
Gyarmathy Éva: A számolási zavar és otthoni tanulás 

 

Nem csak a diszkalkuliás, de számos diszlexiás tanulónak is problémát 
okoz a számolás. Ez sok akadályt és kudarcot jelent a mindennapi 
életben. Segíthet néhány hasznos megoldás. A legfontosabb, hogy 
elegendő idő legyen a számolási feladatokra. 

 

A matematikai fogalmak tanításának lépései: 

1. Tapasztalat 2. Szavak 3. Fogalmak 4. Készségek 

Először gyakorlati tapasztalatra van szükség, majd magukat a szavakat 
kell tisztázni, megismertetni. Ezt gyakorlati példákon lehet illusztrálni. 
Utána megértetni a fogalmat, amelyet jelölnek. Végül a műveleteket 
készségszintre kell gyakorolni. 

Például kivonás: Egy halmazból kivesz, kivon valamit. Kézzelfogható a 
művelet, a gyermek maga is többször kipróbálja. A szót kimondja. Utána 
a fogalmat matematikailag is megismeri, majd gyakorolj a műveletet, 
amit a szó takar. 

A  tanulás során és akkor is, amikor már a tanulás megtörtént, és az 
alkalmazás során felmerülő nehézségeket kell megszüntetni, érdemes 
lerajzolni a matematikai kifejezéseket, fogalmakat, műveleteket, és a 
feladatokat a későbbiekben is mindennapi nyelvre lefordítani.  

Például: a tört azt jelenti, hogy valamit darabokra török. Alul a nevező 
megnevezi, hány darabra törtem, felül a számlálóban megszámlálhatom, 
hogy ebből hány darabot veszek:  3/4 

   

 

Az egészet négy egyenlő darabra törtem, és abból három részt vettem. 
Ha kell, minden alkalommal le lehet rajzolni a műveleteket. 

 

A törteket is lehet 
sokféleképpen tanulni, pizza- 
és csokiszeleteken, de a legó 
is kiváló számolástanító 
eszköz lehet. 



Eszközök és módszerek használata a számolásban 

A számolásbeli gyengeséget ellensúlyozhatja a vizuális megjelenítés. 
Bármilyen eszköz jobb, mint elveszni a számolásban.  

A segítség itt is kétféle, egyrészt a számolási készség kialakulására, 
másrészt a számolásbeli gyengeség okozta lemaradás megelőzésére 
irányul. Sok olyan megoldás van, amely egyszerre fejleszti a számolási 
készséget, és ugyanakkor segíti a számolást. Ilyenek 

❖ az ujjakon számolás, 

❖ az analóg karóra számlapjának használata, 

❖ a vonalzó segítségével számolás,  

❖ és még sokféle módon, a mozgást és a vizualitást használó 
módszerek. 

Ezek adaptív megoldások, mert segítik a megértést is, és bármikor hasz-
nálható, előhívható képeket adnak a számoláshoz. 

A problémát gyakran az okozza, hogy a gyermeknek nincs jó érzéke a 
részletek és a viszonyok tekintetében. Ködös fogalmakkal nem lehet 
gondolkodni. A matematikai kifejezéseket, fogalmakat, műveleteket 
ezért érdemes lerajzolni, és a feladatot mindennapi nyelvre lefordítani. 

Például ha van 10 kg liszt otthon, és hetente fél kiló fogy el, akkor hány 
hétig elég a lisztünk? Ez matematika nyelvére lefordítva: 10 : 0,5 = 10 : 
1/2 = 20/2 : 1/2 = stb., el lehet játszani a számokkal, lehet modellezni.  

A matematikai jelrendszert és a műveleteket kell megértenie a 
gyermeknek. Például érteni kell, hogy a 11+3=14 az azt is jelenti, hogy 
3+11=14 és 14-3=11, stb. Ezeket képes kell legyen elmondani. A 
műveletek kiolvasása és értelmezése a matematikai olvasás, lényegében 
a szövegértésnek felel meg. 

Mindezeket addig érdemes folytatni, amíg össze nem áll a gyerek 
számára a számolás, és készséggé nem lesz ez a gondolkodás. 

