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A gyerekek számokról való gondolkodását alapvetően megváltoztatja, ha különböző 

számországokban kalandoznak kicsit. Ezeket a barangolásokat akkor javasolt 

végezni, ha a gyerekek már jártasak a 30-as számkörben, de azelőtt mielőtt a 100-as 

számkörre áttérnek. A barangolások körülbelül két hetet vesznek igénybe, viszont 

sokat segítenek a számok épülésének megértésében, a helyi értékek megértésében. 

A gyerekek a kalandoknak köszönhetően jól fognak eligazodni a számok között és 

könnyedebben fognak számokkal műveleteket végezni. Nem utolsó sorban pedig 

remek szórakozás és játék, tele izgalmas felfedezésekkel. 

Hálás köszönet az én idegenvezetőimnek: Neményi Eszternek és Oravecz Mártának, 

akiktől rengeteg kincset hozhattam magammal számországos utazásainkból 

hazatérve. Ez a mű azokról a kalandokról készült feljegyzés, melyekben már én 

voltam az idegenvezető. 
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I. fejezet 
melyben megtudjuk, hogy vannak nagyon különleges országok, ahol igen fura lehet az élet 

 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Számkirály.  
Ennek a királynak sok gyermeke volt, közülük az egyik pedig az év harmadik 
hónapjának harmadik napján, a harmadik óra harmadik percében született. El 
is nevezték HÁRMASnak. HÁRMAS teljesen a hármas szám bűvöletében nőtt 
föl. Szinte már mániája lett a hármas szám. Ezért, amikor felnőtt és saját 
országot alapított, kedvenc számát tette meg országának legfőbb számává. 
Ez a szám lett az ország Egyesítő száma. 
Ezt a számot olyan nagy tiszteletben tartották, hogy azt senkinek nem volt 
szabad leírnia, kimondania, „átlépnie”. Ha valaki ezt a törvényt megszegte a 
legszigorúbb büntetéssel lehetett súlytani. Ezért mindenből amiből “egyesítő 
számnyi” lett, azt összetartozónak kiáltották ki. „Tehát amiből három egyforma 
van, azt valamilyen módon össze kell fogni, hogy így másmilyen egyet 
képezzen.” (Egyesítő törvény) 

 
Pillantsunk bele, milyen lehetett az élet ebben az országban! 
 

Hármas király országában főként babot termesztettek.  
Egy napon megparancsolta HÁRMAS, hogy mindent, amit termeltek az egyes 
falvakban, azt csomagolják be az egyesítő számnak megfelelően, mert szolgái 
hamarosan érkeznek, és begyűjtik a termést a központi raktárba.  

 
A történet ezen pontján osztályunk tanulói segítenek Hármasország lakóinak a király 
parancsának teljesítésében. Kisebb csoportokban, egy-egy faluba látogatnak.  
A faluban termelt babokat egy tálcán találják, és korlátlan számban 
rendelkezésükre állnak a speciális babtartók is, olyanok, mint ez:  

  
A tanulóknak nagyon kell figyelniük arra, hogy 
Hármasország szigorú szabályait betartsák. Érdemes tudatosítani 
bennük, hogy hogyan csomagolják a babokat: mindegyik tartóba 
pontosan három darab kerüljön. 
 
 

A munka gyakran a következő képpel zárul: 

 
Ilyenkor meg is számolhatjuk, mennyi babot csomagolt be egy falu: 3, 6, 9, 12… 



Ekkor érdemes a tanulóknak elgondolkodni azon, hogy vajon, ha megérkeznek a 
király szolgái, akkor elégedettek lesznek-e a munkánkkal? Mit szólna hozzá a király? 
(Sokszor a falubeliek rohannak kétségbeesetten, hogy mit tettünk?! Hiszen: 
„amiből három egyforma van, azt valamilyen módon össze kell fogni, hogy így 
másmilyen egyet képezzen.” - Egyesítő törvény) 
Mi pedig még a „nagytiszteletű egyesítő számot” is kimondtuk! 
Általában a gyerekek kimentik magukat, hogy szükséges lenne 
valami másik csomagoló anyag, amibe három kindertojást 
tudnak tenni, csak nekik nincs ilyen.  
Ilyenkor a falubeliek készségesen hoznak papírzacskókat, 
olyanokat például, mint amilyen az oldalsó képen látható:  
 
Ezek után a gyerekek már kérnek újabb, és újabb 
csomagolóanyagokat, ha szükségét érzik (mert valamiből ismét összejött három 
egyforma), ugyanis szeretnék munkájukkal a király teljes megelégedését kivívni.  
 
