
Tanítsuk hatékonyan a
matematikát!
Részképesség- fej lesztés
és differenciálás 
a tanórán

Írta: Czakó Anita

Hosszú út vezet a képességeken át a
matematikai alapkészségek elsajátítá-
sáig, majd az ismeretek alkotó fel-
használásáig, de az út végigjárásához
a lehetôséget minden tanulónak meg
kell adni. Manapság ez korántsem
könnyû és egyértelmû feladat. Az in-
tegráció következtében létrejövô egy -
re heterogénebb osztályközösségek
ugyan is új kihívást, szerepbôvülést,
újabb feladatokat és felelôsséget ró -
nak a pedagógusokra. Ugyanabban az
idôben, ugyanazon a helyen egyszerre
kell helytállnunk gyógypedagógus-
 ként, tehetség fejlesztô szak   em ber -
ként, miközben az oktatástechnika új
vívmányaival birkózó, megbirkózó in-
formatikusként is követnünk kell a vál-
tozásokat. Olyan tanulás-módszertani
eljárásokat kell alkalmaznunk a mate-
matikai tartalmak tanítása során,
amelyek mindenki számára egyenlô
esélyeket biztosítanak a tudásrendszer
elsajátításához. 
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A teljesíteni képes, teljesítményre alkalmas tudás jól körülhatárolható rendszerének három alap-
 pillére: 

v a részképességek szilárd rendszere, 
v a matematikai készségek, tartalmak elsajátítása a megfelelõ eszközökkel és módszerekkel, 
v a tantárgy iránti pozitív attitûd kialakulása. 
A matematikai kompetencia így a képességek, a készségek és a motiváció együttes hatásával lét-
rejövõ alkalmazkodni és alkalmazni képes tudást jelenti. 

A részképességek sokoldalú fejlesztése matematikaórán

Matematikai ismeretek elsajátítására, matematikai készségek kialakulására a tanulónak csak akkor
lesz lehetõsége, ha a hozzá érkezõ információkat föl tudja venni, föl tudja dolgozni, el tudja raktá-
rozni, a megfelelõ helyzetben elõ tudja hívni, és az adott szituációhoz, problémához alkalmazni
tudja.  Mindennek a függvénye pedig az aktív kognitív rendszer. A matematikai tartalmak tanítását
úgy kell végeznünk, hogy közben tudatosan „trenírozzuk” a tanulók észlelését, figyelmi struktúráját,
emlékezetét. Értõ szemmel kell válogatnunk a feladatok között úgy, hogy azok a legszélesebb kör-
ben szolgálják a tanítványaink részképességeinek a fejlõdését, megalapozva így az iskolai tudást.
Ezek azok a bázisfunkciók, amelyek a feltételei minden magasabb rendû mentális mûködésnek, ma-
tematikai gondolkodásnak. A részképességek szilárd rendszerének a hiánya tanulási nehézséghez,
tantárgyi sikertelenséghez vezethet. Minden ötödik tanulási nehézséggel küzdõ tanuló alapprob-
lémája valamilyen részképesség-gyengeség. A sikertelenség és a frusztráció pedig magában hordozza
az eltérõ magatartás kialakulásának a veszélyét, a tantárgy iránti negatív attitûd kialakulásán túl a
személyiség fejlõdésének kedvezõtlen irányulását. 

A részképességek közül a téri orientáció, a vizuális és az auditív percepció azok a képességek,
amelyek „megtanítják” a tanulóknak az odafigyelést, az optimális észlelést, a fixálást. 

Testséma, téri orientáció
A testséma a saját testtartás, a mozgás érzékelését, észlelését, összerendezését jelenti, a téri orien-
táció a síkban, térben való tájékozódó képességet.

Fejlesztése:
Direkt fejlesztéssel: geometriai témakörök tanítása közben (pl.: geometriai transzformációk, kerü-
let, terület, alaprajzok, térképek, testek építése és ábrázolása stb.).
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Az utasítás induktív úton történõ problémamegközelítést sugall. A tanuló fölépíti, vagyis síkból térbe
ülteti át a modellt. Majd a fölépített, térben megjelenõ testet síkban ábrázolja különbözõ nézetekben.
Mindkét mûvelet igen nagy fixálást, figyelemkoncentrációt, síkban és térben való tájékozódó képes-
séget kíván a gyermektõl.

Indirekt fejlesztéssel: Ha megfelelõ tankönyvbõl dolgozunk, és tudatos a feladatválasztásunk, indi-
rekt módon, egyéb matematikai készségek fejlesztése közben is nagy szerepet kaphat a tájékozódó
képesség fejlesztése. Síkban kell tájékozódnia a tanulóknak a képösszerakós feladatoknál, irányvál-
toztatós feladatoknál, számkeresztrejtvényeknél, rácsba, táblázatba másolandó feladatoknál.
(A Hajdu-tankönyvcsalád 1. osztályos tankönyvében a tájékozódó képesség fejlesztésére indirekt
úton több mint 100 feladat található.)

A matematikai tartalom elsajátítása szempontjából kb. 2. osztály elsõ félévének a végén tartunk, a
6-os szorzótábla automatizálását végezzük, 100-as számkörben szám- és mûveletfogalmat mélyítünk.
Az eredményeknek megfelelõen a képrészleteket a rácsszerkezetbe kell másolnia a gyerekeknek, fej-
lesztve így a síkban való tájékozódó képességen túl a vizuomotoros koordinációt és a formaészlelést. 
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Ha a tanulóinknak ez a részképessége alulfunkcionál, azt tapasztaljuk, hogy
✽ ügyetlen lesz az egyszerû geometriai feladatokban,
✽ nehezen értelmez szabályjátékokat még akkor is, ha egyébként megfelelõ szinten számol,
✽ nehezen rögzít adatokat táblázatba, hiszen nem képes helyesen percipiálni a síkban,
✽ nehézséget okoz számára a grafikonok elemzése,
✽ az írásbeli mûveletek végzésénél sok hibát ejt, mivel nem képes megfelelõen helyi érték szerint

írni a számokat,
✽ számegyenesen nehezen tájékozódik, ami maga után vonja a számfogalom kialakulásának a ne-

hézségét is,
✽ nehezen tájékozódik a füzetében, könyvében, matematikai szövegekben.

Az orientációs képesség direkt és indirekt fejlesztése kiemelten fontos a matematikai tartalmak el-
sajátítása szempontjából. Láthatjuk, hogy a geometriai látásmód fejlesztése nem öncélú tevékeny-
ség, ezért semmiképpen nem szabad abba a hibába esnünk, hogy idõ hiányára hivatkozva
elhanyagoljuk e témaköröket. Itt is, mint minden tartalomnál nagyon fontos a kis lépésekben hala-
dás, a folyamatos megerõsítés, a koncentrikus ismeretbõvítés. 

Vizuális észlelés fejlesztése
A vizuális modalitású ingerek pontos észlelése is elengedhetetlen a sikeres iskolai teljesítményhez.
Fontos, hogy a lényeges információkat ki tudja emelni a lényegtelen információk közül (vizuális ta-
golás), illetve meg tudja különböztetni a finom részleteket egymástól (vizuális differenciálás). Ez a
képesség az írás és az olvasástanulás alapja is. 

