feladvány 

felépítése. 

Ügyesebbek számára: blokkokra 

bontás. 

A név jelentése: miért „remete” a 

játék neve? 

Célirányos próbálgatás a bábuk 

leütésében, feladványok megfejtése. 

Kiindulás: mesék a 

régmúltból. 

Egyszerűbbtől a bonyolultig: 

„Békás”, Háromszög, 

Négyzet, Klasszikus 

tüskejáték 

Közös megbeszélés, 

csoportos, egyéni munka. 

Nyomtatott és saját 

készítésű ábrák, táblák. 

Természetes anyagok: 

kavicsok, gesztenye, 

babszem stb. 

Szoliterek 

Lényeglátás, könnyedség, 

stratégia, tervezés. 

Divergens látásmód. 

Tájékozódás a síkban, idő, 

ritmus.. 

Algoritmizálás, jobbaknak: 

ennek leírása. 

 

25.,26. 

Helycserélős játékok, a Halmák 

Alternatív lépésmódok, 

ugrássorozat, a játék célja. 

Kiválóknak:8x8-as pepita (4 

színű) táblán a színek szerepe 

ugrássorozat esetén. 

Mozgás: először vonalak mentén, 

majd sor – oszlop - átló mentén. 

Szerkezet – tér - idő: mi a 

gyorsaság nyitja? Jól elhelyezett 

bakok. 

Mi az új benne a Szoliterhez 

képest? 

Ugráskor fehérről indul, milyenre 

érkezik? 

Keress több jó utat! Melyik a 

legjobb? 

Kiindulás: mese. 

Kisméretű táblák, pergő 

partik. Több személyes 

játszmák. Feladványjátékok. 

„Kockás” kendő, 

asztalterítő, rajz, pénzérme 

stb. 

Halmák: Traffic 

Jam, Háromszöges, 

Csillag, 8x8-as 

négyzet 

Elvonás. 

Vita. 

Kritikai érzék. 

Kombinativitás. 

Kézügyesség, kreativitás. 

27., 28. 

Tőtikék szabálya: nyilak szerepe. 

Alternatívák: nyerő-vesztő, 

töltögetés iránya megfordul. 

Játékvarik értékelése. 

Egy tábla hányféle játékra 

alkalmas? 

Melyik a legjobb vari? 

Tervezz táblát! 

Páros játék. Nyomtatott 

ábrák. 

Tőtikék-nyilas 

(Vonalnyerők) 
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Kombinatív játék, 

kényszerítőzés. 

Relációk: több, kevesebb. 

Számlálás, számolás 9-es 

számkörben. Számképek 

rögzítése. 

Rajzkészség, kreativitás. 

29.,30. 

A „klasszikus” Malom és társai 

A beszorításos és a leütéses 

győzelem. „Csiki-csuki” malmok 

Esélykiegyenlítés az ugrás révén. 

Malom, kenyér, gabona. 

Alternatívák: több válasz, lépés is 

lehet jó. 

A bábuk optimális számának 

meghatározása kipróbálás útján. 

Miért megengedett 3 korongnál az 

ugrás? 

A való életben mik azok a malmok? 

Mi a szerepük? Miért kaphatta a 

játék ezt a nevet? 

Tervezz táblát! 

Különböző malomtáblák 

kipróbálása 

forgószínpadszerűen. 

Malomvarik 

Célszerűség, lényeglátás. 

Algoritmusok alkotása, 

végrehajtása. Képzelet, 

emlékezet, figyelem. 

Kézügyesség. Beszédkészség. 

Kategorizálás. 

31. 

Tili-toli rendezősök 

Rend, rendezés szerepe, kapcsolat 

a mindennapi élettel. 

Csoportosítsd az eddig tanult 

játékokat valamilyen szempont 

szerint. 

Sor, oszlop és átló kialakítása. 

Autó „kiszabadítása” a 

játékgarázsból. 

IQ kirakósok, Saját 

készítésű, sematikus Rus 

Hour. 

Egyéni munka. 

Tili-tolik: pl. Rus 

Hour (Rendezősök) 

Beszédkészség. 

Manuális készség. 

Tájékozottság. 

Kedvező taktika: akadályozás 

és előrejutás. 

32., 33. 

A két, ceruzával (is) játszható 

játék szabályai. 

Hidak, nevezetes hidak, híres 

magyar hidak. Budapesti hidak. 

A Nílusról. 

A leghosszabb magyar folyók 

nevei. 

Miért építenek hidakat? 