A csomagolás végén valami hasonló eredmény születik: 

   
 
A munka végeztével hírt kapnak a falvak, hogy más falvakból elegendő termés 
érkezett a királyi udvarba, ezért a király nem gyűjti be tőlük a termést, csupán 
küldjenek leltárt a termésükről.  
Ekkor a falubeliek megkérik a tanulókat, hogy készítsék el ők a leltárt. Ilyen leltárlapot 
kapnak: 

 

 
 

  

 
 
 

    

(Nagyon fontos, hogy azt írják fel, amit éppen látnak! A csomagoláson nem látunk át!) 

  
Megérkeznek a leltárak a király udvarába, és a kincstárnok összeírja nagy 

zöld táblájára a falvak termését.  



   
A falunevek: Háromszék, Kisháromság, Hármashatár, Felsőhármas, Óhárom, Tiszaháromka 

 
A tanulók elolvassák, hogy melyik falu mennyit termelt, például: 1 nagyzsák, 1 
zacskó, 2 tojás, 2 egyedüli (bab). 
 

Mit gondoltok melyik faluban termelték a legtöbbet? Miért? 
Mennyivel termeltek többet Kisháromságban, mint Óháromban? 

Honnan lehet ezt tudni? 
 
Egy hatodik falu is elküldte a leltárát.  
 

 

 
 

  

 
 
 

1 2 1 1 
 

Mit gondoltok, ők melyik falvaknál termeltek többet, és melyeknél kevesebbet? 
 
Hármasország lakói elégedettek voltak a vendégekkel, akik segítettek nekik. Mivel 
okosnak is bizonyultak, megkérték őket, hogy maradjanak még velük egy kis ideig, 
mert szeretnék, ha jobban megismerkednének.  
 

Egy 20-30 fős kalandhoz szükséges legalább: 

215 bab, 69 tojástartó, 21 papírzacskó, 5 zsák (A4-es papírboríték); 
jó, ha mindenből kicsit több van. 

 

  

 

 

 
  

Háromszék 1 4 14 44 

Kisháromság 1 5 16 50 

Hármashatár 1 3 10 32 

Felsőhármas 1 4 14 43 

Óhárom 1 5 15 46 

Összesen: 5 21 69 215 



 

   
Gyerekkori kép Hármas királyról, amikor éppen 3 éves volt.  Itt pedig születésnapi ajándéka látható... 

II. fejezet 
melyben tovább kalandozunk Hármasországban, és megismerjük építészetét  

 
Hármasország egy épülő, még lakatlan falujáról készült egy légifelvétel. (A 
kép „eredeti” méretben a fejezet végén található.)  
A falu neve: Mindentakirályért.  
A zöld négyzetek jelzik az építési telkeket.  
Egy család egy ekkora méretű lakrészben lakik  
(mindegyik család ugyanekkorában):  

 
A diákok most hármasországbeli építészeknek tanulnak. Feladatuk, hogy 
megtervezzék azt a falut, ahol 4 család lakik.  
Például így (?): 
 
Mi történne, ha a falu felett szállna el Hármas 
király a helikopterével?  
Hatalmas méregbe gurulna! A falu összes 
lakosát börtönbe akarja majd záratni!  
Vajon miért? 
Egyesítő törvény: amiből három egyforma van, azt valamilyen módon össze kell 
fogni, hogy így másmilyen egyet képezzen.  
 
Három családnak tehát össze kell költöznie egy 
emeletes házba. A falvak elrendezése más és más 
lehet, de mindegyik négycsaládos faluban 
ugyanennek a két épületnek kell állnia. (Lásd kép) 
Így volt ez Mindentakirályértben is: 
 
 
 
 
 

? 



 
Miért nem nézhet ki így egy négy családos falu?  

Mert ha lehet, minden család szeret külön 
házban lakni. Amíg ezt megtehetik, addig nem 
fognak összeköltözni. Mikor pedig muszáj 
összeköltözni, akkor sorsot húznak, arról, 
hogy kik lesznek az összeköltöző családok, és 
úgy kötöznek össze, hogy az a királynak 
kedvére legyen. Lehet, hogy ez 
kényelmetlenséggel jár, de inkább ez, mint a 
börtön...  

 
A falu úgy is kinézhetne, mint a következő képen, 
de szebbnek találták, ha az emeletes házakat 
világoskékre festik.  
 
Mindentakirályértben tehát négy család élt, míg 
nem egy nap újabb három család érkezett. Ők is 
szerettek volna ebbe a faluba költözni. A 
falubeliek szívesen adtak otthont nekik.  
(A kis építésztanulók <diákok> színes rúdjaik segítségével a faluról készült térképen 
építenek, bővítenek a történet szerint.)  