Vizuális tagolási képességet fejlesztünk:

✽ Geometriai feladatokkal, amennyiben egy adott alakzat bizonyos tulajdonságát megfigyelve kell
transzformációt végrehajtani, síkban tájékozódni. 

✽ A szöveges feladatok elemzésénél, értelmezésénél is fejleszthetjük, illetve használjuk a vizuális ta-
golást, hiszen a háttérbõl, a szöveg nem informatív részébõl kell kiemelnie a gyerekeknek a fon-
tos információt. Szükséges, hogy az adatokat rögzíttessük a tanulókkal, mert a lényeges elem
kiemelésének a képessége lesz az alapja a késõbbi, összefüggéseket keresõ, mélyrehatoló tanu-
lási stílusnak. Ezért fontos, hogy már a 0, 1, 2 fogalmának kialakításával, az összeadás mûveleté-
nek megjelenésével párhuzamosan jelenjen meg a matematikai szövegek értelmezése.

✽ Másold át! típusú feladatok

✽ Keresd meg, mutass rá! típusú feladatok
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A tanuló, miközben síkban tájékozódik, részekre bontja (analizálja) a feladatot. Itt a fontos informá-
ció a négyzetek száma és színe. Ezeknek a módszeres vizsgálata szükséges ahhoz, hogy a tanuló sike-
resen megbirkózzon a feladattal. A vizuális tagoláson belül formatagolást végzünk. Közben fejlesztjük
a tanulók síkban való tájékozódó képességét, hiszen vízszintesen és függõlegesen egyaránt kell észlelnie
és kezelnie a síkot. Ez a sokoldalú képességfejlesztés az 5-ös számkörben a szám- és mûveletfo-
galom mint kritikus matematikai készség alakítása közben történik.

Vizuális differenciálást végzünk: 
✽ szöveges feladatok megoldásánál

Ha matematikai aspektusból szemléljük a feladatokat, 2. osztályos tananyagot látunk: számtan-al-
gebra szempontból teljes kétjegyûhöz egyjegyû szám hozzáadása, illetve elvétele; matematikai szöveg
elemzése szempontjából egy egyszerû és egy fordított szövegezésû feladattal találkozunk. Ha csak
egymás után megoldjuk a két feladatot, ellenõrizzük, értékeljük, majd továbbmegyünk, jelentõsen
hozzájárulunk a tanulóink kritikus matematikai készségének a fejlõdéséhez. Nyilvánvalóan azonban
nem véletlen az, hogy e két feladat szövegezésében csak apró eltérés van. A gyerekekkel azt kell ész-
revetetni, hogy a közel azonos szövegben megjelenõ kis különbség következménye egy teljesen eltérõ
terv és feladatmegoldás. Ez pedig nagy odafigyelést, vizuális differenciálást, fixálást vár el a tanulótól. 

✽ számképek tanítása (4-7, 6-9)
✽ egyszerû kakukktojás feladatokban (Melyik nem illik a sorba?)
✽ geometriai feladatokban (a négyzet mint a téglalap részhalmaza; hasonlóság, egybevágóság dif-

ferenciálása; stb.)
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Megállapítható, hogy a téri orientációs zavar egyértelmûen összefüggést mutat a vizuális tagolás za-
varával. Továbbá a vizuális észlelés nem megfelelõ szintje okozhatja részben a tanulók függ-
vényszemléletének, képi problémamegoldó gondolkodásának elmaradását, szövegben való tá jé -
 kozódó képességének a gyengeségét.  

Auditív észlelés fejlesztése
Minél több irányból kapja az idegrendszerünk a megerõsítést, az elsajátítandó ismeretanyag annál
nagyobb valószínûséggel fog beépülni. Mégis sok szempontból szükséges az, hogy a gyerekek a ki-
zárólag hallás útján szerzett információkat is fel tudják dolgozni. Kisgyermek korban a mese felol-
vasásánál az auditív impulzusokat kell képi formába átfordítani, értelmezni. A mesét hallgató
gyermeknek az auditív figyelmén túl fejlõdik a képzelõereje, és sokkal inkább válik majd maga is ol-
vasó emberré.  Ha az iskolás gyermek auditív tagolási képessége gyenge, nem tudja eléggé értelmezni
a hallás útján kapott információkat, a tanári magyarázatokat. Márpedig az osztályfokok elõrehala-
dásával, a növekedõ tananyagmennyiséggel egyre jobban elõtérbe kerülõ információátadási forma
lesz ez. Matematikaórán is tudatosan kell törekednünk ennek a részképességnek a fejlesztésére.

Auditív tagolási képességet fejleszthetjük például a következõ módon:
✽ Egyszerû szöveges feladatokkal úgy, hogy nem írjuk fel a táblára a szöveget, a tanuló nem kap vi-

zuális megerõsítést, így hallás után kell feldolgoznia a hozzá érkezõ információkat. Természete-
sen a hallási figyelmén túl fejlõdik a tanuló munkamemóriája is. 

✽ Számfogalom kialakítása, mélyítése az adott számkörben, például:

Auditív differenciáló képességet fejleszthetjük:
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— Figyelj, mondok egy számot! Hol hal-
lod, melyik helyi értéken a 4321-ben
a 3-as számjegyet?

— Mennyi ennek a számjegynek a
tényleges értéke?

— Mennyi az alaki értéke?
— Melyik helyi értéken helyezkedik el a

legnagyobb alaki értékû számjegy? 
— Hol a legkisebb?
— Melyik helyi értéken helyezkedik el a

legnagyobb tényleges értékû szám -
jegy?

— Melyik helyi értéken  helyezkedik el a
legkisebb tényleges értékû számjegy?

A tanulónak a hallási figyelmére támaszkodva kell
válaszolnia a feladványra, egyéb megerõsítés nélkül.
Elõször analizálja a számot, számjegyekre bontja,
majd megkeresi a számjegyek közül a 3-as számje-
gyet mint alakot a háttérbõl. Ha ez megvan, konkrét
matematikai ismereteket kell elõhívnia a hosszú
távú memóriájából, és azzal dolgoznia tovább. Ter-
mészetesen a feladat megoldása közben mindvégig
a munkamemóriájában tartja az adott számot, így a
tanuló emlékezeti funkcióit többszörösen bekap -
csoltuk a fejlesztésbe. Tehát ennél a feladatnál
egyidejûleg fejlesztettük az auditív alak-háttér dif-
ferenciáló képességét, és mélyítettük a számfogal-
mat mint kritikus matematikai készséget. 

— Mi a különbség a két szám között?
2356      2376

— Melyik helyi értéken történt vál-
tozás?

— Milyen irányban történt a vál-
tozás?

