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Előszó
Választott témám játékos módszerek a tanításban. Ezen belül az ötödik osztályosok
számtan tanításával foglalkozom. Számos irodalom létezik arra vonatkozóan, hogy
milyen módon lehet egy matematika órát játékok segítségével érdekesebbé tenni.
Igyekeztem ezt a témát összefoglalni a teljesség igényének megfelelően, több oldalról is
megvizsgálni.
Szakdolgozatomban két fejezet szerepel, az első egy tanuláspszichológiai és
didaktikai összefoglaló. Ebben a részben ismertetem a matematika tanítás idevágó
pszichológiai és didaktikai hátterét. Elsősorban kifejtem a matematikai fogalomalkotás
folyamatát tekintem át, megemlítem a Bruner féle reprezentációelméletet, illetve a
Duál-kód elméletet, foglalkozom a fogalmak tanításával, és a matematika tanítás
didaktikai alapelveivel. Nagy hangsúlyt fektetek a motiváció és játék szerepére a
matematika tanulás során.
A második fejezetben játékos módszereket gyűjtöttem össze. Itt tankönyveket
használtam fel, de saját, kitalált feladatokat is ismertetek. A természetes számok
témakörét mutatom be, illetve azon belül is nagy hangsúlyt fektetve a helyi érték
fogalmára, és a műveletekre. Itt érdekességeket is összegyűjtöttem, például a különféle
helyi értékes és nem helyi értékes számírásokkal kapcsolatban. Nagy segítségemre volt
a Tanári Kincsestár, az elméleti háttér, és feladatok szempontjából egyaránt.
A játékos feladataimban visszatükröződik a tantárgyi integráció elve is,
igyekeztem a történelem tantárggyal kapcsolatban kapcsolódási pontokat keresni. A
feladatok összeválogatásánál ügyeltem arra, hogy minél érdekesebbek, és játékosabbak
legyenek.
Dolgozatomban végig hangsúlyozom azt, hogy milyen fontos a játék szerepe
manapság a matematikatanításban. Hiszen segítségével, sokkal érdekesebb és
hatásosabb matematika órákat tudunk tartani. Véleményem szerint a játék meghatározó
szerepet tölt be az oktatásban, csak sajnos ezt nagyon kevesen alkalmazzák. Próbálok
rávilágítani arra, hogy nem lehetetlen egy matematika órát játékosan tartani. Ennek
fényében készítettem el dolgozatomat is.
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1. Tanuláspszichológiai és didaktikai háttér
1.1. Bevezetés
Dolgozatom fő témája annak vizsgálata, hogy a különböző játékos feladatok hogyan
segítik az ötödik osztályos tanulók matematika tanulását. Különös hangsúlyt fektetek a
helyi érték fogalmának mélyebb elsajátítására, valamint a műveletvégzésekre a
természetes számokon belül.

Egy matematika óra akkor a leghatékonyabb, ha

próbálunk minél több felfedeztető feladatot végrehajtatni a gyerekekkel. Ebben nagy
segítségünkre vannak a különféle játékok. A játékos feladatok nagy segítségünkre
lehetnek a gyermeki fogalomalkotásban, a már meglévő fogalom határainak
pontosításában, abban az időszakban, amikor még nincsenek azon a szinten, ahol a
precíz definíciókat adhatunk, valamint alkalmasak a gyakorlás érdekesebbé és
hatékonyabbá tételére is.
Történelem szakom révén, igyekeztem kapcsolatot keresni a matematika és
történelem között, melyet feladatokon keresztül mutatok be. Fontosnak tartom a
tantárgyak összekapcsolását, segíti a gyerekeket a logikus gondolkozásban. Különböző
tantárgyak kapcsolódási pontjainak megismerésére pedig legjobb módszer, a
szemléletes, játékos feladatok kitűzése. A játékos feladatok ismertetése előtt
elengedhetetlenül szükséges, hogy vázlatosan ismertessem a matematika tanítás idevágó
pszichológiai és didaktikai hátterét.

1.2. Matematikai fogalomalkotás
Ahhoz, hogy egy fogalmat megalkothassunk, szükségünk van számos olyan
tapasztalatra, melyekben valami közös van. Ha megalkottuk az adott fogalmat, akkor
beszélhetünk a fogalomra vonatkozó példákról. Legjobb példák a mindennapi életben
találhatóak, amelyek során számos tapasztalat ér minket. A fogalom és a fogalom
jelölésére használt név között különbségek vannak. Ha egy név összekapcsolódott a
fogalommal, akkor a név használata segítségünkre van a tárgy osztályba sorolásánál. A
megnevezés lényeges szerepet játszik a fogalomalkotásban.
A fogalmi gondolkodás hatalmas erőt ad az ember számára ahhoz, hogy
viselkedését a környezethez igazítsa, illetve a környezet elvárásai alapján alakítsa.
Ugyanakkor a fogalmi gondolkodás nagy segítséget nyújt a gyerekek számára a
matematika tanulás során. A matematikatanulás – bár sokan nem így gondolják –
6

érdekes, élvezetes folyamat. Ennek ellenére sokak számára a matematika kevésbé
értelmes vagy teljesen értelmetlen szimbólumok kezelése egy csomó bemagolt szabály
alapján. Ez egyben unalmas, és értelmetlen, valamint nehéz is, mert különálló
szabályokra sokkal nehezebb emlékezni, mint egy kialakult, integrált fogalmi
rendszerre. A matematika nehézsége nagymértékű elvontságában és általánosságában
rejlik. A matematika azon tárgyak közé tartozik, amit nem tanulhatunk meg közvetlenül
mindennapi környezetünkből, csupán közvetetten más matematikusoktól. Ez a legjobb
esetben erősen függővé teszi a tanulót a tanáraitól, de rosszabb esetben félelmet, vagy
utálatot alakíthat ki a matematikával szemben.
A matematikatanulás alapelvei egyszerűek, de matematikai alkalmazásuk
kemény munkát igényel. Az első alapelv szerint definíció segítségével nem tudunk
közvetíteni hatékonyan, hanem szükségünk van példák sokaságára. A másik alapelv
szerint, maguk a felhasznált példák különböző fogalmak, ezért meg kell győződnünk
arról, hogy a tanulók már rendelkeznek ezekkel a fogalmakkal. Manapság sok tankönyv
megszegi az első alapelvet, és az új anyagrészeket definíciók sokaságával vezetik be,
melyek sok esetben olyan fogalmakat is használnak, melyekkel a gyerekek még nem
rendelkeznek. Ezek a definíciók nagyon pontosak lehetnek, de a tanuló számára első
hallásra sokszor érthetetlenek. Itt jön elő a tanár fontossága, akinek példák útján kell az
új anyagrészt és a definíciókat megértetni a gyerekekkel.1

1.2.1. Asszimiláció és akkomodáció
Az asszimiláció és akkomodáció fogalma Piaget nevéhez fűződik a pszichológiában.
Susanne Millar összefoglalta Piaget elképzeléseit, miszerint minden szerves fejlődésben
két alapfolyamat mutatható ki. Az asszimiláció a hasonulás, és az akkomodáció, az
idomulás. Legegyszerűbb példa az asszimilációra az evés. Az étel a szájba vétel után
megváltozik, és a szervezet részévé válik. Az akkomodáció a szervezetnek a külső
világhoz való hozzáilleszkedése, például a testtartás irányváltoztatása az akadály
elkerülésére. A két folyamat kiegészíti egymást. Piaget alkalmazza ezeket a fogalmakat
az értelmi folyamatokra is. Az asszimiláció minden olyan folyamatra teljesül, amelynek
eredményeképpen az értelem elsajátítja az információkat. Az akkomodáció pedig a

1

Richard R. Skemp: A matematikatanulás pszichológiája, Gondolat, Budapest, 1975, 20 – 45. p.
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külső világhoz való hozzáidomulás, amely a már megszerzett információk rendszerének
megváltoztatását jelenti.2
Miközben a külvilágból érkező tapasztalatokat asszimiláljuk, ezeket osztályokba
sorolva, fogalmakat alkotunk. A fogalomalkotásnak két különböző útja van. Az induktív
példákon alapszik, és a deduktív definíción alapuló fogalomalkotás. Ennek a két útnak
az ötvöződése jelenik meg egy – egy fogalom kialakításakor.
Skemp modellje szerint a legegyszerűbb fogalmakat érzékleti tapasztalatok
alapján alkotjuk meg, ezek az absztrakció legalsó elméletét képezik. Majd a fogalmakat
osztályokba sorolva az absztrakció második emeletén elhelyezkedő fogalmakat
nyerünk. A már meglévő fogalmainkból példák és ellenpéldák megfigyelésén keresztül,
a hasonlóságok és különbségek intuitív megragadásával juthatunk egyre magasabb
szintű fogalmakhoz. Ezáltal egy hierarchikus rendszer jön létre, ahol
magasabb rendű, mint

fogalom, amennyiben

az

fogalom

fogalom egy példája. Már

meglévő fogalmainkból új halmazokat hozhatunk létre, definícióval alkothatunk belőlük
új fogalmakat. A definíció valójában egy szabály, melynek alapján minden dologról
eldönthető, hogy hozzátartozik-e az újonnan létrehozott halmazhoz.
Az egyre bővülő fogalmaink az alá és fölérendeltség mellett sok egyéb szállal
kapcsolódhatnak egymáshoz, melyek összetett struktúrákba, szkémákba rendeződnek.
Skemp Piaget metaforáját tovább fejlesztette, az új fogalmak alkotása során két alapvető
műveletet különböztet meg, az asszimilációt, és az akkomodációt. Egy új fogalom
asszimilálása azt jelenti, hogy a tanulás során a fogalmat hozzákapcsoljuk korábbi
ismereteinkhez, beleillesztjük a már meglévő struktúrába. A megértésnek az élménye
ezeknek a kapcsolatoknak a felismerésével függ össze. Viszont előfordulhat, hogy az új
fogalom nem illik bele, vagy ellentmondásban van a már meglévő szkémáink
valamelyikével, és az új fogalom befogadásához meg kell változtatni a szkémát. Az
ember a szkéma segítségével megszervezi a múltbeli tapasztalatait, asszimilálja az új
információkat, de ehhez szükséges, hogy a szkéma akkomodálódjon az új helyzethez.

1.2.2. Problémák a fogalomépítésben
A szkémák szerinti tanulással hatásosabban tudjuk megtanulni azt, amivel éppen
foglalkozunk, és olyan szellemi eszközt is kidolgozunk a magunk számára, amellyel

2

Richard R. Skemp: A matematikatanulás pszichológiája, Gondolat, Budapest, 1975, 56. p.
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megkönnyíthetjük az adott területen a későbbi tanulást. Következetesen használva meg
tudjuk szilárdítani a szkéma korábban elsajátított részeit.
A szkémák megszilárdítása problémát is rejt magában, hiszen ez a stabilitás az
alkalmazkodóképesség gátjává válhat. Hiszen, ha olyan helyzetek jönnek létre, mikor
változtatni kellene a szkémákon, akkor minél szilárdabb egy szkéma, annál nagyobb
problémát okoz a változtatása. Ezzel a megváltoztatással pedig ellenállás jöhet létre.
Ilyen jellegű akkomodációra viszont a matematikai nevelés során időről időre szükség
van.

1.3. Reprezentációk
Tanítás során elkerülhetetlen, hogy az ismeret átadásához ne használjunk különböző
szemléltetési módokat, eszközöket. Külső reprezentációk segítségével segíthetjük a
gyerekek számára a tananyag elsajátítását. Ezek befolyásolják azt, hogy az új ismeretek
hogyan képződnek le, és hogyan reprezentálódnak a gondolkodásukban, és hogyan
épülnek be a már meglévő ismeretek rendszerébe.

