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É S Z K E R É K  
LEVELEZŐJÁTÉK ÓVODÁSOKNAK 

 
VESZPRÉMI DEÁK FERENC 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Veszprém, 
Aradi vértanúk útja 2. 

Tel.: 88/560-685 

E-mail:bsz@sednet.hu 

A levelezőjátékos neve, lakcíme: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Az óvoda neve: ___________________ 
 

„BEM” 

MATEMATIKA 

2. forduló 

Elérhető 
pontszám: 
 

pont 

Beadási határidő: 2020. január 7. (kedd)  

személyesen az óvó néniknek.  
 

Elért 
pontszám: 
 
 

 

KEDVES ÓVODÁS! 

 Szeretettel köszöntünk az idei levelezőjáték résztvevői között. Íme, a második feladatsor, 
melynek segítségével játékosan készülhetsz az iskolára. Reméljük, a feladatok megoldása 
kellemes, szórakoztató elfoglaltságot jelent majd számodra, s közben tudásod is gyarapodik. 

JÓ FEJTÖRÉST KÍVÁNUNK! 

1. Segíts Mikulásnak a helyes utat megtalálni! Jelöld kék színessel, merre kell mennie, 
hogy a csomaghoz eljusson! 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                           

                          

                          

                          

                          

                          

 

  

2. Mikulás leltárt készít a gyümölcsökről. A szőlővel végzett. Segíts neki, folytasd a 
leltárt! 
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3. Karikázd be a helyes számot! 

 

 6 7 8 6 7 8 5 8 9 
  

4. Lyukaszd ki a buszjegyeket 3 pötty berajzolásával! Figyelj, mindegyiket másképp 
lyukaszd! 

    

    

  

5. A következő feladatok hibásak. Javítsd ki! Húzd át a fölösleges ábrákat vagy rajzold 
be a hiányzókat! 

 

  
6. Mi lehet a szabály? Folytasd! 

 
  

7. Színezd ki a szaloncukrokat! Az egyformák ugyanolyan színűek legyenek! 
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8. Rajzolj úgy, hogy az állítások igazak legyenek! 

 A nagyobb fenyő fölött kisebb felhő van, mint 
a kisebb fenyő fölött. 

 A két fenyő között öt gomba van. 

 A magasabb fenyőn 6 toboz van, az 
alacsonyabb fán ennél kevesebb. 

 

  
9. Rajzolj! Minden sorban és oszlopban három 

különböző ábra legyen! 

 

  
10. A nyíl a több felé mutat! Vajon hány lepke lehet a megfordított képen? 

Rajzolj rá annyi pöttyöt! 

 

  

11. Keresd meg az öt apró különbséget a rajzon! 
Egészítsd ki a képeket úgy, hogy egyformák 
legyenek! 
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12. Mit rejt a kép? Megtudhatod, ha csak a balra 
mutató nyíllal jelölt formákat színezed ki! 

 

  

13. Kösd össze a pontokat a számok sorrendjében! 
Az elkészült rajzot ki is színezheted! 

 

  

14. Minden csizmába ugyanannyi szaloncukor jusson! Oszd el igazságosan a cukrokat! 
Kerítsd körbe az egy csizmába tartozókat! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 Összes pont: 

  
 