A tanulónak hangzás alapján kell különbséget tennie a
két szám között. Miközben a számok számjegyeit
egyenként összehasonlítja, mozgósítja a számok tulaj-
donságairól tanultakat. A további kérdésre válaszolva a
tanulónak már mûveletet is kell végeznie, tehát a szám-
fogalmán túl fejlesztjük a számolási készségét.
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Különbözõ csatornák összekapcsolása:
Minél többfajta észlelési formát kapcsolunk be egyidejûleg az ismeretelsajátítás folyamatába, annál
nagyobb mértékben várható az, hogy a gyermek a tananyagot megfelelõ szinten fogja elsajátítani
(intermodális kódolás).
✽ Ezért nagyon fontos, hogy a tankönyvekben megjelenõ ábrák ne öncélú színes rajzok legye-

nek, hanem a megértést segítõ, az auditív észlelést vizuálisan megerõsítõ magyarázó ábrák.
(A tankönyveink illusztrálásánál erre törekszünk.)

✽ Az ismeretelsajátítás hatékonyságát fokozza az interaktív tananyagok használata, hiszen az inter-
aktív órákon is többféle észlelési csatorna van egyszerre mozgósítva. Vizuálisan megerôsítik a ta-
nári magyarázatot, segítenek az automatizálásban, és ha nem degradáljuk számítógépes játékká,
hatékony eszköze a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének is.
(Ezért tartjuk fontosnak, hogy tankönyveinkhez osztálynyi megrendelés esetén ingyenesen igé-
nyelhetô az interaktív CD, amely az elektronikus tananyagon túl témacentrikusan animációkat
tartalmaz.)

✽ Intermodális kódolás történik az induktív úton történô ismeretelsajátítás során is. A tapasztalati
úton történô ismeretelsajátítás hatékonysága abban rejlik, hogy a tanuló nemcsak passzív vevôje
az információszerzésnek, hanem résztvevôként a saját maga tapasztalatai alapján szerzi meg az
információt. 

A tanuló itt egyidejûleg taktilis és vizuális ingerhez jut.

✽ Számfogalom kialakításánál intermodális kódolás történik: pl.: a Mennyit mutatok? kérdésre a ta-
nuló megnevezi az ujjképet. A vizuális látványhoz egy akusztikus ingert kapcsol, ha kérjük tôle,
hogy ô is mutassa a kezén a hármat, akkor a vizuális, auditív és taktilis észlelés összekapcsolásá-
val erôsítjük a 3-as szám fogalmát.

✽ Szorzótábla tanításánál is szoktak végezni bizonyos esetekben auditív-vizuális irányú intermodá-
lis kódolást. A tanulók hangoztatják a szorzótáblát, majd a könyvbe vagy a feladatlapra (vizuális
inger) az auditív úton szerzett információ alapján  beírják  az eredményt. (Ez leginkább akkor tör-
ténik meg, ha a tanuló a szorzótáblát nem tartalmi úton sajátította el.)
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Egy sajtot 3 egyenlô részre vágtak, majd az 1 harmad ré szé-
bôl levágtak még 20 dkg-ot. Így 40 dkg-os darab maradt. 

Hány dekagramm volt erede ti leg a sajt tömege? 10
dkg

10
dkg

10
dkg

10
dkg

28

Téglalapot kétszer félbehajtunk
úgy, hogy a szemközti oldalak
fed jék egymást, majd szét hajt -
juk.

Vizsgáld meg a hajtásélek és az oldalak
helyzetét!

Tükörrel ellenőrizd a tükrösséget! Hova
te he ted a tükröt?
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Sorrendi emlékezet fejlesztése:
Az iskolai tanulást megalapozó képességek közül kiemelkedô a jelentôsége a szerialitásnak, a szeri-
ális emlékezetnek. Optimális mûködése szükséges ahhoz, hogy képes legyen a tanuló ingereket szer-
vezni, rendszerezni, kódolni, elôhívni. Ez tehát az összehangolt cselekvés alapja. 

A szerialitásnak nagy szerepe van: 
✽ az elemi számolási készség kialakulásában, ezen belül a számlálás fejlôdésében. Arra a tanu-

lóra mondhatjuk, hogy biztos a számfogalma, aki minden körülmények között tudja, hogy az
adott számnak szigorúan meghatározott helye van a számok rendszerében. Éppen ezért szüksé-
ges, hogy a számkörbôvítésnél a tanulók minden esetben találkozzanak számegyenessel, ahol
megtapasztalhatják és megtanulhatják a szám helyzetének a meghatározását, hozzájárulva ezzel
a számfogalom kialakulásához. Csak a biztos számfogalomra tudjuk ráépíteni a mûveletfogalmat. 
(Tankönyvcsaládunk a számkörbôvítésnél külön fejezetet szentel a számok helyének meghatáro-
zására a számegyenesen.)

A szorzótábla tanításánál is szerepe van a számegyenesen való tájékozódásnak, hiszen szemlé-
letessé teszi a szorzást mint ismételt összeadást, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy a szorzás elsajá-
títása tartalmi úton és ne pusztán mechanikusan történjen. 
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Mely számokat jelölik a betűk?
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✽ a legegyszerûbb algoritmusok elsajátításában, hiszen ez összehangolt cselekvést, sorrendi em-
lékezetet elôfeltételez. 

A tanuló analizálja a feladatot, tehát számokra és mûveleti jelekre bontja. A hosszú távú memóri-
ájából elôhívja a mûveletvégzés sorrendjét, majd a mûveleti jelek fölötti karikába rögzíti a sor-
rendnek megfelelô számokat. Itt is nagy szerepe van a tervkészítésnek, amit jelen esetben a jelek
fölötti karikák jelentenek. Attól kezdve, hogy a sorrendet a tanuló rögzíti, egy rendszert kap, cse-
lekvése összehangolttá válik, jobban tud figyelni a következô algoritmusra, amely már a mûvelet el-
végzését jelenti. Láthatjuk, hogy elég egy kis dologra odafigyelnünk ahhoz, hogy hozzájáruljunk a
tanulóink szeriális teljesítményének a fokozásához.

✽ absztrahált szintû fejszámolás kialakulásában, az egyes számolási lépések megtartásában. 
✽ sorozatképzésben, sorozatok, függvények értelmezésénél. Egy meghatározott szabály szerint

kell összehangolni a cselekvést a sorozatok és szabályjátékok folytatásánál, ezért lesz nehezen ér-
telmezhetô azon tanulók számára, akiknek a szerialitásuk gyenge. Lehetôséget kell adnunk arra,
hogy a gyerekek sokszor találkozzanak függvényekkel, sorozatokkal, grafikonokkal, mert a széles
körû matematikai kompetencia fejlesztésén túl hozzájárulnak a tanulók szervezô és rendszerezô
képességének, a produktív gondolkodásának a fejlôdéséhez. (Nem véletlen, hogy tankönyvcsa-
ládunk elsô osztálytól kezdve kiemelten kezeli a függvények, sorozatok, grafikonok elemzését,
értelmezését, 4. osztályban pedig külön fejezetet rendel a témakörökhöz.)
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Nézzük most meg, hogy egy jól megválasztott feladattal milyen sokoldalúan tudjuk fejleszteni a ta-
nulóink kognitív struktúráját!