1.3.1. Bruner reprezentációelmélete
Bruner osztályozása szerint a reprezentációk három fő típusba sorolhatók:
„A tudás bármely területe (vagy a területen belül bármely probléma) háromféle módon
képezhető le: egy bizonyos eredmény elérésére alkalmas cselekvések sorozatával
(enaktív leképezés); olyan összegező képek vagy vázlatok sorozatával, amelyek valamely
fogalmat jelölnek anélkül, hogy azt teljesen meghatároznák (ikonikus leképezés); és
olyan

szimbólumrendszerből

származtatott

szimbolikus

vagy

logikai

ítéletek

sorozatával, amelyet ítéletek alkotására és átalakítására vonatkozó szabályok és
törvények határoznak meg (szimbolikus leképezés).”3

1.3.2. Duál-kód elmélet
Paivio duál-kód elmélete kicsit átalakítja Bruner modelljét. Szerinte a megismerés két
különálló alrendszer működését kívánja meg, egy verbális rendszer, ami közvetlenül a
nyelvre, és egy non-verbális rendszer, ami a nem nyelvi eseményekre specializálódott.
A rendszerek belső reprezentációs egységei a „logogen”, illetve „imagen”
elnevezést kapták. Paivio kísérletei szerint különböző logogenjeink és imagenjeink
3

Bruner, 1974, 72. p., in Szeredi Éva: Geometria mozgásban – Az egybevágósági transzformációk
tanításának egy új módszere, Doktori értekezés, Debrecen, 2011, 21. p.
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vannak a tárgyak, illetve a nyelv képi, hallási, érzelmi és mozgásos jellemzőinek
megfelelően, tehát modalitás specifikusak.
Piaget és Skemp elmélete, vagyis az új információnak egy szkémába történő
asszimilációjáról illetve akkomodációjáról, abban különbözik a duál-kód elmélettől,
hogy a duál-kód elméletben nagy fontossága van a nem verbális és verbális
komponenseknek.4

1.4. Fogalmak tanítása
A fogalomalkotás folyamata két részből áll, először analízis segítségével a tárgyak,
jelenségek tulajdonságait kiemeljük, majd szintézis révén a lényeges jellemzőket
egyesítjük egy egységes egésszé. A fogalomban valamilyen vonatkozásban csak a
lényeges jegyek tükröződnek vissza.
Dörfler megkülönbözteti egymástól az empirikus és a teoretikus fogalomképzést.
Az empirikus fogalomalkotás alatt azt érti, hogy a fogalom sok, látszólag különböző
jelenségben a közös felismerése révén keletkezik, összehasonlítás és absztrakció
segítségével. A teoretikus fogalomalkotás a tevékenységből – konkrét, vagy szellemi –
és műveletekből kifejlődött tevékenységi-műveleti, illetve relációséma, amely a
tevékenységek, műveletek eredményeként létrejövő relációkat sematizálja és ezáltal
általánosítja.

1.4.1. Fogalmak kapcsolata
A fölérendelt fogalom – alárendelt fogalom egy kölcsönös viszonyt jelent, méghozzá a
fölérendelt fogalom terjedelme magába foglalja az alárendelt fogalom terjedelmét. Egy
fogalomnak több fölérendelt fogalma lehetséges. Mellérendelt fogalmakról akkor
beszélünk, ha két fogalomnak van közös fölérendelt fogalma anélkül, hogy közöttük alá
– fölérendeltségi viszony állna.

1.4.2. Fogalmak fajtái
Didaktikailag célszerű megkülönböztetni egymástól az alábbi fogalom fajtákat:
-

Tárgyi fogalmak: valódi vagy gondolati objektumok osztálya

-

Reláció fogalmak: a tárgyak közötti kapcsolatokat tükrözi vissza

-

Műveleti fogalmak: a tárgyakkal végzett cselekvéseket jelölik

4

Szeredi Éva: Geometria mozgásban – Az egybevágósági transzformációk tanításának egy új módszere,
Doktori értekezés, Debrecen, 2011, 15 – 24. p.
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1.4.3. Fogalmak bevezetése
A fogalmaknak a bevezetésére három különféle mód lehetséges.
Induktív út
A cél a konkrét egyedi példáknak az összehasonlítása, a közös tulajdonságoknak a
kiemelése. A tanuló ezzel a módszerrel absztrakció révén jut el az általánosításhoz.
Előnyei közé tartozik, hogy jelentős mennyiségű önálló tanulói munkát tesz
lehetővé, hozzájárul az általános szellemi képességek, nyelvi-logikai képességek
fejlesztéséhez. Még a definíció bevezetése előtt kialakulhat valamiféle helyes képzet az
adott fogalomról, és lehetővé teszi, hogy a gyerekek önállóan fogalmazzák meg a
bevezetendő fogalom definícióját.
Hátrányai közé sorolható az időigényesség, valamint akkor célszerű a
használata, ha megfelelő minőségű és mennyiségű kiindulási példa és ellenpélda áll a
rendelkezésünkre.
Deduktív út
A tanuló az általánostól jut el a konkréthoz, azaz egy fölérendelt fogalom és a
meghatározó tulajdonságok segítségével a tanár kimondja a definíciót, illetve a
gyerekek többször elolvassák. Ezután jön az elemzés. Ebben a szakaszban nagyon
fontos a sok példa.
Előnye az időmegtakarítás, illetve jól felkészülnek a diákok a felsőoktatási
tanulmányokra.
Hátrányai közé tartozik az, hogy olyan általános szellemi képességek, mint
például az összehasonlítás, absztrakció, a háttérben maradnak, valamint feltételezi a
módszer a fölérendelt fogalom és a meghatározó tulajdonságok ismeretét.
Konstruktív út
A szóban forgó fogalom egy konkrét reprezentánsának előállítása bizonyos feltételek
mellett, az eljárás általánosítása. A tanár vezetésével néhány reprezentáns előállítása
adott feltételek mellett, ezt követi az általánosítás, majd a definíció megfogalmazása.
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A konstruktív út az induktív és deduktív út között helyezkedik el. Konkrét
objektumból indul ki, de ennek előállításához minden reprezentánst jellemző
tulajdonságot felhasznál.5

1.5. A matematikatanítás didaktikai alapelvei
1.5.1. A spiralitás elve
A lényege ennek az elvnek, hogy bizonyos oktatási témák különböző életkorokban,
különböző feldolgozási szinten újra meg újra előfordulnak. Bruner szerint a különböző
szinteknek különböző reprezentációmódok felelnek meg.
A spiralitás elvével szorosan összekapcsolódik az előismeretekhez való
kapcsolódás elve. Eszerint egy téma tanítása során kapcsolódni kell a spirál alacsonyabb
szintjéhez, illetve építeni kell a tanulók iskolán kívüli tapasztalataira. Ide tartozik a
folytathatóság elve, amely szerint egy adott témát a tantervbe úgy kell beépíteni, hogy
egy magasabb szinten építeni lehessen az elsajátítottakra. Fontos még az előre tekintő
tanulás elve is, amely alapján egy téma tanulását nem kell magasabb osztályokig eltolni,
hanem korábban, egyszerűbb formában be kell vezetni. Speciális esete a prefigurációs
elv, ami kimondja, hogy a szimbolikus reprezentációt alacsonyabb osztályokban az
enaktív és ikonikus reprezentációknak kell előkészíteniük. Végül a spiralitás elve
összefüggésben áll az egyszerüsítés-elementarizáció elvével is, vagyis a gyerekek
munkáját segíteni kell, hozzáférhetővé kell tenni számukra az anyagot az egyszerűbb
bemutatási módokkal.

1.5.2. Szemléletesség elve
Új tartalom kidolgozása esetén nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a szemléletességre.
A tanulót olyan szituációba kell hozni, melyben csak néhány elem, szempont valóban új
és az általa ismert sémák alkalmazására bő lehetőség nyílik. 6
A definíciók mellett a fogalomképzet nem verbális, nem tudatos elemeinek
nagyon fontos szerepe van a megértésben, a matematikai gondolkodásban. Ezeknek az
alakulása összefüggésben van a külső reprezentációkkal, a különböző szemléltetésekkel.

5

Ambrus András: Bevezetés a matematikadidaktikába, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1995, 57 – 68. p.
Ambrus András: Bevezetés a matematikadidaktikába, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1995, 135 – 137.
p.
6
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Belső reprezentációs rendszerek alakulása attól is függ, hogy a tanuló milyen
sorrendben, milyen formában találkozik annak külső reprezentációjával. Bruner szerint
a hagyományos sorrend, mikor az értelmi fejlődés az enaktív leképezéstől az ikonikuson
keresztül halad a valóság szimbolikus leképezése felé. Ellenben, ha a gyerek már fejlett
szimbolikus rendszerben gondolkozik, akkor lehetséges az első két szakasz
megkerülése. Ez azonban kockázatos, mert elképzelhető, hogy a diák mégsem
rendelkezik megfelelő képzetrendszerrel, amelyre támaszkodni tudna, ha a szimbolikus
átalakítással nem sikerül a problémát megoldania.
Fontos a konkrét szemléltetési módok megválasztása. Nem mindegy, hogy egy
adott szituációban milyen reprezentációt választunk. Az ikonikus és az enaktív
reprezentációk vannak a legerősebb hatással a gyerekekre, azon belül is a
gondolkodásukban kialakuló nem verbális fogalomképzetekre. Ha ellentmondások
alakulnak ki, akkor azt nagyon nehezen lehet orvosolni.
Fontos az is, hogy az egyes szemléltető eszközöket milyen módon használjuk,
mennyi ideig. Használhatjuk ezeket az eszközöket demonstrációként, vagy a gyerekek
által manipulációs eszközként. Paivio a szemléltető eszközök használatát duál-kódú
eljárásoknak nevezi. Szerinte nem elég ezeket az eszközöket a fogalmak bevezetésére
használni, hanem hosszabb ideig kell alkalmazni, szisztematikusan, hiszen ekkor lesz a
tanítás sikeres.7
Dolgozatomban különös hangsúlyt fektetek a szemléltetésre. Nagyon fontosnak
tartom, hogy az egyes információkat, új fogalmakat a gyerekek szemléltetés
segítségével jobban el tudják sajátítani. Ez a módszer segíti a mélyebb megértést, és
elősegíti a későbbi, magasabb szintű fogalmak megértését is. A matematikatanítás során
a fogalmak egymásra épülnek, ezért elengedhetetlen az alapok megfelelő kiépítése a
gyerekek részére.

1.5.3. Integráció elve
A siker titka egy tanuló számára az, ha ismeretei kapcsolatok hálózatába integráltak,
szervezettek. Az integráció elve szerint az oktatásban a kapcsolatok hálózatát, az értelmi
összefüggéseket kell kidolgozni. Törekedni kell integrációra az új ismeretek

7

Szeredi Éva: Geometria mozgásban – Az egybevágósági transzformációk tanításának egy új módszere,
Doktori értekezés, Debrecen, 2011, 22 – 24. p.
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kidolgozásánál. Általában az ismétlő órákon van a legtöbb lehetőség az átfogó
kapcsolatok tudatosítására.8
Dolgozatomban igyekeztem olyan feladatokat is írni, melyek szorosan
összefüggnek a történelemmel. Hiszen ötödik osztályban vannak olyan matematikai
vonatkozások, melyek megjelennek a történelemben. Ezekre a vonatkozásokra hoztam
fel példákat. Természetesen más tantárgyakkal is lehet kapcsolatot létesíteni, úgy
gondolom, hogy ezen a téren a matematika nyitott és sokféle lehetőséget kínál.

