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Sokszínû matematika 
1-12. osztályosoknak
Tankönyvcsaládunk célja, hogy a gyerekek
lépésrõl lépésre játékos és életszerû
feladatokon, saját megfigyeléseiken
és tapasztalataikon keresztül jussanak el
a matematikai törvényszerûségek
felismeréséhez. 
Könyveinkben kedves, humoros,
a matematikai tartalom lényeges elemét
megragadó ábrák találhatók.
A tanulók feladatmegoldására
elegendõ hely jut, színes négyzetrács,
vonalazás segíti a szép, tiszta,
áttekinthetõ munkát. 
A Számolófüzet lehetõséget biztosít
a mennyiségi és minõségi differenciálásra
egyaránt. Gyakorlásra, felzárkóztatásra
önállóan is jól használható. 
Tudásszintmérõ feladatlapok is kapcsolódnak
a tankönyvcsaládhoz.

Gyakorlófüzetek alsósoknak
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BIZTATÓ
Fújjad a sípot,
fújjad!
Dalodat meg ne unjad!

Madárka lakik
a sípban,
Kirepül belõle
nyomban.

Kirepül, reppen
az ágra,
S visszaszáll onnan a 
szádra.

Gazdag Erzsi
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Mely dalok kezdõdnek így?

Hangoztasd és tapsold a mondóka ritmusát!
Írd le a munkafüzetedbe a folytatást!

Rakd ki korongokkal! A szó helye a 2. vonalon legyen!
Énekelj kézjelrõl! Melyik dal kezdetét ismered fel?

szó lá szó mi

szó

lá

mi

szó - szó - szó

mi

szó
lá

2
Po - ros        ú - ton              ko - csi       zö - rög,

A  ke  - re - ke            gyor - san      pö - rög,

2

Ha én cica... Benn a bárány... Bújj, bújj medve...

Mf. 1.

Mf. 2.
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Megy a ko - csi, fut a ko - csi, pat - kó do - bo - gás.

dó

Megy a vo - nat, fut a vo - nat, zú - gó ro - bo - gás.

Vajon hova fut a kocsi három falun át?
Vajon hova fut a vonat völgyön, hegyen át?

Kilitibe visz a kocsi rönköt, tüzifát,
Akaliba visz a vonat óbort, gabonát.

A furulya, a hegedû és a zongora hangja

Kodály Zoltán – Weöres Sándor

Kicsi kocsi, három csacsi,
Döcögõ, döcögõ,
Benne gyerek kicsi gyerek,
Göcögõ, göcögõ.

Mf. 3.

Mf. 4.
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Szolmizáld a betûkottáról az ismert dalt! Írd hangoszlopba a dal hangjait!

Mely dalok kezdete?

Írd le hangjegyekkel a dal utolsó sorát!

Keresd meg a hibás ütemeket! Hogyan lehetne kijavítani?

2

Héja, héja... Hogy a csibe... Háp, háp...

Kánon

Mf. 43.

Mf. 44.
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Es- te van már nyolc óra, Ég a vi - lág a bolt-ba.

dó

Sal - lá - rom, sal - lá - rom, Ég a vi - lág a bolt-ba.

Kánon
Két vagy több csoport ugyanazt a dalt énekli, csak nem egyszerre kezdik, hanem egy
vagy több ütemmel késõbb lépnek be a szólamok. Ezt a kottában így jelölik: 3.2.

2.

Énekelj kézjelrõl!

A fagott hangja – J. Haydn: Menüett

mi

szó
lá

szó

dó
ré

dó

Ott mérik a pántlikát,
Piros színû pántlikát.
Sallárom...

Jakucs Pista méreti,
Az asztalra leteszi.
Sallárom...

Bíró Róza felveszi,
A hajába biggyeszti.
Sallárom...

Biggyeszd Róza, nem bánom,
Úgyis te léssz a párom.
Sallárom...

népdal

Mf. 45.

Szergej Prokofjev: Péter és a farkas – szimfonikus mese
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Ritmuskíséret a dalokhoz:   
Tapsold az ismert dal ritmusát!

Melyik dal betûkottája?

Sándor napján... Mély erdõn... Csizmám kopogó...

Mf. 63.

dó
ré
mi

szó
lá

Szolmizáld a dal elsõ két sorát!

2
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Találd ki a neved ritmusát! Tapssal mutatkozz be!

Március 15.
Nemzeti ünnepünk az 1848/49-es szabadságharc emlékére.

Fúvószenekar – Gungl József: Magyar induló

Fa - ra - gó      Á  - dám Sze-me-ré -di Be - ne - dekVar  - ga    E - ni - kõ

E - sik e - sõ ka - ri - ká - ra, Kossuth Lajos kalap - já - ra.

lá,

Valahány csepp e - sik rá - ja, Annyi ál-dás szálljon rá - ja.

�

�

népdal

Mf. 64.
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