Részképességek:
✽ A tanuló analizálja a kettôs egyenlôtlenségeket, mûveletekké és relációkká bontja, majd a mûve-

leteket számokká és mûveleti jelekké. 
✽ A mûveletek eredményének megadásához algoritmikus gondolkodás szükséges, amely feltételezi

a megfelelô szintû szeriális teljesítményt.
✽ Az egyenlôtlenségek helyes értelmezése jó vizuális észlelést és megfelelô síkban, térben való tá-

jékozódó képességet kíván. 
✽ Az eredmény megadása után a táblázatban való eligazodás  vizuális alak-háttér differenciáló ké-

pességet fejleszt.
✽ Az egyenlôtlenség igazsághalmazát jelentô mezôk kiszínezése fejleszti a tanulók vizuomotoros ko-

ordinációját. 

Matematikai készségek, egyéb kompetenciák:
✽ Fejlôdik a tanulók számfogalma a 100-as számkörben
✽ Számolási készsége: absztrahált szintû fejszámolás, szorzótáblák automatizálása
✽ Függvényszemlélete, a táblázatban való eligazodás következtében
✽ A halmaz minden elemét meg kell keresnie a tanulónak, így helyes tanulási szokást formál, ki-

tartó munkavégzésre tanít.
✽ A matematikai kifejezések jelenléte lehetôvé teszi a szaknyelv pontos használatának az alkal-

mazását az adott életkori szinten. 

Módszertani lépések a hatékonyság szolgálatában

Az integrációs törekvések eredményeképpen az egy osztályba járó gyerekek közötti mentális és kog-
nitív különbségek egyre inkább nônek (még ha ez éppen ellentétes is az integráció céljával). A kü-
lönbségeket tudomásul kell vennünk, fel kell ismernünk. A feladatunk nem mindenáron a kü lönb-
 ségek csök kentése vagy megszüntetése, inkább ezek pedagógiai értelmezése, az okok megkeresése,
majd a képességek egyénre szabott fejlesztése. A kimenetorientált értékelés következtében lehetô-
ségünk és kötelességünk, hogy tanítási módszereinket és a tananyag által meghatározott feladatok
körét adaptáljuk a tanulóinkhoz, és ne a tanulókat idomítsuk a nevelési célokhoz. Ezt a matemati-
kai tartalom széles sávú megközelítésével, a tanórán belüli differenciálással, a kis lépésben haladás-
sal, a koncentrikus ismeretbôvítéssel, az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az induktív úton
történô problémamegközelítéssel érhetjük el.
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A matematikai tartalmak széles sávú megközelítése
A matematikai tartalom széles sávú megközelítése a taneszközrendszer sokrétûségével és sokoldalú-
ságával érhetô el. Hogy alkalmazkodni tudjunk tanulóink kognitív struktúrájához, tantárgy iránti ér-
deklôdéséhez és motivációjához, olyan eszközrendszert kell választanunk, amely helyi tantervünket
figyelembe véve direkt fejlesztéssel szolgálja az eltérô igényeket. Ez alapján olyan tankönyvcsaládot
dolgoztunk ki, ahol a pedagógusnak az osztályában tanuló gyerekekhez igazodva lehetôsége van
válogatni a kiadványok között.  

A tankönyv és a hozzá kapcsolódó gyakorlókönyvek minden évfolyamon biztosítják, hogy a kritikus
matematikai készségeket és a speciális matematikai kompetenciákat az átlagos vagy az átlagosnál
gyengébben teljesítô tanulók is el tudják sajátítani, nagy hangsúlyt fektetve a tanulók részképessé-
geinek a fejlesztésére.  A Tudáshozó címû kiadvány 1. osztályban járul hozzá az elemi számolási
készségek differenciált fejlesztéséhez. A Mesélô fejtörô nagy segítségünkre szolgál az elôkészítô sza-
kaszban, hiszen sokoldalúan fejleszti a tanulók bázisfunkcióit, amelyek elengedhetetlenül fontosak
a magasabb szintû matematikai gondolkodás fejlôdéséhez. Az 1. osztályban két csoportra, majd a
2. osztálytól négy csoportra készült dolgozatfüzetek minden évfolyamon diagnosztizáló mérést és
kritériumorientált mérésre alkalmas témazáró dolgozatokat tartalmaznak. A Furfangos fejtörô,
Fejlesztô fejtörô, Feladatgyûjtemény 3—4. címû kiadványok kötetenként tematikusan rendezett több
száz feladattal járulnak hozzá a tehetséges tanulók gondozásához, fejlesztéséhez. A Kapcsolj!-füze-
tek a matematikai kompetenciát sokoldalúan fejlesztve kínálnak érdekes, izgalmas feladatokat a
nyári szün idôre vagy akár tanórai, szakköri foglalkozásra. 

Tanórán belüli differenciálás
A tankönyveink sokkal több feladatot tartalmaznak, mint amennyit az adott évfolyamon föl lehet
dolgozni. Nem szabad arra törekednünk, hogy minden osztályban minden feladatot minden tanu-
lóval megoldassunk, mert ez lehetetlen, frusztráló pedagógusra és gyerekre egyaránt. Ennek elkerü-
lése végett tipográfiailag is megkülönböztetjük a különbözô szintû, színvonalú feladatokat, így a
pedagógus könnyedén az adott gyerekhez, tanulócsoporthoz tudja illeszteni a megfelelô mélység-
ben feldolgozandó ismeretanyagot. (A minimumszintû feladatok sorszámát üres keretbe írtuk, az át-
lagosnál nehezebb feladatok sorszámát nyolcszög alakú keretbe foglaltuk, a többi feladat átlagos
nehézségû.) Arra sem kell törekednünk, hogy minden témakört minden osztályban teljes részletes-
séggel tárgyaljunk. A tankönyv csak oktatási segédlet, a  pedagógus autonómiája eldönteni, hogy a
helyi tantervet és az osztály képességstruktúráját figyelembe véve mit, hogyan, milyen mélységben
kínál a gyermekeknek. 
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A tanulók a számok tulajdonságait vizsgálják, tapasztalatokat szereznek, következtetéseket vonnak le.
Már a feladat sorszámának tipográfiai jelölése alapján is láthatjuk, hogy a három feladat három kü-
lönbözô szinten és mélységben dolgozza fel a tananyagot. Adódik a lehetôség, hogy három csoportba,
képesség szerint differenciálva fejlesszük a tanulók számfogalmát. A 3. feladattal azok a gyerekek fog-
lalkoznak, akiknek még szükséges, hogy játék pénzzel ellenôrizzék a számok páros, illetve páratlan vol-
tát, majd a megfigyeléseik alapján megállapításokat tegyenek. A 4. feladat már megkívánja a tanulóktól
a rendszerezô képességet, a függvényszemléletet, a számok halmazokba sorolásának a képességét, a
számok tulajdonságairól tanultak biztos ismeretét és felhasználását. Ez a tananyag optimumszintû fel-
dolgozását jelenti. Az 5. feladat a számok tulajdonságainak az elemzését, elvonatkoztatott gondolko-
dást, fejlett következtetési és rendszerezô képességet vár el a tanulóktól.  Izgalmas játékot kínál ez a
matematika iránt élénkebben érdeklôdô tanulók számára. 

