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A műveleti- és relációs jelek, a számok 

alkotóelemeinek továbbá 0-tól 10-ig a 

számok jellemzése, illetve négyzetrácsba 

történő írása – ez utóbbi animációval. 

 

A program az általános iskola 1. évfolyamára járó tanulók számára készült, a műveleti- és relációs 

jelek, a számok alkotóelemeinek, valamint a 0-10 ig a számok tulajdonságainak és négyzetrácsba 

való írásának megismertetésére. 

Indítás után a főmenü jelenik meg, ahonnan kiválasztható a 

megtekinteni kívánt elem, erre kattintva megjelenik annak 

tulajdonságlapja. Ezen megjelenik a szám kézjele, a szám neve 

betűvel kiírva, a számkép korongokkal, a szám helye a 

számegyenesen, a számjegy „nyomtatott” és „írott” változata, az írás 

haladási irányával együtt. Nem számjegy esetén a kézjel helyett egy, 

az adott jelhez köthető rajz jelenik meg. Megmutatja továbbá a szám kisebb és nagyobb 

számszomszédját (házak), továbbá hogy az adott szám páros vagy páratlan (királyfi-királylány 

párok, ahol a királyfinak nem jut pár, a szám páratlan). A bal oldali sávban a ceruza ikonra 

kattintva áttérhetünk az elem írásának megmutatására, míg a főmenü gombra kattintva 

visszatérhetünk a kezdőlapra. Kilépni bármikor az ESC billentyű megnyomásával tudunk. 

Az egyes elemek írását bemutató lapon az alábbiak találhatóak: 

Bal oldalon függőlegesen találhatók a vezérlőszervek. Az „Újra” 

gombra kattintva ismételten lejátszható a számjegy írása. A 

„Számjellemzők” gomb visszatér az előző, tulajdonságokat bemutató 

lapra. A „Főmenü” gomb a kezdőlapra visz vissza. Középen a 

számjegy írásának levezetése látható, míg a jobb felső sarokban a már 

előző lapról ismert, írási lépéseket bemutató ábra. Az „írólapra” való 

rátéréskor először a „kipontozott” lap jelenik meg. Fekete pöttyökkel 

() az egyes szakaszok, és maga az egész számjegy írásának kezdőpontjai, míg szürkével () az 

ívelési, hajlítási pontok jelennek meg. A számjegy írásának megkezdéséhez egy bal gombos 

kattintás szükséges. Ekkor megjelenik egy ceruza a kezdőponton, majd 2 mp. várakozás után 

(hogy legyen idő megfigyelni a kezdőpontot), 3 képkocka / másodperc (mintegy középútként a 

megfigyelhetőség és a folytonosság között) sebességgel megtörténik a számjegy írása. Ahol új 

szakaszra kell áttérni, de nem kell felemelni a ceruzát, 1 mp-es szünet következik, ahol az új 

szakasz kezdése a ceruza felemelésével jár együtt, ott az előző szakasz végpontján 2 mp-ig megáll 

a ceruza, majd eltűnik, 2 mp várakozás után megjelenik az új kezdőponton, és újabb 2 mp. 

múlva az írás folytatódik.  


