
 

 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

SEGÍTS ANYÁNAK! 

oktatójáték 3. osztályos tanulóknak 

 

 

 

 

1. Nyomtasd ki a játékhoz tartozó összes lapot! 

2. A pénztárcákat tartalmazó lapokat ragaszd egymás mellé! 

3. Nyírd ki a bevásárló listákat, rakd őket egymásra, játék közben legyenek lefordítva! 

4. Az alaplapról nyírd le az ellenőrző lapot, játék közben tedd oldalra , vagy fordítsd le! 

 
Játék részei: 

 

1 db alaplap (tartalmazza az ellenőrző lapot is). 

4 db pénztárcákat tartalmazó lap ( 32 db pénztárca). 

4 db bevásárló kártyát tartalmazó lap (60 db bevásárló kártya) 

1db négyzetrácsos lap 

 

 

 

 

JÁTÉKSZABÁLY 
SEGÍTS ANYÁNAK! 

oktatójáték 3. osztályos tanulóknak 

 

Játék egyedül: 

 

1. Tedd magad elé az összeragasztott, pénztárcákat tartalmazó lapokat! 

2. Vegyél 10 darab bevásárló listát a kezedbe! Egyenként add össze a listán lévő 

számokat! Lehetőleg fejben számolj, de ha neked könnyebb , tedd azt írásban !A 

bevásárló listára ne írj! 

3. Keresd meg a bevásárló listához tartozó pénztárcát (amelyikben pont annyi pénz van, 

amennyiből ki tudod fizetni a bevásárló listán lévő termékeket) és tedd a listát a 

pénztárcára ! 

4. Vedd elő az ellenőrző lapot és ellenőrizd le, jól számoltál-e! 

5. Ha jól számoltál , tedd a bevásárló listát a pénztárgép alá. Ha hibás volt a számításod , 

a bevásárló listát tedd vissza  a többi bevásárló lista közé! Keverd meg azokat! 

6. Értékeld magad! 

7. Lehet folytatni a játékot! 

 

 

 

Tervezte: Aranyosiné Borsodi Éva tanító, tanügy-igazgatási szakértő 

www.pedtanszulonek.extra.hu 06 30 847 33 73 

http://www.pedtanszulonek.extra.hu/


 

Értékelés: 
 

   10 darab bevásárló listát raktál a megfelelő pénztárcára: Nagyon ügyesen számolsz! 

Gratulálok! 

   8-9 darab bevásárló listát raktál a megfelelő pénztárcára: Már egész ügyesen számolsz, a 

hibák elképzelhetően figyelmetlenségből adódtak! 

   6-7 darab bevásárló listát raktál a megfelelő pénztárcára: Nem annyira rossz, de még 

gyakorolnod kell! 

   4-5 darab bevásárló listát raktál a megfelelő pénztárcára: Ez kevés, használd gyakran a 

játékot! 

   0-3 darab bevásárló listát raktál a megfelelő pénztárcára: Ez nagyon kevés, gyakorolj 

sokat! 

 

Játék párban vagy többen: 

 

1. Tegyétek magatok elé az összeragasztott, pénztárcákat tartalmazó lapokat! 

2. Mindkettőtök előtt legyen egy-egy alaplap! 

3. Vegyetek 10 -10 darab bevásárló listát a kezetekbe. Váltva számoljatok! Egyenként 

adjátok  össze a listán lévő számokat! Lehetőleg fejben számoljatok, de ha úgy  

könnyebb tegyétek azt írásban !A bevásárló listára ne írjatok! 

4. Keressétek meg a bevásárló listához tartozó pénztárcát (amelyikben pont annyi pénz 

van, amennyiből ki tudod fizetni a bevásárló listán lévő termékeket) és tegyétek a 

listát a pénztárcára ! 

5. Vegyétek  elő az ellenőrző lapot és ellenőrizzétek le, jól számoltatok-e! 

6. Ha jól számoltatok, tegyétek a bevásárló listát a pénztárgép alá. Ha hibás volt a 

számításotok , a bevásárló listát tegyétek  vissza  a többi bevásárló lista közé! 

Keverjétek  meg azokat! 

7. Számoljátok meg, kinek mennyi jó megoldása van! 

8. Értékeljétek magatokat (a fenti értékelés alapján)! 

9. Lehet folytatni a játékot! 

 

Játék csoportok között: 

 

1. Minden csoport előtt legyen egy  összeragasztott, pénztárcákat tartalmazó lap, és egy 

alaplap! 

2. Vegyetek elő 40 db bevásárló listát ! A csoportvezető irányításával váltva számoljátok 

ki  a bevásárló listán lévő számok összegét! Lehetőleg fejben számoljatok, de ha úgy  

könnyebb tegyétek azt írásban !A bevásárló listára ne írjatok! 

3. Keressétek meg a bevásárló listához tartozó pénztárcát (amelyikben pont annyi pénz 

van, amennyiből ki lehet fizetni a bevásárló listán lévő termékeket) és tegyétek a listát 

a pénztárcára ! 

4. Vegyétek  elő az ellenőrző lapot és ellenőrizzétek le, jól számoltatok-e! 

5. Ha jól számoltatok, tegyétek a bevásárló listát a pénztárgép alá. Ha hibás volt a 

számításotok, a bevásárló listát tegyétek vissza  a többi bevásárló lista közé! 

Keverjétek meg azokat! 

6. Ha elfogyott a 40 darab bevásárló kártya, számoljátok meg, mennyi jó megoldása volt 

a csoportnak! 

7. Hasonlítsátok össze a csoportok eredményeit!  

8. Lehet folytatni a játékot! 



 


