
Tippek a matematika házi feladatok megoldásában 
segítő szülők számára

1. TIPP  Segítsünk a gyerekeknek elindulni!
A Matific rendkívül lebilincselő program, a gyermekek jókat fognak vele szórakozni. Segítsünk nekik belépni 
a programba a tanár/tanárnő által hazaküldött felhasználónévvel és jelszóval, és adjunk nekik lehetőséget 
a felfedezéshez! Nehéz úgy matematikával foglalkozni, hogy közben ott áll valaki az ember fölött.

2. TIPP  Illesszük be a Matific programot a napi menetrendbe!
A kutatások mindenhol azt mutatják, hogy a matematikai gondolkodás otthon kezdődik. Ha legalább 
10 percre be tudjuk illeszteni a Matific feladatokat a mindennapos tevékenységekbe, gyermekeink 
hosszú távon fognak belőle profitálni.

3. TIPP  A képernyő előtt töltött idő legyen a tanulásé!
Ha a gyermekek csak korlátozott időt tölthetnek a képernyő előtt, ösztönözzük őket arra, hogy 
ezt az időt Matific feladatokkal töltsék ki.

4. TIPP  Vonjuk be az egész családot!
Bátorítsuk a gyerekeket arra, hogy a játékba vonják be a nagyszülőket, a nagynéniket, a 
nagybácsikat, a testvéreket és a barátokat. Egy játék elmagyaráztatása remek módszer arra, hogy a 
gyerekek mélyen elgondolkodjanak matematikai fogalmakról.

5. TIPP  Ösztönözzük a versenyszellemet más gyerekek irányába!  
Mértékletes és egészséges versennyel nagyszerűen ösztönözhetők a gyerekek arra, hogy továbbra is 
aktívan dolgozzanak. A kihívások elé állított gyerekek sokszor törnek új magasságokba és kísérelnek 
meg olyan dolgokat, melyeket korábban túl nehéznek tartottak. Bátorítsuk a gyerekeket arra, hogy 
mérjék össze a tudásukat a testvéreikkel vagy a barátaikkal.  

6. TIPP  Ösztönözzük a matematika iránti pozitív hozzáállást!
A Matific szórakoztatóvá varázsolja a matematikát a gyermekek számára. Ügyeljünk arra, hogy 
pozitívan beszéljünk a matematikával kapcsolatos saját tapasztalatainkról, hogy a gyermekek is a 
sikerre legyenek beprogramozva. 

7. TIPP  Ünnepeljük meg a sikereket otthon!
Jutalmazzuk meg a gyerekeket, ha pozitív matematikai élményeket szereznek. Ünnepeljük a 
matematikához való jó hozzáállásukat, hiszen mindenekelőtt ez segíti majd előmenetelüket.

8. TIPP  Matific útközben is!
A családok zsúfolt életet élnek, és sokszor nagyon kevés idő jut az ilyen „extrákra”. Szerencsére 
a Matific mobil eszközökön is elérhető, azaz a gyermekek mindig elmerülhetnek a feladatokban, 
még internet kapcsolat nélkül is!

9. TIPP  A Matific feladatok többször is lejátszhatók!
Ha a diákok már korábban lefuttatott Matific feladatokkal játszanak, második vagy harmadik alkalommal 
más-más kérdések ugranak fel. Bátorítsuk a gyerekeket arra, hogy játsszák újra azokat a játékokat, 
melyek kihívások elé állították őket, hogy még több csillagot gyűjthessenek.

10. TIPP  Családi szinten tűzzük ki az elérendő csillagok számát!
Családi szinten tűzzük ki az elérendő csillagok számát! Egy cél érdekében a gyerekek sokáig 
lelkesednek a versenyért és merülnek el benne.
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