Koncentrikus ismeretbôvítés
A kritikus matematikai készségek beágyazódását az segíti elô, ha az elsajátítandó matematikai tar-
talmak tanítását nem lineárisan, hanem koncentrikusan szervezzük. „Tudásrácsot” kell kialakítani a
tanulóink fejében, amelyhez megfelelô mennyiségû és minôségû, következetes és rendszeres gya-
korlás után kapcsolódhatnak a magasabb rendû matematikai mûveletek. Sokan abba a hibába esnek
— hiszen így vezetik ôket a tankönyvek—, hogy az adott tananyagrészt egy adott idôszakban „készre
tanítják”, megíratják a dolgozatot, majd továbbmennek. Az elsajátított ismeretet hónapokig nem al-
kalmaztatják, majd a félévi vagy év végi ismétlésnél megdöbbenve tapasztalják, hogy a tanulóik az
elvárt és a korábban nyújtott szintnél mennyivel rosszabbul teljesítettek. Ennek az oka idegrendszeri
hátterû. A gyerekek fejében az idegsejtek közötti szinapszisok, kapcsolatok nagyon gyorsan kiala-
kulnak, de ha nem kapnak folyamatos stimulálást, megerôsítést, éppolyan gyorsan le is épülnek. Az
ismeret nem automatizálódik, nem válik készség szintûvé, nem lesz belôle alkalmazásképes tudás.

Tekintsük át, tankönyvcsaládunk 3. osztályban a számkörbôvítést hogyan javasolja!
Elôször 200-as számkörben kialakítjuk a számfogalmat, vizsgáljuk a számokat, a tulajdonságaikat, erô-
sítjük az absztrahált szintû fejszámolást az adott számkörben. Mindeközben tematikusan és folyama-
tosan 2 hónapon keresztül átismételjük a szorzás rendszerét, a világ mennyiségi viszonyairól tanultakat
kiterjesztjük 200-ig, szöveges feladatokat oldunk meg. Tehát biztos szám- és mûveletfogalmat ala-
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kítunk ki az adott számkörben, készség szintûvé téve így a százas helyi értéken való átlépés
használatát. Diagnosztizáló méréssel ellenôrizzük a tanulók tudását, ha mindent rendben találunk,
kritériumorientált mérôeszközzel lezárjuk a témát. Csak ezután lépünk magasabb számkörre, felépítve
a szám- és mûveletfogalmat.  

Kis lépésekben haladás
A kis lépésekben haladásra egyaránt szüksége van a tehetséges tanulónak, és létfontosságú a gyen-
gébben teljesítô gyermek számára is. Egy tehetséges tanulónak így lesz lehetôsége arra, hogy mé-
lyebben foglalkozzon egy-egy témakörrel, dúsítani tudjuk számára a tananyagot, teret engedve a
deduktív és a produktív gondolkodásának a fejlôdéséhez. A tanulási zavarral küzdô vagy általáno-
san gyenge értelmi képességû tanuló számára pedig elengedhetetlen a folyamatos gyakorlás, meg-
erôsítés a kognitív struktúrájuk szervezôdése miatt. Kis lépésekben kell haladnunk a témakörök
között és a témakörökön belül egyaránt.

Témakörök között:
Nézzük például 3. osztályban a hosszúság mérésével kapcsolatos tudnivalók elsajátítását!

1. Mennyiségekrôl tanultak alkalmazása a 200-as számkörben 
(kb. 13—15. óra)

2. A milliméter fogalmának kialakítása (47—48. óra)                         Az ismeretek folyamatos

3. A kilométer fogalmának a kialakítása (101—102. óra)                   alkalmazása

4. Mennyiségek törtrésze (137—142.óra)

5. Ismétlés

Láthatjuk, hogy a méréssel kapcsolatos, egyébként is nehezen emészthetô, elvonatkoztatást igénylô
új fogalmakat nem egyszerre zúdítjuk rá a tanulókra. Miután megtörtént a szóbeli mûveletvégzés al-
goritmusának elsajátítása kétezres számkörben, tapasztalati síkon kialakítjuk a milliméter fogalmát. Az
új ismeret automatizálását úgy segítjük, hogy a kilométer fogalmának megjelenéséig alkalmazzuk szö-
veges feladatokban, grafikonok elemzésénél. (Lényeges, hogy a milliméter fogalma átlátható, gyer-
meki léptékû, ezért is feltétlenül fontos a nehezebben „befogható” kilométer tárgyalását megelôzôen
külön kiépítenünk az addig tanult hosszmértékek rendszerét.) Mintegy 50 óra, vagyis kb. 10 hét múlva
vezetjük csak be a kilométer fogalmát az írásbeli szorzás algoritmusának elsajátítása után. A mennyi-
ségek törtrészénél ismét elôtérbe kerülnek az ismeretek, hozzájárulva a tört fogalmának megértésé-
hez. A hosszúság méréséhez kapcsolódó fogalmakat nem egyszerre tanítottuk, nem egy-két hét alatt
akartuk „készre tanítani” a témakört, hanem kis lépésekben haladva, csak egy-egy új ismerettel bôví-
tettük a tanulók ismeretkörét. A folyamatos ismétléssel és megerôsítéssel idôt és lehetôséget adtunk
az új fogalmak beépülésére. 
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Témakörön belül:
A fokozatosság és a kis lépésekben haladásnak az elvét témakörön belül is tartanunk kell. Nézzük
például az írásbeli összeadás algoritmusának az elsajátítását!

1.

A tanulók a problémafelvetés után a játék pénzeket a helyiérték-táblázatba helyezik. Mivel tevé-
kenységbôl indul ki az problémamegoldás, a tanulónak érthetôvé válik, hogy az egyeseket, tíze-
seket egymás alá kell rendezni, közben tapasztalatot szereznek az összeadás kommutativitásával
kapcsolatban.

2.

A tanulóknak önállóan a füzetükbe kell írniuk az írásbeli összeadást, figyelve a helyi érték szerinti
írásmódra. Majd meg kell fogalmazniuk, hogy Tasziló megoldása miért helytelen. Azzal, hogy a
tanuló verbalizálja a megfigyelését, még inkább tudatossá, primitív rutinoktól mentessé teszi az al-
goritmus elsajátítását.
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Andrásnak 131 Ft-ja, Balázsnak 325 Ft-ja van.
Hány forintja van a két fiúnak együtt?
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Számolás Ellenőrzés

Ö = 456 Ft.
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3. 

Ha a gyermek megtanulta egymás alá rendezni a tagokat, csak azután kínáljuk meg „kész” írás-
beli mûvelettel. Így elkerüljük a mechanikus és az értelem nélküli ismeretközlést.

4. Természetesen külön tanítási órákat rendelünk ahhoz, hogy az átváltást gyakoroltassuk az egye-
sek, tízesek, százasok helyén, majd ha ezt készség szinten elsajátították a tanulók, akkor jelenik
meg egyszerre több helyi értéken is a beváltás, átváltás. 