 

Online matematika: Khan Acedemy magyarul 

https://hu.khanacademy.org/math


Becslés, kipróbálás 

A becslés és a kipróbálás, a józan ész és a tapasztalat használata 
megelőzheti a nagyobb hibákat. Kössük a mennyiségeket szemléletes 
dolgokhoz! Főzéskor, kertészkedéskor például sok tapasztalatot lehet 
szerezni. A legjobb egy-egy konkrét ismerethez kapcsolni a 
mennyiségeket, mértékegységeket. 

 

Például: 

Vásároltunk 10 dkg vajat! Jegyezzük meg kinézetre, körülbelül 
mennyi. Egy kiló kenyérre könnyű emlékezni. Ez is jó támpont. 

 

A technikai eszközök, mint a számológép a fenti megoldások alkalmazása 
mellett segíthet csak. Ha számológépet használunk is, akkor sem lehet 
elkerülni, hogy lefordítsuk a feladatot mindennapi nyelvre, sem azt, hogy 
becsüljünk és használjuk józan eszünket és a becslés. 

 



Mozdulatok a számolásban 

 

A számolási zavart sokszor a téri irányok összekeverése okozza. Ezért 
nagy segítség lehet a számolás mozdulatokhoz kötése. 

Például az alapműveleteknél a maradék továbbvitelét az ujjakon a kezet 
a továbbvitel irányába mozdítva rögzíthető a számolási irány. 

 

 

 

Ha az iskolában nem engedik meg az ujjon számolást, otthon lehet 
használni ezt a nagyon fontos számolási eszközt. Az emberiség 
számolása az ujjakhoz kapcsolódik. A fejben számolást az ujjak mozgása 
alapozza meg, de ehhez rendszeresen és módszeresen ugyanazokat a 
megfelelő mozdulatokat kell elvégezni. 

 

 

Gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás, minél több tapasztalattal, 
tevékenységgel,  játékossággal 

 

 



 

Szorobán1 

A szorobánon számolás megkönnyíti 
a gyakorlást, képszerűvé teszi a 
számok ábrázolását és a műveletek 
elvégzését. A szorobán alkalmazása 
főleg a számolás alapjainak lerakásakor lehet nagyon hasznos.  

Mind a motoros, mind a vizuális rendszert bevonja a számolásba. A 
tanulók aktívak, figyelmüket leköti a szorobános tevékenység. Kellő 
gyakorlás után minden tanuló el tud szakadni az eszköztől, fejében a 
mozdulatok megragadnak, így végzi a feladatokat. A szorobán 
lehetőséget ad a változatos számolási technikák elsajátítására. Jól 
megfigyelhetők használatakor a műveleti tulajdonságok, a műveletek 
közötti kapcsolatok. A diszkalkuliások számára komoly segítség lehet.  

Számos szorobán tanító video elérhető az interneten. 

 

Technikai eszközök 

A technikai eszközök, mint a számológép, a 
lemaradás megelőzésében jó megoldás. A gyengén 
számoló diák is végezhet magasabbszintű 
matematikai feladatokat, mert tehermentesíti a gép 
a számolás alól. 

Ha számológépet használ a diszkalkuliás tanuló, 
akkor sem lehet elkerülni a feladatnak mindennapi 
nyelvre történő lefordítását, valamint a józan ész és a becslés kontrollját. 

 

Mindazonáltal figyelembe kell venni, hogy a diszlexiások esetében sok, a  
matematika területén fellépő nehézséget az olvasási problémákra lehet 
visszavezetni, nem pedig a matematikában kell keresni a nehézséget. 
Nehéz ugyanis matematikát művelni, ha az ember nem tudja elképzelni a 
feladatot, amit viszont nehezen tud megtenni, ha a kérdést nem tudja jól 
elolvasni 

 
1 Kínai-japán eszköz, több mint 450 éves, és ma is használják. A második világháború után megszünt a 

szorobán oktatása, de csak átmeneti időre. A felmérések ugyanis azt mutatták, hogy a szorobán okta-
tásának beszüntetése után romlott a gyermekek matematikai teljesítménye. 
 