Hol található a Nílus? 

Mit tudtok az ókori Egyiptomról? A 

fáraókról? A piramisokról? 

Nyomtatott ábrák, ceruza, 

toll. 

Képek. 

Táblák, korongok. 

Páros tevékenység. 

Bridges 

(Hídépítősök) 

Kék Nílus 

(Lerakosgatósok) 

 

 

 

 

Lényeglátás. 

Analízis – szintézis. 

Számlálás, hozzárendelések. 

Számolás, pótlás a 15-ös 

számkörben. 

Jóknak: számsorok, 

összefüggések-

szabályszerűségek. 

Probléma érzékenység, alkotó 

gondolkodás. Kritikai érzék. 

 

 

34., 35. 

A Pylos szabályai három 

fokozatban: váltott lerakás, 

spórolási szabályok. 

1. Alulról fölfelé. 

2. Négyes kialakítása. 

Piramisok, letűnt kultúrák. 

Ki győz? 

Miért előnyös a spórolás? 

Mivel lehetne még játszani? 

Játszható-e …-al? 

Cogitoys készletek, 

Bemutató készletek. 

Ötletelés, vita. 

Pylos 

(Lerakosgatósok) 
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Lényeglátás, analógia, 

összehasonlítás. 

Kitüntetett mezők felismerése 

a tapasztalatok alapján. 

Értékelési, döntési készség. 

Becslés, viszonyítás. 

Relációk, algoritmusok. 

Számolási, számlálási készség. 

36., 37. 

A Fonákolósok lényege: az ütés 

jellegzetessége, a rablás. A két 

játék szabálya.  Alternatívák: 

a) Csak vízszintesen és 

függőlegesen 

b) Átlósan is 

c) Nincs kötelező rablás 

Mely mezők elfoglalása a 

legfontosabb a Gomullóban? A 

Reversiben? 

Reversiben miért a sarokmezők a 

legértékesebbek? 

Nézd a táblát, ki nyert? Ellenőrizd! 

Hányféleképpen teheted meg ezt? 

Különböző méretű és alakú 

táblák, Cogitoys készletek. 

Letakart mezőkkel is. 

Elsősorban: 6x7-es, 8x8-as, 

6x6-os táblák. 

Páros tevékenység, játék a 

Táblajátékoson. 

Gomullo, Reversi 

(Színváltósok) 

Lényeglátás. 

Anyag – tér – idő kapcsolat 

megtapasztalása. 

Algoritmizálás, 

következtetések. 

Rövid távú tervezés, taktikák 

alkalmazása. 

Kreativitás. 

38., 39. 

Dámajátékok vonalhálózaton 

A Tizenkét kecske szabályai: 

a) Csak egyes ugrás megengedett! 

b) Ugrássorozat is megengedett! 

A Seth szabályai. 

A dámák lényege, az  anyagi 

áldozat: kényszerítő ütés után 

lépéselőny-nyerés! 

Tervezz hasonló játékot, táblát! 

Bajnokság csoportokban. 

Szervezzétek meg! 

Rajzolt, nyomtatott ábrák, 

táblamezők. Kövek, 

korongok, kupakok. 

 

Seth, Tizenkét 

kecske, 

(Parasztdáma, 

ügyesebbeknek, 

számítógépes 

változat) (Dámák) 

Mérlegelés, döntés. 

Blöffölés-intuíció. 

Önuralom. 

40. 
A Fantazmi szabályai 

A győzelem alternatívái. 
Csoportok egymás ellen! 

Kinder tojás kupakok, 5x5-

ös, 6x6-os táblák 

Játékok párban. 

Kooperatív tevékenység. 

Fantazmi – 

Szellemes (Új 

fejlesztések, 

„hódítások”) 

Stratégia, taktika, lényeglátás: 

mi a játék célja? 

A cél megvalósításának és az 

anyagi előnynek a kapcsolata. 

Az áldozat szerepe. 

41. 

A Pikkpakk szabályai 

A hetes bontás, biztos számolás a 

hetes számkörben. 

Relációk, számképek felismerése. 

Páros, majd kooperatív játék. 
Demotábla, Cogitoys 

készletek. 
Kiütős Pikkpakk 

Stratégiai, taktikai gondolkodás: 

Miben nyilvánul meg az 

esélykiegyenlítésre törekvés? 

Cél és anyagi előny. 

42. 
A Loa szabályai. 

Biztos számkép kialakítása. 
Páros játék. 6x6-os, 8x8-as táblák Loa 

 