Algoritmusok tanítása
Az egyszerû matematikai algoritmusok elsajátítása eszköze a magasabb rendû matematikai mûvele-
tek kialakulásának. Ha például a tanuló nem sajátítja el elsô osztályban a tízes átlépés algoritmusát,
nem alakul ki absztrahált szintû fejszámolás 20-as számkörben. Második osztályban a 100-as szám-
körben a tanuló még nehezebben fog boldogulni, mindenféle matematikailag nem adekvát eszközt
bevet (hozzászámlál, számegyenesen lépked stb.), hogy hiányosságát palástolja. Ennek következté-
ben a szorzótáblát, még ha a szorzás lényegét meg is érti, csak mechanikus úton, tartalom nélkül lesz
képes bevésni, hiszen valódi mûveletvégzésre nem képes.

A tartalom alapján történô szorzótábla bevésése, a 100-as számkörben történô mûveletvégzés al-
goritmusának elsajátítása kritikus matematikai készség: ahogyan nevében is benne van, kritikus, így
elôfeltétele a matematikai gondolkodás fejlôdésének. A leírtak miatt nagyon fontos, hogy jól ala-
pozzuk meg a tízes átlépést, kellô idôt szánjunk az algoritmus elsajátítására. A bontás begyakorlását
10-es számkörben addig kell gyakoroltatni, míg automatikussá nem válik, így kell eljárni a pótlással
is. Csak ezután következik a számok hozzáadása a 10-hez. Ha mindez készség szintûvé vált, csak
akkor kezdhetjük el a tízes átlépés algoritmusának a tanítását. Mindenféle eszközt segítségül híva meg
kell értetnünk a gyerekekkel, hogy tízes számrendszerben számolunk, és azt, hogy tíz egység egy új
minôséget ad (korong, pálcika, játék pénz stb.). Amíg készség szintûvé nem válik a tízes átlépés al-
goritmusának a tudatos használata, tehát ki nem alakul az absztrahált szintû fejszámolás, minden-
képpen biztassuk a gyereket arra, hogy amikor órán mûveletvégzésre felszólítjuk, „hangosan
gondolkozzon”. Ez a verbalizálás egyrészt segíti az algoritmus automatizálását, másrészt hiba
esetén rögtön látjuk a hiba forrását, így be tudunk avatkozni, javítani tudjuk azt. Az elsajátítás-
nak ezen a szintjén óva inteném a tanítókat a gyorsasági versenyektôl (pl.: számkirály),  mert néhány
tanulóból frusztrációt válthat ki, és hogy hamarabb megkapják az eredményt, az algoritmus hasz-
nálata helyett hozzászámlálást alkalmaznak, vagy az ujjukat használják. Ez pedig hátráltatja az abszt-
rahált szintû fejszámolás kialakulását. 

Az algoritmusok ezenkívül rendszert adnak, támpontot, biztonságot jelentenek, segítik összeren-
dezni a figyelmet, fokozzák a szeriális teljesítményt. (Lásd sorrendi emlékezet példái.) 

Induktív problémamegközelítés
Teljesen tanulófüggô az, hogy milyen hosszú az absztrakciós út a konkréttól az elvont fogalmak ki-
alakulásáig. Ezt az utat lehetôség szerint minden gyermeknek be kell járnia. A matematikai problé-
mák megértését megsegíti az, ha minél több érzékszervet bekapcsolunk az ismeretelsajátítás
folyamatába, hiszen így több csatornán keresztül történik a megerôsítés. Ezért fontos, hogy egy-egy
új fogalom kialakítása tevékenykedéssel, tevékenykedtetéssel történjen, legyen ez számkörbôvítés,
mûveletfogalom, geometriai ismeretek, mennyiségekkel kapcsolatos ismeretek kialakítása.

15

Becsüld meg az összeget! Végezd el az összeadásokat!
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„A matematikához nem vezet királyi út!” — tartja a mondás, de a mi feladatunk, hogy tanulóink
felismerjék, hogy a matematika nemcsak a „kiváltságosak, az okosak” tulajdona, hanem mindenki
életéhez kötôdô, életében jelen lévô, és sokszor nagyon szórakoztató. Ez egy elvonatkoztató és pro-
duktív gondolkodást igénylô tantárgy, ahol felfedezhetjük, hogy gondolkodni jó és érdekes! Ezt
azonban elsôként nekünk, pedagógusoknak kell elfogadnunk és közvetítenünk. Fontos, hogy egya-
ránt alkalmazzuk azokat a módszertani eljárásokat, amelyek alkalmasak a tehetséges tanulók azo-
nosítására, gondozására és a kevésbé tehetséges tanulók fejlesztésére. 

A matematikai tartalom tanítása során nagyon fontos a tudatos feladatválasztás.  Arra kell töreked-
nünk, hogy olyan feladatokkal találkozzanak a tanulóink, amelyek széles körben fejlesztik a képes-
ségeiket. Másik fontos tényezô a minôségi feladatmegoldás és a türelem. Hagyjunk idôt a
tanulóinknak arra, hogy átlássák a feladatot, megállapításokat tegyenek, gondolkodhassanak. Ne hú-
zódozzunk egy idôigényesebb, bonyolultabbnak tûnô feladattól sem, hiszen ezekben a feladatok-
ban benne rejlik annak a lehetôsége, hogy differenciáltan, gazdagon közelítenek meg egy-egy
matematikai problémát, magába építve a bázisfunkciók fejlesztését is. 

Ha egy pedagógus számára a megoldott feladatok mennyisége az elsôdleges, nem lesz ideje észre-
venni, hogy melyik tanuló hol akadt el, mi lehet a probléma hátterében, készség- vagy képességbeli
a hiányosság. Ebben az esetben a gyerek gyerekanyaggá, a pedagógus oktatóvá degradálódik. 

Épp ezért, hogy ezt megelôzhessük, nagyon lényeges, hogy megfelelôen felépített, minden ízében
gondosan strukturált eszközrendszert használjunk, ahol a matematikai készségek kialakítása és a
matematikai tartalmak, ismeretek elsajátítása a kezdetektôl a párhuzamosan fejlesztett rész-
képességek szilárd bázisára támaszkodhat.

16

Keress olyan edényeket, üvegeket stb., amelyek ûrtartalma

1 l, 1 l-nél kevesebb, 10 l-nél több!
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Készítette: Czakó Anita, (Gödöllô, Erkel Ferenc Általános Iskola, logopédiai tagozat)

A szerzôrôl: tanító, gyógypedagógia specializációval;
Egyéb végzettségei: Debreceni Egyetem, pedagógia tanári szak;

Debreceni Egyetem, tehetség- és képességfejlesztési szakértô szak, 
oktatásügyi rendszerelemzés specializációval;
Debreceni Egyetem Pszichológia Intézet, tehetség és fejlesztése szakvizsga;
Kommunikáció- és személyiségfejlesztô tréner 
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További ajánlat a szerző Műszaki Kiadónál megjelent műveiből:

Kapcsolj!-sorozat

Vásárlás
Máté és Gergő bevásároltak a piacon.

Oszd el úgy közöttük a vásároltakat, hogy
• mind-ket-ten a-zo-nos tö-me-gű á-rut vi-gye-nek.