1.5.4. Stabilizáció elve
Ez egy nagyon fontos elv, hiszen ahhoz, hogy egy fogalom a tanuló kognitív
struktúrájának stabil része legyen, szükséges, hogy időről időre új kontextusban
gyakorolja és alkalmazza ismereteit. Ezáltal válik általánossá, és kerül kapcsolatba a
többi fogalommal. Az ismeretek stabilitását a szakirodalomban megerősítésnek nevezik.
A megerősítésnek a fázisai, a gyakorlás, elmélyítés, alkalmazás, rendszerezés, és
ismétlés.
Irányított felfedezéses tanulás
Hagyományos iskolában – új anyag feldolgozása, gyakorlás – a két fázis teljesen
elkülönül egymástól. Az általános séma lényege, hogy a tanár elmagyaráz, bemutat egy
eljárást, majd a diák igyekszik a bemutatottat reprodukálni. Egy magasabb szintje, hogy
egy mintafeladatot az osztály közösen old meg, majd hasonló feladatok megoldásán
keresztül begyakorolják a mintapéldát. Ez alapján az a jó tanár, aki jól el tudja
magyarázni, és az a jó tanuló, aki gyorsan felfogja a példát. Ha nem következik be a
kívánt eredmény, akkor további gyakorlás útján próbálja a tanár eredményesebbé tenni
az órát.
A gyakorlást azonban jól használhatjuk új fogalmak alapozására, felfedezésére
is. A felfedezés és a gyakorlás szoros kapcsolatban állnak egymással. Felfedezés csak
akkor lehetséges, ha a rendelkezésre álló készségekre és előhívható ismeretekre épül. A
tanulás valójában mindig továbbtanulás, azaz új elemeknek a beépítése a már meglévő
sémarendszerbe. Ugyanakkor a felfedezéses tanulás folyamán bizonyos ismeretelemek,

8

Ambrus András: Bevezetés a matematikadidaktikába, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1995, 142 – 143.
p.
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eljárások, képességek ismétlődnek, begyakorlódnak. Az irányított felfedezéses tanulás
éppen ezért a problémák megoldását jelenti.
A hagyományos értelemben vett megtanítás során a tanár beosztja a tananyagot,
és leadja, segít a feladatok megoldásánál a tanulóknak, és magát úgy tekinti, mint közlő,
azaz instruktor. Szigorúan korlátozza magát a szaklogika szerint rendezett tartalmakra
és inkább szorgalmazza a begyakoroltatást, a kikérdezhető tudást. Éppen ezért nagy
hangsúlyt fektet a mechanizmusok begyakorlására.
Ezzel szemben az irányított felfedezés során a tanár szituációkat ajánl, melyek
érdeklődést, utánagondolást váltanak ki, úgy segít a tanulókon, hogy ők magukon
tudjanak segíteni a feladatoknál, valamint felelősséget érez a diákok sokoldalú
fejlődéséért. Továbbá nyitott a matematikán kívüli kapcsolatokra, igyekszik a
készségeket és a tudáselemeket az intellektuális képességek fejlesztésébe integrálni és
nagy hangsúlyt helyez a komplex sémák asszimilálására.9
Magam részéről előnyben részesítem egy tanórán az irányított felfedezéses
tanítást, és erre írtam is játékos feladatokat. De ahhoz, hogy kialakuljon egy ilyen
rendszer, kellenek alapismeretek a diákok részéről. Véleményem szerint nem
elhanyagolható a megtanítás módszere sem, mert egyedül nem tud jól működni az
irányított felfedezéses tanítás. Nem mindig lehet ezzel a módszerrel sikert aratni.
Viszont együtt alkalmazva a kétféle módszert, már sikereket tudunk elérni. Mindez az
arányokon múlik, hogy felismerjük azt, hogy mikor érdemet megtanítani az anyagot, és
mikor érdemes felfedeztetni. Ez a felismerés pedig a tanár következetességén, és
rugalmasságán múlik.
Gyakorlás fajtái
A gyakorlás alatt értjük a készségek begyakorlását, a fogalmi ismeretek gyakorlását, a
képességek és végül a magatartásformák, hozzáállások gyakorlását.
A készségfejlesztés központjában egy algoritmus vagy egy fél algoritmus eljárás
elsajátítása áll. A gyakorlatban előforduló készségek például a számolás, algebrai
kifejezések átalakítása, egyenletek megoldása, és vektorszámítás. Jellemzői közé

9
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p.

15

tartozik, hogy nincs félreérthetőség, megoldási biztonságot nyújt, automatizálható.
Céljai, hogy tudat nélkül reprodukálható legyen, valamint az értelmes tanulás.
A fogalmi ismeretek nehezen elválaszthatóak a készségektől. Sokszor
algoritmusban jelentkeznek. A fogalmi ismeretelemek lehetőségek szerint minél
sokrétűbben összekapcsolt hálózatot alkotnak. Maga a gyakorlás a kapcsolatok
számának bővítését, rögzítését jelenti.
A képességek definiálása nagyon nehéz. Realizálásukra nincsenek olyan szóban
megfogalmazott szabályok, mint az algoritmusokra, de léteznek hasznos stratégiák,
melyeket tudatosítani kell.
Végül a magatartásformák, hozzáállások gyakorlásánál fontos a koncentrált és
gondos munkavégzés, a hibákhoz való pozitív hozzáállás, és a hiábavaló fáradozások
elviselése. Ezen a területen a gyakorlás másfajta típusa jelenik meg. Bizonytalanabb a
siker, viszont ha sikerül a tulajdonságok elérése, akkor az egész életre szól. A tanár
magatartásformái, hozzáállása áttranszformálódik a tanulókra. Ez visszafele is
megjelenik.

1.5.5. Gyakorlás didaktikai elvei
Összesen négyféle didaktikai levet különböztetünk meg egymástól.
A problémaorientáció elve szerint célszerű a gyakorlást bizonyos problémakörbe
helyezni. Azonos típusú feladatok megoldása elvezet egy probléma megoldásához is.
Erre példa a műveletek egész számok, törtek, algebrai kifejezések körében.
Az operatív gyakorlás elvének lényege az azonos típusú feladatok adatainak
szisztematikus variálása, ezek hatásának vizsgálata és ezáltal a szabályszerűségek
felismerése. Például áttérés az egyes lépések más sorrendben való elvégzésére.
Produktív gyakorlás elve azt mondja ki, hogy ahol lehetséges, ott a gyakorlást
össze kell kapcsolni a matematikai objektumok, alakzatok, számok, algebrai kifejezések
előállításával. A produktív gyakorlás olyan cselekvések, tevékenységek ismétlését
jelenti, ahol magát a begyakorlandó séma folyamatosságát kell fejleszteni, alakítani.
Alkalmazásorientált gyakorlás elvénél lehetőség nyílik a gyakorlati életre
vonatkozó ismeretek gazdagítására. Erre legjobb példa a kocka feldarabolása, a térfogat
és felszín kapcsolata.
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1.5.6. Tudatosság elve
A tananyag tudatos elsajátításának jelentése, hogy a diákok az elsajátított tananyagot
megértették és tudják azokat új szituációkban alkalmazni. Egy tanuló akkor ért egy
tananyagot, ha bizonyos kérdésekre választ tud adni, és nem okoz gondot a probléma
megoldása. A különböző pedagógiailag célszerű kérdésfeltevéseknek optimális
erőkifejtésre kell sarkallnia a tanulókat. Kevés erőkifejtést igénylő, valamint a diákok
erejét meghaladó kérdés csak elutasító magatartást vált ki a gyerekekből.10

1.6. A tanulás motivációi
A motiváció egy gyűjtőfogalom, általánosan az ember cselekvéseinek hátterét és
mozgatórugóit jelöli. Felelős a viselkedés beindításáért, ezt irányítja és fenntartja
mindaddig, amíg a célirányos viselkedés a motiváció kielégülését nem eredményezi.
Ekkor beszélhetünk az öröm, telítődés állapotáról.
Humánspecifikus motivációkon belül kétféle típust különböztetünk meg.
Extrinzik motivációnak nevezzük az olyan késztetéseket, melyek célja valamilyen
kézzelfogható cél, nyereség elérése, esetleg valamilyen kár elkerülése. Itt valamilyen
külső tényező is szerepet játszik, a cselekedet eszközjellegűvé válik. Ettől
megkülönböztetjük az intrinzik motivációt, melynek lényege, hogy maga a cselekvés, a
benne rejlő öröm a cél, így a tevékenység maga önjutalmazó. Ilyen, ha érdeklődésből, a
probléma megfejtésének öröméért oldja meg a példákat a tanuló.11
Egy matematika órán nagyon fontos a gyerekek motiválása. Feltehetnénk azt a
kérdést, hogy miért akarna bárki is matematikát tanulni? Hiszen bármiféle motiváció
nélkül senkitől sem várható el, hogy valamiféle erőfeszítést tegyen. Ugyanakkor
felmerül az a kérdés is, hogy hogyan tanulják meg az emberek, hogy a matematika
szükséges? Új szükségletek elsajátításának egyik módja, ha megtanuljuk, hogy a már
meglévő szükségletek kielégítéséhez vezetnek. A matematika értékes és általánosan
felhasználható eljárás másfajta szükségletek kielégítésére.
A pályaképre vonatkozó célok motiválhatnak, de túlságosan távoliak ahhoz,
hogy alkalmazhatóak lennének az első iskolaévekre. Az osztályban a közvetlen
motivációk feltehetően hatásosabbak. Ezek közül az egyik a törekvés arra, hogy a tanár
10
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kedvére tegyünk, a másik a félelem attól, hogy a tanárnak nem tetsző dolgot
cselekedjünk. Széleskörű alkalmazása létezik a hagyományos jutalmazás és büntetés
módszereknek.
Az előzőekben leírt kétfajta motiváció azonban külsődleges a matematikához
viszonyítva. Egy mechanikus magolós tanulással elkerülhető a tanár neheztelése és a
büntetés, azonban ez a tanulás nem jelenti a megértést. Mivel a megértés hosszabb időt
vesz igénybe, ezért háttérbe szorítják, és előnyben részesítik az úgynevezett papagájtanulást. Hiszen ezzel a tanulási formával elérik a céljukat a gyerekek, nem bünteti meg
őket a tanár, illetve még örömöt is okoznak neki.
Vannak azért olyan gyerekek is, akik számára a matematika önmagában is
élvezetes és érdekes tevékenység, függetlenül attól, hogy ez még milyen más célokat
szolgál. Az viszont, hogy miért is élvezik ezek a diákok a matematika tanulását és
gyakorlását csupán önmagáért, nem nyilvánvaló.
Felmerül azonban a növekedésre való szükséglet kielégítésére vonatkozó igény.
Itt nemcsak fizikai növekedésre lehet gondolni, hanem képességek, erő, tudás és
bármely más fizikai szenzomotoros vagy mentális növekedésre, amely ténylegesen vagy
potenciálisan elősegíti a létfenntartást. A szellemi növekedés legalább annyira fontos a
létfenntartáshoz, mint a fizikai növekedés. Azokat a tevékenységeket, amelyek
hozzájárulnak a szellemi növekedéshez, a gyermeknek legalább olyan mértékben kell
élveznie, mint a fizikai tevékenységet. Az értelem különféle módon történő
gyakorlásából eredő élvezetnek el kellene kísérnie bennünket a gyermekkortól az
öregkorig. A matematikatanítás egyik legfontosabb célja éppen gyerekek szellemi
növekedésének a segítése. Éppen ezért is fontos, hogy az iskolában szerethetővé tegyük
a matematikát. Erre a célra pedig a játékos tanítás remek lehetőséget kínál.
Azok az örömök, amelyet fizikai vagy szellemi tevékenységeink révén
tapasztalunk, magukból a tevékenységekből erednek. Ha valami olyasmit végzünk, amit
élvezünk, akkor ez azonnali belső jutalmazással jár együtt, és maga a tevékenység segíti
elő önmaga folytatását. Az a tény, hogy a növekedést elősegítő tevékenységek élvezetet
okoznak, a matematika tanulásának a legfontosabb hajtóereje.12
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Manapság is komoly problémát okoz, hogy hogyan lehetne egy matematika órán
a gyerekeket motiválni. A matematikatanulás terén törekedni kell a belső motiváció
kihasználására. Ehhez szükséges a belső motiváció mélyebb megértése, és kreatív
alkalmazása a diákok körében. Ha egy órán sikeresen felhasználjuk a belső motivációt,
akkor sokak számára élvezetessé válik a matematika. Ha azonban nem használjuk ki jól
a belső motivációt, akkor az élvezet kínszenvedéssé válik, és legtöbben azonnal feladják
a matematikával kapcsolatos terveiket.

1.7. A játék szerepe a tanulásban
A tanulók számára az az elképzelés, hogy valójában mi is a matematika, nehezen
megfogható. Igaz a tanárok többsége igyekszik a tananyagot a mindennapi életből
merített feladatokkal segíteni a megértést, de elkerülhetetlen már az alsó tagozatban is,
hogy absztrakt fogalmakat megismerjenek. A matematikai elvont gondolkodás igen
magas gondolkodási szintet követel, de az absztrakció nem áll olyan távol a
gyerekektől.
A meséket, a gondolatbeli játékokat nagyon szeretik a diákok, és ha sikerül
elhitetnünk a gyerekekkel, hogy a matematika világa számunkra is rejt elbűvölő,
érdekes dolgokat, akkor a diákok jó részét be tudjuk vonni a játékba és mesébe.
Nyugodtan szabadjára engedhetjük a diákok fantáziáját és a sajátunkat is, hiszen
minden generációnak megvannak a maga meséi, de még akár nyolcadikos korukban is
szívesen fordulnak a gyerekek mesés történetekhez, sőt akár még újabbakat is
gondolnak ki.
A matematikai játékok két célt szolgálnak alapvetően. Egyik részük a már
megismert fogalom elmélyítésére és rögzítésére szolgál vagy egy eljárás, művelet
gyakoroltatására. A gyerekek szívesen gyakorolják az úgynevezett rutinfeladatokat,
amelyek egy idő után unalmasakká válhatnak, de ha valamilyen játék formájába
csomagoljuk, akkor érdekessé válik.13
Dolgozatomban különös hangsúlyt fektetek a játékos matematikai módszerek
bemutatására. Sokszor jelent problémát az, hogy nem tudjuk motiválni a gyerekeket,
valamit unalmassá válnak az óráink. Véleményem szerint a matematikai játékok vagy a
játékba burkolt matematikai feladat megoldása élvezetesebbé válik a gyerekek számára.
13

Tanári Kincsestár – Matematika: Madarász Mária: Hogyan tanítom a matematikát?, Raabe Kiadó,
Budapest, 2003. szeptember, 12-13. p.
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Mivel törekednünk kell arra, hogy az átadott tudás az életre szóló legyen, ez akkor a
leghatékonyabb, ha érdeklődve tekintenek a gyerekek az adott tantárgyra. Az érdeklődés
segíti a megértést. Pont a matematikában számos olyan rész van, amelyet megértés
hiányában nagyon sokat kell gyakorolni. De ha túl sok rutinszerű feladat megoldásra
késztetjük a tanulóinkat, akkor elmegy a kedvük a matematikától, unalmassá válnak
számukra a feladatok megoldásai. Ennek a problémának a kiküszöbölésére lehet
segítségünkre a játék, hiszen egy jó játékos feladattal bárki szívesen foglalkozik. A játék
nagy segítsége tud lenni a matematikának, azonban tudni kell használni.
Vannak olyan tankönyvek, amelyek különböző játékos módszerek útján
mutatják be a tananyagot, de ennek ellenére a tanárok többsége vonakodik a játékok
használatától. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy egy – egy ilyen játékos óra
megtervezése nagyon időigényes, valamint sok időt elvehet az órából is, viszont úgy
gondolom, hogy a befektetett energia egy idő után visszaköszön. Mindenesetre nagyon
igényes munkát és sok időt kíván azoktól a tanároktól a játékos módszerek tervezése,
akik ezek segítségével tartják az óráikat.
A következőkben én ötödik osztályos tanulók részére gyűjtöttem és találtam ki
különféle játékokat a természetes számok témaköréből. Legnagyobb hangsúlyt arra
helyeztem, hogy az adott feladatot, hogyan lehetne minél játékosabbá tenni.
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2. Természetes számok
Az 5. osztályos tanulók már rendelkeznek a természetes szám fogalmával, ezért nem a
kialakításuk, hanem a bővítésük a didaktikai feladat. Ekkor történik a természetes
számokról szóló alsós ismeretek átismétlése és a fogalmak továbbfejlesztése. Alsóban a
gyerekek már megismerkednek a helyi értékes írásmóddal és ismerik az ezres számkört
is. Az egyik legfontosabb feladat a helyi értékes számrendszerekről tanultak
elmélyítése. Ehhez segítségül szolgálhat, ha a gyerekek megismerik az egyes kultúrák
számírásait, műveleti szokásait.

2.1. A számfogalom kialakulása – számírások, műveletek
Nyelvi emlékek sokasága utal arra, hogy kezdetben a számlálás egy-kettő-sok formájú
volt, több nyelv őrzi az egyes szám, kettes szám, és a többes szám emlékét. A számsor
kialakulásában döntő szerepet játszott három megjelenése. A kínai taoista vallás szerint
az örökkévaló Taoból keletkezett az Egy, az Egyből származott a Kettő, és a Kettőből
lett a Három. Végül a Háromból pedig alakot öltött az egész mindenség. A számnevek
esetében neve csak az egynek és a kettőnek volt, a hármat és négyet kettő-egy, illetve
kettő-kettő alakban fejezték ki.
Az egy, kettő, később a három kombinálásával a törzsek már hatig tudtak
számolni, ami után következett a „sok”. A következő lépés az volt, hogy külön nevet
adtak az első öt, hat, hét számnak. Az öt, hat, hét négyzeteinek és köbeinek
használatával kialakultak a kezdetleges számrendszerek. A későbbiekben jelentek meg
az igazi számrendszerek, melyek a 60, 20 és 10 alapszámokra épültek. Közös alapelvük
a többszörös csoportosítás.
A történelmi idők során a számok leírásának három alapvető módja alakult ki, a
hieroglifikus, az alfabetikus és a helyi értékes. A hieroglifikus számírás Egyiptomhoz
kapcsolható, ahol betűk helyett stilizált képeket használtak a fogalmak jelölésére. Tízes
számrendszerükben az egyesen kívül egyedi jele volt a tíz hatványinak, a tízesnek,
százasnak és ezresnek.14

14

Tanári Kincsestár – Matematika: Dr. Filep László: A számfogalom fejlődése és fejlesztése, Raabe
Kiadó, Budapest, 2004. december, 6-7. p.
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Egyiptomiak által használt jelek

Ezekből kell a megfelelő darabszámot leírni, de a miénkhez képest eltérő sorrendben, az
egyesekkel kezdve. Bármely két egész szám szorzását visszavezették a kétszeresére, az
osztást felezéssel és reciprokkal történő szorzással végezték. Példa az egyiptomi
szorzásra:

Ehhez hasonló a római számírás, melyben az öt, ötven, ötszáz külön jelei az ötös
és a tízes rendszer keveredését mutatja. A nagy számokkal kezdjük az írást, és haladunk
a kisebbek felé. Korai változata alapján 5000-ig ugyanannak a jelnek legfeljebb
négyszeri ismétlésével bármelyik szám leírható. Ma is legtöbbször római számokkal
épületeken találkozhatunk. 15
Római
számok
Értékük

I

V

X

L

C

D

M

1

5

10

50

100

500

1000

10-től 100-ig a kerek tízesek írása
Régimódi
írásmód
Újabb
írásmód

X

XX

XXX

XXXX

L

LX

LXX

LXXX

LXXXX

C

X

XX

XXX

XV

L

LX

LXX

LXXX

XC

C

Az ábécé feltalálásával, ami a föníciaiaknak köszönhető, lehetőség nyílt arra,
hogy a számokat betűkkel jelöljék, valamilyen megkülönböztető jellel ellátva őket.
15
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Ilyen alfabetikus számírásuk volt a tízes számrendszerben a görögöknek, a hébereknek
és a szlávoknak is. A görögök összesen 27 jelet használtak a számok írására. Az alábbi
táblázat szemlélteti, hogy melyik görög betűhöz melyik szám tartozik. Az első kilenc
betű az egyeseket, a második kilenc betű a tízeseket, és a harmadik kilenc betű a
százasokat jelöli.
Egyesek:
Tízesek:
Százasok:

α

β

γ

δ

ε

ς

ζ

η

θ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

&

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

100

200

300

400

500

600

700

800

900

A hieroglifikus, és alfabetikus számírásokban komoly problémát okozott a
nagyobb számok leírása, illetve az összeadást és kivonást még el lehetett végezni, de a
szorzás és osztás megoldhatatlan feladattá vált. Erre a problémára egy jó megoldásul
szolgált a helyi érték elve, amelyre a babiloniak, a maják és az indiaiak jöttek rá. A
babiloniak hatvanas számrendszerében mindössze két jel volt, az álló ék az egyesre és
fekvő a tízesre. Hátrányai a kevés jel, a nagy alapszám, valamint a nulla hiánya, de
előnye a helyi érték elvének kiterjesztése a hatvanados törtekre.

1-től 59-ig a babilóniai számok16

A maják számrendszere a húszas volt, de naptárjuk miatt 20 után nem
hanem

,

következett a helyi értékben, viszont ők már használták a nullát. Ők nem

vízszintesen, hanem függőlegesen írtak. Az indiaiaknak köszönhető, hogy a helyi érték
elvét kiterjesztették a tízes számrendszerre, és minden egynél kisebb számra külön jelet
használtak. A nulla jeléül szolgált egy kis kör, amivel a kimaradó helyi értékeket
jelölték. Az új számírás az arab kerekedők közvetítésével került Európába, azért

16
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23

nevezzük őket arab számoknak. A hinduk számírásával bármilyen nagy számot le
tudunk írni, mindössze kilenc jel segítségével.17
A helyi értékes számírás fontossága a szorzásnál látszik a legjobban. Nézzük
meg a következő két szám szorzatát: CCCCLXXXVII és CCCXXVIII. Így látva a
leírást, reménytelennek látszik a feladat. Az indiaiaknál ez már nem jelentett, hiszen
fokozatosan kialakulhatott a szorzat számításának egy aránylag egyszerű módszere,
mivel ők helyi értékes számírást használtak. Az egyes jelek akkor még mások voltak,
csak lassan alakult ki a mai formájuk arab jelekből. Az indiaiak a következő módszert
használva szorozták össze a számokat.
Az alábbi ábrán látható módon elvégezték az egyjegyűek összeszorzását, a
részeredményeket a megfelelő kis négyzetekbe írták, majd a jobb alsó sarokban kezdve,
átlósan összeadták a számokat. A tízeseket a szokásos módon átvitték a következő átlós
sorba. A szorzatot a bal felső sarokban kezdve kell kiolvasni.
4
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Ez a számírás sokkal kényelmesebb volt a számítások elvégzéséhez. Amikor
még nem voltak számítógépek, és nagyon pontosan kellett sokjegyű számokkal is
számolni, például hajózásnál, akkor értékelték igazán az emberek. Évezredek kellettek
ahhoz, hogy kialakuljon, és nagyon lassan terjedt.

17

Tanári Kincsestár – Matematika: Dr. Filep László: A számfogalom fejlődése és fejlesztése, Raabe
Kiadó, Budapest, 2004. december, 6-7. p.
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2.1.1. Hogyan segítik a különböző helyi értékes és nem helyi értékes
számírások a tízes számrendszer megértését?
Az egyiptomiak nem helyi értékes, tízes számrendszere alapján írt számokat könnyen
tudták kezelni, egyszerűen annyi jelet írtak le, amennyit ért a szám. Mindegyikből
legfeljebb tízet rajzoltak, de ránézésre el lehet dönteni, hogy melyik szám a nagyobb.
Azzal a tulajdonságával, hogy nem helyi értékes, a jeleket bármilyen sorrendben
leírhatjuk, az értéke akkor sem fog változni. Az egyiptomi számírás megismerésének
segítségével a gyerekek jobban el tudják mélyíteni a helyi értékkel kapcsolatos
ismereteiket és a tízes számrendszer fogalmát. Hiszen, ha az egyes, tízes, százas
szavakat lecseréljük a megfelelő egyiptomi jelekre, akkor magát az alaki értéket a
megfelelő jelek darabszáma, a helyi értékeket pedig a megfelelő jelek formája
helyettesíti.
A római számok ismerete már sokkal kevesebb segítséget nyújt a tízes
számrendszer megértésében, de életünk során nagyon sok helyzetben találkozhatunk
római számokkal. A történelemben kiemelkedő szerepük van a római számoknak,
valamint épületeken, régi szövegekben szintén találkozhatunk velük. Ezért szükséges
az, hogy a gyerekek megismerkedjenek a római számokkal.18
A görögök alfabetikus, tízes számrendszerbeli, de nem helyi értékes számírása
27 jelet használt, ami abból a szempontból hasonlít a miénkre, hogy egytől kilencig már
különböző jelek jelentek meg. De külön jeleket használtak tíztől százig, illetve száztól
ezerig is. A különböző számjegyek megjelenésével leegyszerűsödik a számírás, de
mivel nem helyi értékes, szintén bárhogy le lehetne írni a számokat, nem változtat az
értékén. Ennek az alfabetikus számírásnak a megismertetésével is segítséget tudunk
nyújtani a gyerekek számára a tízes számrendszer fogalmának megértésében, valamint a
helyi értékes és nem helyi értékes számírások megkülönböztetésében.
Mindezek ismeretében szembesülnek a gyerekek azzal, hogy miért is számított
olyan nagy újításnak, mikor megjelent a tízes számrendszerbeli, helyi értékes számírás.
Hiszen segítségével tízféle számjegy elegendő ahhoz, hogy bármekkora számot le
tudjunk írni. A helyi érték szerint minden helynek meghatározott értéke van, és ezekre a
helyekre kell beírni az alaki értéket, amely a darabszámot jelöli. Mivel ennek
18
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Éva: Matematika Tanári Kézikönyv, 5. osztály, I. kötet, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 1999, 7-8. p.
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segítségével bármekkora számot le tudunk írni, ezért a műveleteknél fog meglátszódni a
legnagyobb jelentősége.

2.1.2. Órai feladatok
Az órákon gyakran találkozhatunk számolási nehézségekkel küszködő gyerekekkel,
akik egyébként jó képességekkel rendelkeznek. Különösen nekik nagyon hasznos lehet,
ha megtapasztalják, hogy a számolás hosszú évszázadokon keresztül másoknak is
problémát okozott.

19

Továbbá nagyon hasznosnak találom azt, hogy megismerjék a

különböző számírásokat, valamint az egyiptomi és indiai szorzást. Ezen eljárások során
még a gyengébb képességű gyerekek is sikerélményeket érhetnek el, hiszen eltérő
kultúrák szorzási szokásait alkalmazzák.
A számírásokkal és az egyiptomi, indiai szorzással kapcsolatban állítottam össze
feladatokat, amelyeket a természetes számok témakörének bevezetésénél javaslok. Ezen
feladatok összeállításánál a célom az volt, hogy a számok világát színesebbé tegyem
játékok segítségével.
1. feladat
Ezt a feladatot akkor ajánlom, ha már megismerkedtek a gyerekek az egyiptomiak által
használt jelekkel, a görög, illetve római számírásokkal.
Mindenki kap egy – egy számkártyát, amelyeken különböző természetes számok
szerepelnek egyiptomi jelekkel, római, illetve görög számírással, és a ma használatos
számjegyekkel. Az a feladat, hogy mindenki megtalálja azokat a gyerekeket, akiknek a
kártyáján ugyanolyan értékű szám van. Ugyanaz a szám négyféleképpen jelenik meg,
ezért, ha mindenki megtalál mindenkit, négy fős csoportok jönnek létre. Az alábbi
táblázatban láthatóak a számkártyák.

egyiptomi jelek

görög

római

ma használt

számírás

számírás

számjegyek

κδ

XXIV

24

νγ

LIII

53

ογ

LXXIII

73
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πγ

LXXXIII

83

ργ

CIII

103

ριβ

CXII

112

ρμα

CXLI

141

ρμγ

CLXXXIII 183

Olyan órákon, mikor azt látjuk a gyerekeken, hogy nagyon fáradtak, akkor egy
ilyen játékos feladattal, egy kis mozgás segítségével könnyebben fel tudjuk kelteni az
érdeklődésüket. Ugyanakkor, ha olyan órát tervezünk, melyen a gyerekeket csoportokba
szeretnénk osztani, ekkor ez a feladat nagyon jó segítség a csoportok kialakításában is.
2. feladat20
Ebben a faladatban egy feladatsort állítottam össze, melyet csoportokban oldanának
meg a gyerekek. Itt gyakorolnák a megismert egyiptomi és indiai szorzást, valamint
görögül írt szavak számértékét is kiszámolnák.
2.1.

Egyiptomi szorzás segítségével számoljátok ki az alábbi szorzatok értékét!

a)

?

b)

?

c)

?

d)

?

2.2.

Indiai szorzás segítségével szorozzátok össze az alábbi számokat!
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2.3.

A görögöknél minden szónak volt számértéke is. Ez abból állt, hogy a
megfelelő görög betűkhöz tartozó számokat összeadták, és így kijött a szó
értéke. Mennyit érnek az alábbi szavak? (A görög nyelv szabályait, és a
helyesírást most hagyjátok figyelmen kívül!)

a) ματεματικα
b) αλγεβρα
c) γεομετρια
d) σοροζατ
e) κομβινατορικα
2.4.

Adjatok magatoknak egy – egy becenevet, majd számoljátok ki a nevek
számértékét! Aki a legnagyobb értékű becenevet tudta kitalálni magának, az
nyert!

Ezt a feladatlap egy érdekesség lehet a gyerekek számára, azért jelenítem meg a
dolgozatomban. Ötödik osztályos tanulók már tudnak írásban szorozni, de gyakran
előfordul az a probléma, hogy nem értik pontosan a szorzási eljárást. Ha megismerik a
különböző kultúrák szorzási szokásait, akkor talán jobban megértik az írásbeli szorzás
lényegét. Tekintsük a következő példát:
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A két szorzást összehasonlítva jól látszik, hogy mért úgy szorzunk, hogy eltoljuk
jobbra az alsó sorokat. Hiszen, ha egyes helyi értéken álló számjegyet szorzunk tízes
helyi értéken álló számjeggyel, akkor annak értéke biztos tízes lesz. Már tanultak alsó
tagozatban szorozni a gyerekek, azért hoztam elő ebben a részben ezt a feladatlapot, de
természetesen a szorzás, osztás témakörének ismétlésénél is lehet alkalmazni. Más
kultúrák szorzásai elősegítik a mi szorzási szokásainknak a megértését.
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A feladatlapban előkerülnek görög szavak is, ahhoz mindenképp biztosítani kell
a gyerekek számára egy görög

–t.

3. feladat – A tökéletes pénztárgép21
Miután megismerték a gyerekek a nem helyi értékes és a helyi értékes számírások
közötti különbségeket, akkor ajánlom ezt a feladatot. A helyi érték fogalmának
elsajátítása nagyon fontos, hiszen a későbbiekben komoly problémát okozhat, ha nem
értik a gyerekek a helyi értékes számírást. A következő játék éppen ennek a fogalomnak
a megértését segíti elő.
A tökéletes pénztárgép fiókjai a következők:
eM

SZ

T

E

sz

t

e

A gép ilyen pénzeket fogad el:
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Mindegyiket a megfelelő fiókban tárolja. Ha valamelyik fiókban tíz egyforma
pénz összegyűlik, akkor azt a gép automatikusan beváltja, majd kiírja a fiók tartalmát.
Mit ír ki a gép, ha a fiókokba a következő pénzeket tesszük bele?
a) 48E, 7e, 19sz, 89t
b) 17sz, 634E, 76e
c) 28E, 23sz, 31t, 93e
d) 10SZ, 32E, 13sz, 69t, 43e, 5T
A gyerekeknek már vannak korábbi ismereteik a helyi értékkel kapcsolatban,
ötödik osztályban a legfontosabb ennek a fogalomnak az elmélyítése. Bruner féle
reprezentációelmélet alapján ez a játékos feladat a helyi érték fogalmának egy ikonikus
leképezése. A helyi érték fogalma a pénztárgéppel van szemléltetve, tehát itt érvényesül
a szemléletesség elve. Ez segít abban, hogy egy hatékony non-verbális képet adjunk a
gyerekeknek egy olyan fogalomról, aminek a precíz definíciója meghaladná az ötödikes
gyerekek absztrakciós szintjét.
4. feladat22
A következő feladat leginkább önálló munkára alkalmas, melyben gyakorolhatják a
gyerekek a tökéletes pénztárgép módszerének segítségével a helyi értékes számírást.
A pénztárgépben üresek azok a fiókok, ahol nem szerepelnek számok, kivéve a
színessel jelölteket. Mi lehet a színes fiókok tartalma?
szM
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72

38

57 238

Ebben a feladatban a fogalmi ismeretelemek gyakorlása jelenik meg, amit
természetesen nem lehet élesen elkülöníteni a készségek gyakorlásától. Megjelenik az
operatív gyakorlás elve is, hiszen a táblázat soraiban azonos típusú feladatokat
végeznek el, és ennek segítségével elvárható a szabályszerűségek felismerése. Ennek
segítségével végleg tudatosulhat a helyi érték fogalma a gyerekek fejében, amit nagyon
fontosnak tartok, hiszen sok más ismeret épül erre – az írásbeli műveletek, más
számrendszerek, számelméleti ismeretek, stb. – épül.
5. feladat
A következő játék csoportmunkában a legalkalmasabb. Három – négy fős csoportokat
létrehozva, minden csoport kap számkártyákat. Ezekből a számkártyákból pedig
különböző tulajdonságú számokat kell kirakniuk.
a) A következő számkártyákból rakjatok ki olyan ötjegyű számokat, melyekben a
legnagyobb alaki értékű számjegy áll a legkisebb helyi értéken! Hány ilyen szám
van?
7

4

3

2

1

b) Rakjatok ki olyan ötjegyű számokat is, amelyekben a 7 helyi értéke ezres! Hány
ilyen szám van? Melyik csoport találja meg először az összes ilyen számot?
Azzal, hogy a gyerekeket csoportokban dolgoztatjuk, és számkártyákat kapnak a
kezükbe, különösen megnő az érdeklődésük a feladat iránt. Itt továbbra is a fogalmi
ismeretek gyakorlása kerül elő. Szükség van az új ismeretek gyakoroltatására, de minél
változatosabb módon, hiszen így el lehet kerülni, hogy unalmassá váljon a feladat.
6. feladat
A következő feladathoz szükséges, hogy a helyi érték fogalmával már teljesen tisztában
legyenek a gyerekek. Érteniük kell azt, hogy hogyan változik egy szám értéke, ha egyik
helyi értékről átkerül egy másik helyi értékre. Ezt a játékot is csoportmunkában célszerű
alkalmazni. Érdemes különböző képességű gyerekeket egy csoportba osztani, mert így a
jobb képességűek tudják segíteni a lemaradókat.
a) Színes kártyákból négyjegyű számokat raktunk ki. Először az alábbi sorrendben:
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Majd összekevertük a kártyákat, és egy másik számot raktunk ki:

A csere után a piros kártya értéke 8910-zel csökkent, a kék kártyáé 18-cal
csökkent, a zöld 3600-zal nőtt, a narancs 495-tel nőtt. Találjátok ki, hogy milyen
számokat raktunk ki?23
b) Tekintsétek a következő öt színes kártyát:

A csoportok készítsenek az előző feladat mintájára ezekből a kártyákból az
előzőhöz hasonló feladatot. A b) feladat során a csoportok helyet cserélnek, és
minden csoportnak jut egy olyan feladat, amit egy másik csoport készített.
Ennek a játéknak az egyik legfontosabb feladata az irányított felfedezéses
tanulás. Az alaki érték, helyi érték fogalmak mellett annak felfedezése, hogy minden
számjegynek van egy valódi értéke, ami változik, ha a számjegy más helyre kerül.
Eleinte nehéz lesz, amíg fel nem ismerik a szabályszerűségeket, utána rutinossá válik a
megoldás. Megjelenik az indukció is, mely szerint konkrét példákon keresztül eljutnak
az általánosításig. Ugyanakkor itt történik egy enaktív leképezés, mert az eredmény
cselekvések sorozatával jön létre és a számkártyák valóságos áthelyezése megerősíti a
mögöttes, matematikai tartalmat. A feladat kezdeti nehézsége nyújtja a gyerekek
számára az érdekességet.
7. feladat24
Ez a feladat egy számkitalálós játék. Valaki az osztályból, vagy akár a tanár
gondolatban elrejt egy háromjegyű számot. Ezt a számot szintén háromjegyűek
segítségével lehet kitalálni, úgy, hogy a számot rejtő mindig egy számmal válaszol a
próbálkozásokra.
Az elrejtett és a kérdezett számot a titkot tudó helyi értékenként összehasonlítja.
Ha az adott helyi értékeken szereplő számjegyek egyeznek, négy pontot ér, ha
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számszomszédok, két pont jár, ha nem egyeznek, de összegük páros, az egy pont.
Különben nulla pont. Ezután az elrejtő a számjegyekre adott pontszámokat összeadja, és
ezt az összeget közli. Példa:
Legyen az elrejtett szám
1. kérdés:

.

– ezt összehasonlítva helyi értékenként az elrejtett számmal a

pontozás:

pont

2. kérdés:

– összehasonlítás után a pontozás:

3. kérdés:

– pontozás:

pont

pont

A szám elrejtője mindig csak a pontok összegét mondja el. A fenti példa mutatja, hogy
már a második kérdezés után rájövünk, hogy az utolsó számjegy páros, valamint a
harmadik rávilágít arra, hogy a középső biztos a nulla. Ha jól kérdeznek a gyerekek,
akkor előbb – utóbb rá fognak jönni a stratégiára, és viszonylag hamar ki fogják találni
a számot.
Kezdetben biztos nehezebben megy a játék, akkor még a szám elrejtője sem
rutinos, de egy idő után pörgőssé válhat. Esetleg díjazni lehet azokat a megfejtőket, akik
a leghamarabb kitalálják a számot. Egy – egy menet után mindenképp érdemes
megbeszélni, hogy mi volt a nyerő stratégia, mi alapján mondták a számokat. Ez a játék
olyankor is bevethető, mikor már kevésbé figyelnek a gyerekek, fáradtak, mert ezzel
újra fel tudjuk kelteni az érdeklődésüket.

2.2. Számok csoportosítása – Halmazok
2.2.1. Tudománytörténeti háttér
Az emberiség keletkezésének kezdeteitől fogva a társadalom különböző csoportokba
szerveződve hordát, családot, törzset, csapatot, nemzetet, települést, falut, várost,
államot, iskolát, osztályt, társulatokat alkot. Ezek mindegyike a halmaz különböző
megjelenési formái. A gyűjtőszavak is, például étel, fegyver, szerszám, ékszer, edény,
amelyek több különböző dolgot is képviselhetnek, tükrözik gondolkodásunk alapvető
jellegzetességét, a halmaz fogalmának jelenlétét. A matematikában csak a XIX. század
közepe táján jelenik meg a halmaz fogalma.
A halmaz fogalma és a halmazok kör alakú ábrázolása már Euler munkáiban
megtalálható, de ennek ő nem tulajdonított nagy jelentőséget. Bolzano halála után
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kiadott műveiben a halmazelmélet néhány lényeges megállapításával találkozhatunk. A
halmazelmélet előfutárának Dedekind számít, akinél már megjelennek egyes fogalmak.
A halmazelmélet atyja viszont Georg Cantor, aki a végtelen halmazok számosságairól
vallott elméletével nagy viharokat hozott létre a matematikai tudományos körökben.
Hilbert volt az, aki felismerte a halmazelmélet jelentőségét. A halmazelméleti
megalapozás több matematikai ág gyors fejlődését eredményezte, és a felmerülő
problémákat csak a XX. század első felében oldották meg. A halmazelmélet
jelentősége, hogy benne elkészíthető a matematika minden ágának modellje.
A halmaz fogalmának a tanítása középiskolában a XX. század hatvanas éveiben
jelent meg, általános iskolába a hetvenes évek elején került. A halmazelméleti ismeretek
igen hangsúlyos szerepet kaptak az általános iskolai oktatásban. Ezt a természetes
fogalmat a gyerekek nagy nyitottsággal fogadták, illetve a matematikának bizonyos
részei a halmazok segítségével, sokkal érthetőbbek lettek a gyerekek számára. Sajnos
jelenleg a halmazokkal kapcsolatos ismeretek egyre későbbre tolódnak, és egyre
kevesebb figyelmet tulajdonítanak nekik.

2.2.2. Oktatási és nevelési célok
Az egyik legfontosabb cél az elsajátított tudás széleskörű alkalmazása. A halmaz és
halmazműveletekkel

kapcsolatos

fogalmak könnyen kapcsolatba hozhatóak a

valósággal. Ezáltal a gyerekek könnyebben elsajátítják ezeket az ismereteket. A
halmazelméleti ismereteket ki lehet terjeszteni a matematika más ágára is, így azok
érthetőbbé tehetők.
Másik nagyon fontos cél a tanulói gondolkodás fejlesztése. A halmazok
segíthetnek abban, hogy a gyerekek ismereteiket rendszerezzék, átlássák a közöttük
levő alá-, fölé-, vagy mellérendeltségi kapcsolatokat.
Végül fontos még a kerettantervben előírt feladatok teljesítése is. A
halmazelmélet folyamatos fejlesztése az általános iskola felső tagozatának négy,
valamint a középiskola első osztályának a feladata, mely során minden évben felfrissítik
az addig már elsajátított ismereteket. Az 5. és 6. évfolyamon az előírt feladat a konkrét
dolgok szempontok szerinti rendezése, rendszerezése. A 7. évfolyamon a halmazelmélet
kialakítását rengeteg példával segítjük elő, végigvezetve a gyerekeket a részhalmaz,
kiegészítő halmaz, unió és a metszet fogalmak megismerésének folyamatán. A 8.
évfolyamon a cél az elemek halmazokba rendezése, a halmazok elemeinek felsorolása
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konkrét példákon keresztül. Elvárja a tanult ismeretek közötti összefüggések
felismerését, azok alkalmazását.25

2.2.3. Órai feladatok
8. feladat
Ezt a feladatot a halmazok bevezetésénél ajánlom. Azért találom hasznosnak, mert az
egész osztályt be lehet vonni a játékba, és segítségével különböző állításokat lehet
kimondani a halmazelmélettel kapcsolatban. Egyes halmazelméleti fogalmakra a
gyerekek jönnek rá, és ez a felfedeztető, fogalomépítő játék az egyik legjobb bevethető
módszer a tanítás során. Azok az állítások, fogalmak tudatosulnak a legmélyebben a
gyerekekben, amelyekre ők jönnek rá.
A feladat elvégzéséhez négy darab hosszú madzagra van szükség. Ezeket a
következő ábra alapján helyezzük el az osztályterem közepén a földre.

Lássuk el különböző címkékkel ezeket a tartományokat. Írjuk is fel a táblára,
hogy melyik halmaz milyen tulajdonságú. Ezután jöhet a közös halmazábra készítése.
Felszólítjuk az osztály tanulóit, hogy mindenki álljon abba a halmazba, amelyikbe
tartozik. Négy féle halmaz van:
1.

{szemüvegesek}

2.

{ötödikesek}

3.

{lányok}

25
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4.

{sportolók}

Ekkor fel fog merülni az a kérdés, hogy aki lány is, és szemüveges is, az hova álljon.
Illetve, aki beletartozik három halmazba is, nem tud háromfelé szakadni. Nem szabad
elárulni a halmazok metszetének a fogalmát, hanem meg kell várni, amíg valaki rájön a
megoldásra. Ösztönözni kell az osztályt, hogy ez egy olyan probléma, amit valahogy
meg kell oldani. Az osztály aktivitásától függően előbb – utóbb fel fog vetődni az alábbi
ötlet:

Saját maguktól rá fognak jönni, hogy a madzagokat el lehet mozgatni úgyis,
hogy legyenek ezeknek a halmazoknak közös részeik. Ezután ki lehet mondatni a
gyerekekkel a közös részekre vonatkozó tulajdonságokat. Ezzel a felfedeztető játékkal
máris elsajátítják a halmazok metszeteinek és a részhalmaz fogalmát.
A játékban ezúttal is összekapcsolódik az enaktív és az ikonikus leképezés a
verbális megfogalmazással, hiszen cselekvések sorozatával jutnak el a gyerekek a
vizuálisan is könnyen átlátható eredményig. Az irányított felfedezéses tanulás
segítségével a gyerekek képesek lesznek megfogalmazni az új fogalmakat, amiket ez a
feladat rejt magában.
9. feladat
Az következő feladatban az alábbi felsorolt címkék leestek a különböző
halmazábrákról. Ilyen címkéket gyárthatunk, és minden gyerek kap egy – egy címkét,
valamint nagy csomagolópapíron kitesszük az alábbi halmazábrákat. Gyerekek
megpróbálják megtalálni a saját halmazábrájukat, és odaállnak. Itt szükség van az
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összedolgozásra. Ha kész vannak, akkor jelzik, és a tanárral együtt ellenőrzik, ezután
lehet felragasztani címkéket a halmazábrákra.
társadalom

négylábúak

papok

írnokok

egerek

óvodások

főtisztek

pajzs

sarló

nyugdíjasok

páros számok

rágcsálók

arisztokrácia

kereskedők

kard

parasztok

0-ra végződő

lovagok

ezsközei

számok

eszközei

kereskedők

ló

kézművesek

köznép

parasztok

20-nál kisebb
számok

eke

A megfelelő halmazábrák a következők:

Az öt darab halmazábráról kell eldönteni, hogy melyik csoporthoz, melyik illik.
Ez a feladat szintén egész osztállyal indul, majd a csoportok összedolgozva próbálják
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megtalálni a megoldást. Itt ismét előkerül a halmazok metszete, valamint a részhalmaz
jelentése. A végén érdemes összesíteni a tapasztalatokat, kimondatni az osztállyal az
egyes halmazok tulajdonságait. Ebben a játékban az enaktív leképezés mellett az
ikonikus leképezés szintén megjelenik, hiszen a cselekvések sorozatát összekötik a
megfelelő halmazábrák kiválasztásával. Tehát a szemléltetésre itt is nagy hangsúlyt
fektetek. Ezeken a példákon felfedezik a gyerekek, hogy milyen sokféle lehetőség van
arra, hogy különféle halmazokat szemléltessünk. Kisebb hangsúllyal beépítettem az
integráció elvét is, hiszen ötödik osztályban már tanulják a gyerekek történelemből a
parasztok és lovagok eszközeit, valamint a különböző társadalmi rétegeket, így fel
tudják használni csoportosuláskor a történelmi ismereteiket is.

2.3. Számok ábrázolása számegyenesen
Amikor a természetes számok témakörével foglalkozunk, fontos, hogy a gyerekeket
megtanítsuk otthonosan mozogni a számegyenesen. A számok, halmazok ábrázolása
végigkíséri a diákok tanulmányait, ezért szükséges az ábrázolás megértése.
A számegyenesen való ábrázoláskor viszont már kilépünk a természetes számok
köréből, hacsak nem szűkítjük le a számkört. Annak ellenére, hogy még nem tanulták a
gyerekek a valós számok körét, nem szabad úgy tenni, mintha nem is léteznének.
Hiszen az eddigi tapasztalataik alapján már van valami képzetük a valós számokról,
hiába nem szerepelt még a tananyagban. A mérési feladatokban sokszor tapasztalják,
hogy egész számú mértékegységgel nem lehet pontosan megmérni egy távolságot, súlyt,
időt stb. Sokféle tapasztalatuk van már a mennyiségek folytonosságáról. Emellett a
tanterv szerint már szerepeltek törtek alsó tagozaton is. Feladatokon keresztül célszerű
őket rávezetni arra, hogy a számegyenesen nemcsak egész számok léteznek, hanem két
egész szám között más számok is megjelennek.26

2.3.1. Oktatási célok
Ötödik osztályban nagyon fontosnak tartom azt, hogy a természetes számok
témakörében megjelenjen a számegyenes. Hiszen, ha nem tanulnak meg a gyerekek
otthonosan mozogni a számegyenesen, akkor a későbbiekben ez komoly problémát
okozhat. Ugyanakkor a történelemben is nagy jelentősége van az események időbeli
elhelyezésének, amiket például számegyenesen lehet jól ábrázolni.
26
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Elsődleges cél ötödikben az, hogy a diákok képesek legyenek a természetes
számokat ábrázolni, valamint össze tudják őket hasonlítani számegyenes segítségével.
Mivel történelemben szükséges az időbeli tájékozódás, az egy nagy segítség, ha a
számegyenesen való ábrázolás nem jelent problémát. Ügyelni kell arra, hogy mindenki
megértse ezt a részt, nem szabad elsiklani felette, ha nem világos. Hiszen a
későbbiekben számos problémához vezethet, aminek következtében újra vissza kell
nyúlni az alapokhoz. Ennek a tananyagnak a játékos feldolgozására számos lehetőség
nyílik, amely segíti a gyerekeket a megértésben.

2.3.2. Órai feladat
10. feladat
Már többször is utaltam rá, hogy a történelemben milyen fontos az események időbeli
elhelyezése, ezért ebben a feladatban történelmi számegyeneseket kell készíteniük a
gyerekeknek. Attól függően, hogy hányan vannak, öt – hat fős csoportokba kell őket
osztani. Öt darab történelmi számegyenest kell készíteniük, minden történelmi korról
egyet

(ókor,

középkor,

koraújkor,

újkor,

jelenkor).

Bármilyen

eseményeket

összegyűjthetünk ezekből a korokból, de célszerű minél híresebbeket, amikről esetleg
már hallhattak, hiszen ekkor még nem tanulják ezeket az eseményeket.
Az alábbi részben összegyűjtöttem az ókorhoz, és a középkorhoz híres
eseményeket, valamint képeket, amelyeket kioszthatunk a gyerekeknek. Ehhez a
feladathoz

minél

nagyobb

csomagolópapírokra

van

szükségünk,

amelyekre

megrajzolhatják a történelmi számegyeneseket a diákok. Azt meg kell mondanunk
nekik, hogy melyik számegyenes mettől meddig tart, mert az egyes korok kezdetét és
végét ők még nem tudják. Viszont a kor hosszúságától függően a számegyenesek
beosztását már ők választják meg. A számegyenes díszítéséhez a kiosztott képeket
felhasználhatják, és odaragaszthatják az egyes évszámokhoz.
Elképzelhető, hogy megakadnak a számegyenes beosztásának kiválasztásánál,
akkor adhatunk nekik segítséget ezzel kapcsolatban. Ha rendelkezésünkre áll
hosszú csomagolópapír, akkor az ókorhoz olyan beosztást célszerű választani, hogy
évenként van

egység, így

évre jut

. Ezzel a beosztással jól láthatóvá válik a

számegyenes. A többi korszaknál könnyebb dolguk van a diákoknak, hiszen sokkal
rövidebb intervallumot kell kijelölni. A papír mellé biztosítanunk kell mérőszalagot is,
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aminek a segítségével beskálázzák a számegyeneseket, valamint ragasztóra, hogy fel
tudják ragasztani a képeket.
Ha készen vannak a történelmi számegyenesek, akkor nyugodtan értékelhetjük
őket, illetve egymáséit is. Ezeket akár az osztályterem falára is kirakhatjuk, mert nagyon
hasznosak.
Az alábbiakban két korról gyűjtöttem képeket és eseményeket.
1. Ókor (Kr. e. 3500 – Kr. u. 476)
Események:
1. Kr. e. 1250: trójai háború
2. Kr. e. 776: első feljegyzett olimpia éve
3. Kr. e. 753: Róma alapítása Romulus és Remus mondája szerint
4. Kr. e. 492 – 449: görög – perzsa háborúk
5. Kr. e. 336 – 323: Nagy Sándor uralkodása
6. Kr. e. 60: létrejött az első triumvirátus
7. Kr. e. 27 – Kr. u. 14: Augustus császársága a Római Birodalom felett
8. Kr. u. 313: Constantinus lehetővé teszi a keresztények számára a szabad
vallásgyakorlatot
9. Kr. u. 391: kereszténység lett a Római Birodalom államvallása
10. Kr. u. 476: Nyugatrómai Birodalom bukása, Ókor vége
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2. Középkor (476 – 1492)
Események:
1. 529: Nursiai Szent Benedek megalapítja az első bencés kolostort
2. 622: Mohamed futása Mekkából Medinába, iszlám vallás kialakulása
3. 895: Honfoglalás
4. 997 – 1038: I. Szent István király uralkodása
5. 1054: egyházszakadás, szétválik a római katolikus és görög ortodox egyház
6. 1000 – 1301: Árpád házi királyok uralkodása
7. 1456: Nándorfehérvári diadal, Hunyadi János vezette magyar sereg győz a
törökök felett
8. 1458 – 1490: Hunyadi Mátyás uralkodása
9. 1487: Bartolomeo Diaz eléri Afrika déli csúcsát, a Jóreménység fokot
10. 1492: Kolumbusz Kristóf felfedezi Amerikát

41

42

Ebben a feladatban egyrészt megjelenik az integráció elve. Fontosnak tartom,
hogy a különböző tantárgyakat valamilyen módon összekapcsoljuk a gyerekek fejében
is. A legérdekesebb az az ókor, hiszen ötödikben tanulják az időszámításunk előtti
eseményeket, amit le lehet fordítani a matematika nyelvére. Az időszámításunk előtti
események a matematikában a negatív számok. Éppen ezért ezek a történelmi
számegyenesek előkészítik a diákok fejében a negatív számok fogalmát. Lehet utalni
arra is, hogy két egész év között szintén vannak hónapok, napok, órák stb. tehát
nemcsak egész számok léteznek.
Mindezekre a gyerekeket irányított felfedezéses tanulás útján vezeti rá a feladat.
Ezek a történelmi számegyenesek rendkívül szemléletesek, egyszerre szemléltetnek
enaktívan, valamint az ikonikusan is. A feladat érdekessége abban rejlik, hogy
felismerik a diákok a történelem és matematika kapcsolódási pontjait.

2.4. Műveletek természetes számokkal
2.4.1. Összeadás és kivonás
Alsó tagozatban megismerkednek a gyerekek az alapműveletekkel, de azért ötödik
osztályban fontos a műveletek ismétlése és gyakorlása. Tudniuk kell, hogy egy
összeadásban, vagy szorzásban az összeadandók, illetve a tényezők felcserélhetők,
valamint a kivonásban, osztásban mit is jelöl pontosan a kisebbítendő és a kivonandó,
osztó és osztandó. Írásbeli műveletvégzéseket is ismerik, de sokat kell gyakoroltatni
őket, hogy ezek rutinosan menjenek.
Ez a rész számtalan lehetőséget kínál nekünk arra, hogy minél játékosabbra
tervezzük az óráinkat. Így kevésbé leszünk unalmasak a gyerekek számára. Hiszen, ha
csak műveleteket végeztetünk velük, és nincs benne semmi játék, akkor egy idő után
megunják. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy még a kevésbé izgalmasabb részeket is
úgy tudjuk átadni a diákjainknak, hogy érdeklődésüket végig fenntartsuk. Ha az
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érdeklődésük megszűnik, akkor később már nagyon nehéz dolgunk lesz a tanítás során.
Ugyanakkor a műveletvégzés rutinos használata elengedhetetlen az életben, ezért nagy
hangsúlyt kell szentelni a megalapozására, és a gyakoroltatására.
Játékos feladatok sokaságát lehetne itt felsorolni, ezek közül a számomra
legérdekesebb típusokat válogattam ki, azok alapján készítettem a következő
feladatokat.

2.4.2. Órai feladatok
11. feladat
Az alábbi képeken öt darab furcsa megjelenésű állat látható.

1. Hosszúfülű ugróegér. Apró kenguruhoz lehetne hasonlítani, egy veszélyeztetett
sivatagi rágcsáló, körülbelül háromszor akkora füle van, mint feje.
2. Aye – Aye vagy véznaujjú maki. Nagy kiálló szemeivel, vékony ujjaival és nagy,
bozontos farkával egyedülálló. Denevér-szerű fülekkel rendelkezik.
3. Dumbo polip. Két nagy fülre hasonlító uszonyáról kapta az elnevezését,
bármelyik óceánban megtalálható.
4. Sivatagi vakondpatkány. A bőre ráncos és rózsaszín, disznószerű orra van, és
kiálló fogakkal rendelkezik. Kolóniákban élnek a föld alatt.
5. Yeti rák. 2006-ban fedezték fel a Csendes-óceán mélyén, egy búvárexpedíció
során. A Yeti rák vak és fehér, lábait és ollóit szőr borítja.
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6. Gangeszi gaviál. Súlyosan veszélyeztetett állat, nagyon hosszú, vékony pofával
rendelkezik, és egy sor éles foga van.27
A feladat az, hogy az alábbi írásbeli műveleteket el kell végezni, majd az
eredményeket növekvő sorrendbe kell tenni. Így az eredmények előtti betűkből ki fog
jönni az egyik képen látható furcsa állat neve. Vajon melyik az az állat?
Á
I
K
Y
T
R
E
Ez a feladat tipikus, gyakoroltató feladat, melyet ezek a furcsa megjelenésű
állatok tesznek izgalmassá. Az ötödikes gyerekek még kíváncsi természetűek, ezért
érdekes lehet számukra, ha állatok neveit rejtjük el a műveletekben. Ha ilyen képeket
viszünk be órára, akkor mindenképp utána kell olvasni az adott állatok
tulajdonságainak, mert egy kíváncsi osztály meg fogja kérdezni, hogy milyen ez az
állat.
12. feladat
A következő feladatban szükség van történelmi atlaszra. Az atlaszok végén található
egy kronológia. Ezt használhatják a gyerekek segédeszközként. Az alábbi kérdésekre
kell válaszolni az atlasz segítségével.
a) Hány éve lett vége az első, és a második világháborúnak?
b) Hány év telt el a két világháború között?
c) 1875 és 1945 között melyik magyar miniszterelnök volt a leghosszabb ideig
miniszterelnök? Ő hány évig őrizte meg a posztját?