  
 

Az új családok igen dolgosak voltak, rengeteg babot tudtak termeszteni, és 
ennek hála a falu gyorsan gyarapodott. Hamarosan újabb tíz család érkezett. 
Vajon hogyan változik meg a falunak a képe? 

 
Megjelenik egy toronyház, illetve egy újabb földszintes ház.  

 
Már úgy gondolta a falu, hogy elegen vannak. (Hány 
család is él most a faluban?)  
De volt egy újabb család, aki nagyon-nagyon szeretett 
volna ideköltözni. Mivel jóravaló, becsületes emberek 
voltak, a falu hosszas tanakodás után befogadta őket.  

 
Építésztanulók! Vajon hova építsék az új család lakrészét? 
Most már értitek miért tanakodtak hosszan a falubeliek, mielőtt befogadták őket? 

? 

? 

? 

 

  

?? 

1.

. 



Eddig rombolás nélkül csak hozzáépítéssel meg lehetett oldani minden új család 
beköltözését. Most viszont komolyabb rombolást kell végezni és utána építkezni kell, 
ami rengeteg költséggel jár. De hát mindent a királyért!   

 
Mindentakirályért lakói nem bánták meg döntésüket, mert tényleg annyira jól 
dolgozott ez az új család, hogy még nagyobb gyarapodás köszöntött a falura. 
Így hamarosan újabb nyolc család tudott ideköltözni.  

 
Építésztanulók! Építsétek meg az újabb nyolc család lakását! 
Nézzük meg, milyen lett így a városkép! Hány család él most a faluban?  

 
Vajon mi történt ezután?  
 

Érkezett még egyetlen egy család. Mivel nekik is rendkívül jó hírük volt, a falu 
pedig rendkívül befogadó (hiszen eddig is minden kellemetlenség ellenére jól 
jártak), mit tehettek? Befogadták őket és hatalmas rombolásba és építkezésbe 
kezdtek…  
De hát már csak ilyenek a Hármasországbeli emberek.  
Kicsit furcsa gondolkodásuk van, furcsák a szokásaik, de jó a szívük. 
Ami pedig nekünk furcsa, az nekik természetes. 

 
 



Az építész tanulók vizsgafeladata, hogy építsenek egy tetszőleges kinézetű falut 
Hármasországban, természetesen az építészeti szabályokat betartva. Ezután találják 
ki néhány társuk építménye alapján, hogy ott hány család élhet. 
 

 
 

Vajon hány család befogadására képes egy ekkora területű falu? 
 

Ehhez a kalandhoz szükséges:  

a tanulószámnak megfelelő térkép, minden tanulónak színesrúd készlet (Hármasországban 
persze csak a fehér, világoskék és sötétkék rudakra lesz szükség leginkább…) 

Ízelítő a többi fejezetből 

Díszítés 

Hármasország épületeit gyakran díszítik ilyesmi mintával.  
 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

   
            

   
            

   
            

         
                                    

Vajon miért? 



Mire elegendő tíz ujj? 

Az alábbi országokban így számolnak a kezükön: 
 

 
Kettes- 
ország 

Hármasország Tízesország  
Kettes- 
ország 

Hármasország Tízesország 

 

   

 

   

1 

   

13 

   

2 

   

14 

   

3 

   

15 

   

4 

   

16 

   

5 

   

17 

   

6 

   

18 

   

7 

   

19 

   

8 

   

20 

   

9 

   

21 

   

10 

   

22 

   

11 

   

23 

   

12 

   

24 

   
 
Vajon így a két kéz segítségével meddig tudnak elszámolni Kettesországban, meddig 
Hármasországban, és meddig Tízesországban?  
 
 



Ráadás 2020-ra 

 
A számországokban az adott ország királyának születésétől számítják az időt.  

 A királyok hatvanadik születésnapja igen nagy ünnep.  
2020-ban melyik király ünnepeli a hatvanadik születésnapját? 

 Milyen években ünneplik más királyok a hatvanadik születésnapjukat?  
 Melyik országban nem lesz sohasem 2020-as év? 
 Egyik országban a király éppen hatvan évesen hunyt el. Most (2020-ban) 

emlékeznek meg halálának kétszázadik évfordulójáról. Melyik ország ez? 
 Hatosországba 2020-ban hívták meg Négyes királyt. Vajon miért? 
 2020-ban egyik ország királya éppen hétszáz évvel ezelőtt született. Melyik 

ország ez?  
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