• Ger-gő cso-mag-ja 2 kg-mal ne-he-zebb le-gyen, mint Má-té-é.
• Má-té cso-mag-ja fe-le-o-lyan ne-héz le-gyen, mint Ger-gő-é.

Öltöztesd át a bohócot!

52

53

2 kg
3 kg

1 kg
5 kg

7 kg

Máté

Gergő
Máté

Gergő
Máté

Gergő

35

Page 35

38

Egy zacskóban 9 üveggolyó van.

4 sárga, 2 piros, a többi kék. Csukott szemmel kiveszünk ötöt. Döntsd el,

hogy az állításaim biztosan igazak, lehetségesek, vagy lehetetlenek.

Tegyél �-et a táblázat megfelelő sorába!

67

Ezek a ládák kincset rejtenek. Melyik láda rejti a legtöbb kincset, ha a

nyíl mindig a kevesebb kincset rejtő láda felé mutat? Állítsd a ládák tulaj-

donosait gazdagságuk szerint növekvő sorrendbe!

< 
< 

< 

68

Biztosan
igaz

Lehet, de nem biztos
Lehetetlen

A kivett golyók között lesz sárga

színű.

A kivett golyók között legalább

kétféle szín lesz.A zsákban csak egyféle színű

golyó marad.
Lehet, hogy a kihúzott golyók

mindegyike kék.A zsákban maradt golyók között

több lesz a piros, mint a sárga.
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Melyik síkidom melyik bokor mögött lakik?

6

4gyak5-52korr2bizt:master_10.qxd 5/21/2009 8:18 PM Page 7

Az iskolai oktatásban a füzeteket a tanév végi, illetve következõ tanév eleji játékos, több fejlesztési
célt szem elõtt tartó ismétléshez javasoljuk. (Például a Kapcsolj 4.-be! a 3. osztály végén, a 4. osz tály
elején, tehát a 4. osztályba lépõknek.) Sorozatunk célja, hogy a megszokott iskolai feladatoktól
eltérõen úgy jelenjenek meg a matematikai tartalmak, hogy felkeltsék a gyermekek érdeklõdését, a
tanulás nehéz folyamatát izgalmas játékká változtassák. A füzet feladatai széles skálán mozognak a
könnyûtõl az egészen sok fejtörést igénylõkig, így minden gyermek számára biztosítja a siker élményt.
Feldolgozásuk tetszés szerint történhet: órai keretben, tanórán kívüli foglalkozáson vagy otthon.
A tanulók, a szülõk és a pedagógusok munkáját megkönnyíti a „Megoldások” fejezet, amely egyrészt
önellenõrzésre tanít, másrészt felgyorsítja az ellenõrzési folyamatot. A megoldások lehetõséget ad -
nak az önálló feladatmegoldásra is, így a füzet kiváló eszköz lehet a szabadidõ hasznos eltöltéséhez.
A feladatok, jellegükbõl fakadóan, kooperatív munkaformák alkalmazására is lehe tõ séget te rem -
tenek. 

Czakó Anita
KAPCSOLJ 2.-BA!

MK–4389-3

Czakó Anita
KAPCSOLJ 3.-BA!
MK–4390-9

Czakó Anita
KAPCSOLJ 4.-BE!

MK–4392-3
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A Kezdõbetûk címû, a szövegértés-szövegalkotás fejlesztését szolgáló in-
teraktív tananyag az iskolába lépõ gyermekek számára készült.
Tankönyvfüggetlen programként bármelyik tanítási módszer kiegészítõ-
jeként jól használható, megkönnyíti az óvoda—iskola közötti átmenetet, mo-
tivációs alapokra fektetve alakítja ki a gyermekek tanulási szokásait. Az
iskolai munkába való sikeres beilleszkedést, a tanuláshoz szükséges

képességek, készségek fejlesztését olyan mozgással össze kap csol ható
feladatokkal, animációkkal támogatja, amelyek ben központi

szerepet kaptak az auditív és vizuális differenciálás
képességei, a testséma fejlesztése, a téri orientáció. A
tananyag a kezdeti szakaszt követõen az olvasás tanu -
lását, a szövegértést, a gondolkodást, az anyanyelv el-
sajátításához szükséges háttér ké pes ségek kialakítását
segíti elõ játékos feladatok, rejt vé nyek formájában.

Használatával a pedagógus könnyedén differenciálhatja
tanítványait, és kreatív módon saját osztályának igényei-

hez igazíthatja a képanyagot, a feladatokat, animációkat.
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ajánlott�
korcsoport

KEZDÔBETÛK

Verzió 1.0

6 7 8

Óvoda- és iskola közötti átmenetet segítő animációgyűjtemény

C
D

-rôl indítható változat

MK–6244-3

6 7 8
ajánlott�
korcsoport:

C
D

-rôl indítható változat

MK-6244-3

KEZDÔBETÛK

Óvoda és iskola közötti 
átmenetet segítő 

animációgyűjtemény

KEZDŐBETŰK
Interaktív CD-ROM
MK–6244-3

ÍGY KÖNNYŰ! 1-3.
A szöveges feladatok megoldása tanulható
Interaktív CD-ROM

Székely Balázsné
RÉSZKÉPESSÉGEK I-II.
MK–4413201-MK–4413202

A Műszaki Kiadó további ajánlatai a részképességek fejlesztéséhez

Fisher-könyvek

Telepíthetó́  változat hálózati telepítésselTelepíthetó́  változat hálózati telepítéssel

Telepíthetó́  változat hálózati telepítéssel Telepíthetó́  változat hálózati telepítéssel
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Kiadványok
az alsó tagozatos matematika hatékony tanításához

Mi a feladat?

Balázs már megtanult
tovább számolni.
Meddig tud számolni?
Rajzolj annyi piros pálcikát,
hogy összesen 8 pálcika
legyen! Hány pálcikát
rajzoltál?

Mesélj a képrôl!
Hány ember van a képen?
Hány gyerek? Hány felnôtt?
Hányan néznek a képen
balra (jobbra)?
Hány fa van a képen?
Hány fának nincs levele?
Miért? Hány fának van
levele?
Hányan szánkóznak?
Hányan nem szánkóznak?
Hányan síelnek? Hányan
nem síelnek? Hányan
építenek hóembert?
Hányan nem építenek?
Mibôl van a képen 1 (2, 3,
4, 5, 6, 7, 8)?
Kinek a nyakában van piros
sál? Milyen színû sapka van
az apa fején?

Keress vonalakat a
képen! Írd át kékkel!

Hány állat van a képen?

Hány alszik téli álmot?
Hány nem?

Hány madár van? Hány
négylábú állat?

Hány háziállat? Hány nem?

Hány állat költözik el télen?
Hány marad itt?

Melyek néznek a képen
jobbra (balra)?

Mire tanít?

Számolás 8-ig. A 8 bontása.
vonal írása.

Évszakok.

Ajánlás:

Beszélgessünk arról, hogy a család mit
szokott csinálni télen.

35

Tél

132

Logikai feladatok

1.
Három barátnő nagyon szeret korcsolyázni. Melyik lánynak mi a ke-
resztneve, ha tudjuk, hogy:
Dóra sapkája nem kék;
Edit sapkája zöld vagy kék;
Fanni sapkája se nem piros, se nem zöld?

3.
Egy utcában négy ház van. A házaknál egy-egy kutya lakik, Buksi,

Fickó, Cézár és Topi. Topinak csak egy szomszédja van, Fickó.
Cézár nem Fickó mellett lakik. Írd a házikókra, melyik kutyá-

nak mi a neve, ha a fekete színű kutya nem Fickó!

4.
Gábornak, Hugónak, Ildikónak és Juditnak van
egy-egy állata: egy mókus, egy papagáj, egy
cica és egy kutya. Melyik állat melyik gyereké,
ha tudjuk, hogy: 
Gábor állata négylábú; 
Hugó állata nem szőrös; 
Ildikó állata a mókus vagy a cica; 
Judit állata nem a mókus, és nem a kutya?

2.
A jóságos hétfejű sárkány is fázik télen, s minden fejére egy-egy szí-
nes sapkát tett. Melyik sapka milyen színű, ha tudjuk, hogy:
– a középső fején levő sapka színe nem kék;
– a piros sapkás és a zöld sapkás feje közötti fején kék sapka van;
– a piros sapkás és a barna sapkás feje közötti fején citromsárga sapka

van;
– szemből nézve a barna sapkás fejétől jobbra levő szomszédos fejére narancsszínű sapkát

húzott;
– a lila sapkás fejének csak egy szomszédos feje van, amelyre zöld színű sapka került.
Színezd ki a sapkákat!

133

5.
A nagyszülők a három unokájukat, Anitát, Boldizsárt és Csabát
elvitték nyaralni. A strandon egyikük jégkrémet, másikuk fagyit,
harmadikuk jégkását kért. Melyikük mit kaphatott, ha
Anita nem jégkrémet,
Boldizsár jégkrémet vagy fagyit,
Cili nem fagyit és nem jégkását kapott,
és mindegyik gyerek azt kapott, amit kért?

...................................................................

...................................................................

...................................................................

6.
Ida, Juli és Kata barátnők. Mindegyikük más napon látogatott el az
állatkertbe, hétfőn, kedden és szerdán, és mindegyikük más állatot
nézett meg, fókát, jegesmedvét, pingvint. Ki melyik nap és milyen
állatot nézett meg, ha tudjuk, hogy:

Ida és Juli nem a pingvint nézték meg;
Ida nem kedden ment az állatkertbe;

a fókát nem szerdán nézte meg az egyik lány; 
és kedden nézte meg valamelyik lány a jegesmedvét?

..........................................................................................................................................

7.
Négy gyerek találkozott a sportcsarnok bejáratánál. Melyik gyereket
hogy hívják, ha tudjuk, hogy:
Dobó, Futó és Ugró előbb érkezett, mint Fanni;
Dóra ugyanabba az iskolába jár, mint Futó és Dobó;
Ulrik és Futó ugyanabban a medencében úsznak;
Lövő és Lajos nem ugyanarra az edzésre jöttek?

......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

�� Er�pr�ba

����Figyeld meg a k�peket� Rajzold meg� hogy mi lenne a k�vetkez� k�pen�
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b
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����Melyek azok a lepk�k� amelyek teljesen egyform�k� Sz	nezd azonos sz	n
re a
mellett�k lev� kis n�gyzetet�
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HÁNYAT LÁTSZ?

Hány négyzetet, illetve háromszöget látsz az ábrákon? Színezz, úgy

könnyebb!

négyzet: .......... db háromszög: .......... db

négyzet: .......... db háromszög: .......... db

HÁNY KOCKÁBÓL ÁLLNAK AZ ALÁBBI ÉPÍTMÉNYEK?

Írd az építmény melletti alaprajzba az egymásra helyezett kockák számát, úgy

könnyebb lesz összeszámolni!

Állítsd sorba az építményeket a felhasznált kockák száma alapján!

Építmény

Kockák száma

A D

B E

C F

31

HÍDÉPÍTÉS

Az óceániai szigetvilág apró kis szigetei között kell hidakat építeni.

– Minden szigetrõl annyi híd indulhat ki, ahányas szám van rajta, de két

szigetet maximum két híd köthet csak össze. 

– A hidak nem keresztezhetik egymást, csak vízszintesen és függõlegesen

haladhatnak a pontsoron.

– Szeretnénk minden szigetre hídon át eljutni, ezért a hidaknak egy

összefüggõ rendszert kell alkotniuk.

NÉZETEK

Róka, nyuszi és mókus három különbözõ oldaláról nézi ugyanazt az épít-

ményt. Mindhárman lerajzolták, amit láttak. 

Kitalálod, melyik rajzot ki készítette? Írd a vonalra az állatok nevét!

................                ................                   ................ 
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Az Interaktív Matematika CD-sorozat elsõ részei
a Ligetbe repítik a gyerekeket. Az elsõsöknek
készült rész történetei vidámparki környezetben
játszódnak, a másodikos részek pedig cirkuszi
keretek közt. A jó hangulatú, színes és izgalmas
feladatok nemcsak azért készültek, hogy a taní -
tók munkáját megkönnyítsék, hanem az iskola-
padba most bekerült kisdiákoknak is élménnyé
varázsolják a matematikával való ismerkedést.
Nemcsak az óvoda-iskola átmenetben segít azzal
a kiadvány, hogy játékosan szórakoztatóvá teszi a
tanórákat, hanem az érdeklõdést felkeltõ, mo-
tivációteremtõ erejével egy döntõ idõszakban
segít megteremteni a matematika iránti pozitív
attitûdöt, ráébresztve a tanulókat arra, hogy gon-
dolkodni jó és érdekes! Azontúl, hogy a tanítók
egy kiváló motivációs eszközt kapnak a kezükbe,
a szerzõ úgy állította össze az animációkat, hogy
azokkal remek lehetõség nyílik a differenciálásra,
hiszen több tényezõ (idõ, nehézségi fok) is ál-
lítható a feladatokban. A kinyomtatható feladat-
lapok és a módszertani segédletben megjelenõ
ajánlások a különbözõ munkaformák (páros, cso-
portos, stb.) alkalmazásának lehetõségét segítik
elõ. A gyûjtemény nagy hangsúlyt fektet a
matematikai szövegértés fejlesztésére, a problé-
mamegoldó gondolkodás kialakítására.
Az egyes animációk a matematikai tartalmak el-
sajátításán és a számolási rutin kialakításán kívül
hozzájárulnak a tanulók részképességeinek
sokoldalú fejlesztéséhez. A CD alkalmas az osz -
tálytermi környezetben (tanórán, napköziben,
szakkörön) való használatra és egyéni fejlesztésre,
valamint az otthoni izgalmas, de hasznos idõ -
töltésre is.

Műszaki Könyvkiadó Kft.

1033 Budapest,

Szentendrei út 91–93.

telefon: [+361] 437-2405

fax: [+361] 437-2404

www.muszakikiado.hu

vevoszolg@muszakikiado.hu

M
űs

za
ki

 K
ia

dó

tanitsunk matekot_Layout 1  2010.11.11.  16:57  Oldal 20