27
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d) 1337-ben kezdődött a 100 éves háború. Ez valójában hány évig tartott?
e) Az első feljegyzett olimpia éve óta hány év telt el? (Görög időszámítás kezdete.)
f) Róma monda szerinti alapítása és a Nyugatrómai Birodalom bukása között hány
év telt el?
g) Körülbelül hány évezrede jelent meg Krétán a minószi civilizáció?
h) Adjuk össze Amerika felfedezésének és Szent István király királlyá
koronázásának évszámát. Milyen időszámításunk előtti eseményt kell kivonnunk
az összegből, hogy eredményül 2000-et kapjunk?
i) Az újkort az 1789-es francia forradalomtól számítjuk, a jelenkort pedig 1914-től
egészen napjainkig. Melyik a tart hosszabb ideig, az újkor, vagy jelenkor?
Ezzel a feladattal a gyerekek a történelmi atlasszal való ismerkedés során
gyakorolják a műveleteket. Ez is eltér a hagyományos gyakoroltatástól, ezért válik
érdekessé a feladat. Ugyanakkor a történelmi tudásukat is bővítik. Különösen érdekes az
e) és f) kérdés, mikor időszámításunk előtti eseményre kérdezek rá. Itt rá kell jönniük
arra, hogy nem kivonást, hanem összeadást kell végezni. Ha rosszul végzik el a
műveletet, akkor sem szabad elárulni a jó megoldást, hanem javasolni kell, hogy
ábrázolják történelmi számegyenesen az eseményt. Számegyenes segítségével
könnyebben el tudják egymástól különíteni az időszámításunk előtti és utáni
eseményeket.
Ebben a feladatban is megjelenik az integráció elve, valamint a negatív számok
fogalmának előkészítésében is fontos szerepet játszik.
13. feladat28
A következő feladatot verseny formájában lehet eljátszatni az osztállyal. Megadjuk az
alábbi számkártyákat és különböző tulajdonságú összegeket, illetve különbségeket kell
belőlük készíteni. Aki előbb megtalálja az adott tulajdonságú számot, az nyer. Mikor
egy – egy diák rátalál a helyes megoldásra, akkor érdemes meghallgatni a stratégiáját,
és levonni az egyes következtetéseket. Így másoknak is esélyt adunk arra, hogy
megismerjék a nyerő stratégiát.
Legyenek a számkártyák a következők:

28
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Helyezzük el a számkártyákat úgy, hogy az összeg

+

a) a lehető legnagyobb legyen
b) a lehető legkisebb legyen
c) a lehető legközelebb legyen 2534-hez
d) a lehető legkisebb négyjegyű szám legyen.
Helyezzük a számkártyákat úgy, hogy a különbség

-

a) a lehető legnagyobb legyen
b) a lehető legkisebb legyen
c) a lehető legközelebb legyen 854-hez
d) a lehető legnagyobb háromjegyű szám legyen.
Ez a gyakoroltató feladat az operatív gyakorlást segíti elő, szabályszerűségeket
fognak észrevenni a gyerekek, és ezeket megtanulják alkalmazni. Bruner féle
reprezentációelmélet alapján a szimbolikus kategóriába sorolható.

2.4.3. Összeg és különbség változásai
Ebben a részben nagyon fontosnak tartom annak felismerését és megfogalmazását, hogy
ha bizonyos változtatásokat hajtunk végre az összegben és a különbségben, akkor nem
biztos, hogy változik a végeredmény. Arra kell törekednünk, hogy a gyerekek
felismerjék és megértsék a változások tulajdonságait. A legjobb módszer ennek a
résznek a megértéséhez is szemléltetés.
Nem elég, ha tudják a szabályokat, hanem azokat érteniük is kell. Látniuk kell,
hogy miért nem változik az összeg eredménye, ha az egyik tagját növeljük és a másikat
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csökkentjük ugyanannyival, valamint miért nem változik a különbség, ha mindkét tagját
ugyanannyival csökkentjük.
14. feladat29
Ebben a feladatban szükségünk van egy zacskó tarkababra és fehérbabra, valamint
mérőszalagra. A bab az összeg változásának megfigyelésére, a mérőszalag a különbség
változásának a megfigyelésére szolgál. Kezdetben a tanár mutatja meg a végzett
műveleteket, majd a diákok is kitalálhatnak feladatokat.
a) Van egy tányérban
tányérból

darab tarkabab, és

darab fehérbab. Ha kiveszünk a

darab tarkababot és bele teszünk

darab fehérbabot, akkor mennyi

bab lesz összesen a két tányérban?
(

)

(

)

Tehát ilyenkor nem változik az összeg. Ha viszont beleteszünk a tányérba mindkét fajta
babból

darabot, akkor mi történik?
(

)

(

)

Ekkor valójában mennyit változott az összeg? Látni fogják, ha mindkét fajta babból
darabot teszünk a tányérba, akkor összesen az összeg kétszer ugyanannyival lesz
nagyobb, azaz tízzel. Ez után célszerű velük megmagyaráztatni, hogy miért lehetséges
ez a változás.
a) A mérőszalagon jelölje be a tanár az egyik kezével a

-at, másik kezével a

-

öt. Majd tegye lejjebb mindkét kezét hét egységnyivel. Mi történi a
különbséggel? Mi történik, ha mindkét kezét feljebb teszi hét egységnyivel?
(

)

(

)

(

)

(

)

Ismét megtapasztalják a szabályt, hogy különbségben, ha ugyanannyival csökkentjük
vagy növeljük a kisebbítendőt és kivonandó is, akkor nem történik változás. Hiszen a
távolság továbbra is ugyanannyi marad a tanár kezei között. Szükséges, hogy a
gyerekek mondják ki a tapasztalataikat, és próbálják megmagyarázni, hogy miért
történik mindez. Mindenképp ki kell próbálni az ellenkező esetet is, vagyis a tanár az
alul levő kezét öttel lejjebb viszi, a felső kezét öttel feljebb viszi.
29
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(

)

(

)

Ezt ki is kell mondatni a gyerekekkel, hogy mennyivel változik az érték, és miért. Észre
fogják venni, hogy azzal, hogy a két kéz különböző irányban változott ugyanannyit, a
távolság kétszer ugyanannyival növekedett a két kéz között.
Amikor megtapasztalják a változásokat, akkor már gyerekek egymással is
játszhatnak a mérőszalag segítségével. Célszerű őket párban gyakoroltatni egészen
addig, amíg a leggyengébb képességű gyerek is megérti, hogy mi történik az egyes
változtatásokkor. A szemléltetés mindig a legjobb módszer a megértéshez.
Ez a feladat az induktív fogalomalkotáson alapszik, azaz példákon keresztül
vezetjük rá a gyerekeket a fogalmakra. Végül ők mondják ki a szabályokat
tapasztalataik alapján. Ezek a tapasztalatok a későbbiekben nagyon fontosak lehetnek az
algebrában, a zárójelfelbontások megértésében. A feladatban az enaktív és az ikonikus
leképezés egyaránt fontos szerepet játszik, az így szerzett belső képek elősegíti
számukra a különbség változásaival kapcsolatos, egyébként nehezen tanítható,
szabályok a megértését. Jól látszik ezen a játékon keresztül, hogy milyen nagy
fontosságú az irányított felfedezéses tanulás. A folyamatot a tanár irányítja kérdéseken
keresztül, de a diákok fedezik fel a szabályokat.

2.4.4. A többtagú összeadás és kivonás
Eddig a gyerekek találkoztak többtagú összeadással, és a tagok felcserélése, valamint
csoportosítása nem okoz gondot. Viszont mikor különbség is megjelenik a
műveletsorban, akkor azt kell megérteniük, hogy továbbra is felcserélhető a műveletek
sorrendje, de ilyenkor a tagokkal együtt a hozzájuk tartozó műveleti jeleket is
mozgatniuk kell.
Nagyon fontos, hogy ebben a részben megértsék, hogy ilyenkor nem arról van
szó, hogy a kétváltozós összeadás, vagy a kivonás szereplőit cseréljük fel, hanem az
egyváltozós hozzáadás illetve elvétel műveletek elvégzésének sorrendjét változtatják
szabadon. Ez az algebrai átalakítások tanításakor, az összevonások megértésében
nagyon sokat segíthet, hiszen ott is szükség van a tagok felcserélésére. Későbbiekben
meg kell érteniük a műveleti jelek és előjelek közötti összefüggéseket. Amikor
megjelennek a zárójelek, akkor bizonyos szabályokat be kell tartani, de egyenlőre
ezeket a zárójel – felbontási szabályokat még nem kell tanulniuk. Itt az a legfontosabb,
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hogy megértsék a műveletek sorrendjével kapcsolatos összefüggéseket és tudják
alkalmazni. Ez szintén olyan ismeret, amelynek a verbális megfogalmazása bonyolult és
nehézkes, a következő játékos módszer azonban egyszerűvé és szemléletessé teszi.
15. feladat30
Ebben a játékos feladatban felfedezik a gyerekek, hogy egy összegeket és
különbségeket tartalmazó műveletsorban a tagok sorrendjét tetszőlegesen lehet
változtatni, csak ügyelni kell arra, hogy az előtte álló műveleti jelek maradjanak a szám
mellett.
Erre a célra érdemes számkártyákat készíteni, és dolgozhatnak párban a
gyerekek. Minden pár kap egy – egy csomag számkártyát, amelyek előtt már
szerepelnek a műveleti jelek, és ki kell rakniuk tetszőleges sorrendbe, majd ki kell
számolniuk az eredményt. Ezt többször ismételjék meg, és mindig írják fel, hogy milyen
sorrendben rakták ki a számkártyákat, és mi lett az eredmény. Azt fogják tapasztalni,
hogy, bárhogy is pakolgatják a számkártyákat, mindig ugyanannyi lesz a végeredmény.
Természetesen, mivel előjeles számok műveletével még nem foglalkoztak, fel
kell hívni a figyelmet, hogy mindig a legnagyobb szám legyen az első helyen, és csak a
többit cserélgessék.

Ez a feladat egyrészt operatív gyakoroltató feladat, másrészt érvényesül benne az
irányított felfedezéses tanulás, hiszen rá fognak jönni arra a fontos szabályra, hogy
többtagú összeg és különbség tagjai felcserélhetőek. Viszont ügyelni kell arra, hogy az
előtte álló műveleti jel az szigorúan hozzá tartozik. Ez a játék már előkészíti a zárójelek
szerepét is.

2.4.5. Zárójelek szerepe a műveletekben
16. feladat
A következő feladat a zárójel szerepét mutatja meg, itt már megjelennek zárójel –
felbontási szabályok, de ezeket még nem kell tudniuk a gyerekeknek. Fel fogják ismerni
30
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a játék során a szabályokat, és ki is kell velük mondatni, hogy mi miért történik. Azért
találom hasznosnak ezt a játékot, mert ezzel megtapasztalják a diákok a zárójeles
műveleteket, ki tudják próbálni az egyes eseteket. Ez a szabályok elmélyítése
szempontjából nagyon fontos. Valamint a későbbiekben az előjeles műveletvégzésnél
megint vissza fog köszönni ez a játékos módszer.
Mindössze 4 – 5 zacskó tarkababra van szükségünk, attól függően, hogy hány
szem bab van 1 – 1 zacskóban. Papír- vagy műanyagtányérokat is biztosítsunk, hogy ne
szóródjon a földre a bab. Dolgozhatnak a gyerekek három fős csoportokban.
Tetszőlegesen minden csoport kap 1 – 1 tányér tarkababot. Először az a feladat, hogy
számolják meg, mennyi bab van a tányérjukban. A következő műveleteket végezzék el
velük.
a) Vegyetek ki először

babot. Mennyi bab marad a tányérban?

babot, majd

Írjátok le a műveleteket többféleképpen is.
b) Tegyétek vissza az összes babot a tányérba. Vegyetek ki először
babot, utána a kivettekből tegyetek vissza a tányérba újra

babot, majd

babot. Írjátok le

többféleképpen a végzett műveleteket.
c) Most mindenki kap a tarkababhoz egy tányér fehérbabot. Összesen hány bab van
a két tányérban?
d) Vegyetek ki a tarkababok közül

babot, a fehérbabok közül

valamint újra a tarkababok közül

-öt, és tegyetek vissza

babot,

fehérbabot a

tányérba. