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1-10 Számoló Baglyok 
 

Tartalmaz: 

• 25 bagoly (színenként 5) 

• Számoló ág 

• 10 kétoldalú kártya (5 szortírozó és 5 számkártya 

• pörgettyű 

Készen állsz felvirágoztatni a gyerekek számolási képességeit? A számoló Baglyokkal játékosan 

tanulhatunk számolni miközben más motoros képességeket is fejlesztünk! A szám már nem elég? 

Sebaj! Vigyünk a játékba színeket, tornyozzuk fel a baglyokat és kezdődjön a móka! 

Játékok: 

Szabad felfedezés 

Hagyjuk a gyerekeket játszani maguktól, nézegessék meg a színeket, tornyozzák fel a baglyokat 

számoljanak hasonlítgassanak a saját kedvük szerint! 

Szín-szortírozó 

terítsük ki az 5 szortírozó kártyát a színes bagoly oldallal felfelé. Csoportosítsák a gyerekek a 

baglyokat a megfelelő színű kártyához 

 

Rendszerezés 

Fordítsuk a számoló ágat a számozatlan felével a gyermekek felé. Használjuk a kártyákat, a gyerekek 

rakják a képen látható sorrendbe a baglyokat! Mondják hangosan a színeket miközben kirakják a 

sorrendet. Mondják melyik bagoly következik. Később találjanak ki maguknak új sorrendeket 

Számolás érintéssel 

Helyezzenek a gyerekek egy baglyot a faág egyes száma felé. Érintsék meg a baglyot és mondják ki 

hangosan a számot, hogy fejben össze kössék a hangalakot és a számképet.  Folytassák a játékot a 

2es számmal hasonló módon 

Színes számegyeztető 1-5 

A gyerekek válasszanak egy számkártyát. Helyezzenek megfelelő számú baglyot az ág megfelelő 

helyére, de csak a kártyán szereplő színből 

10-et egy sorba 

Számoljanak a gyerekek 10ig, minden szám fölé egy baglyot helyezve ahogy kimondják 

 



Számfelismerő 

Pörgessük meg a pörgettyűt. Helyezzünk a kipörgetett szám fölé az egyik baglyot. Pörgessünk újra 

Több vagy kevesebb? 

Pörgessünk kétszer. Helyezzük el a két baglyot. Melyik szám nagyobb? Melyik kisebb? Esetleg 

egyenlő? 

Számoljunk visszafelé 

Pörgessük meg a pörgettyűt és helyezzünk egy baglyot és számoljanak visszafelé attól a számtól 

Mi hiányzik? 

Helyezzünk 3 különböző színű baglyot a faágra. a gyerekek nézzék meg majd forduljanak el, míg mi 

elveszünk egyet. Melyik hiányzik? Ismételjük meg 4 színnel. 

Összeadás - kivonás 

Számoljunk a baglyokkal történeteket mesélve. PL: helyezzünk 3 baglyot az ágra 

„Három bagoly ül a fán. Leszáll az ágra még kettő -helyezzünk két új baglyot az ágra- hány bagoly ül 

így összesen az ágon?” Ha sikerül lépjünk tovább a kivonásra 

„Elrepül 3 bagoly -elveszünk hármat- hányan maradtak?” 

A gyerekek számoljanak hangosan, egyesével. 

Számsorozat 

Húzzunk egy sorozat kártyát (1, 2, __) Mondják hangosan a számokat majd tegyük fel a kérdést: 

„Melyik szám következik?” A gyerekek helyezzenek egy baglyot a hiányzó számra. Ha segítségre van 

szükség helyezzenek a korábbi számokra is egy-egy baglyot. Folytassuk egy másik kártyával 

 

 

 

 

 


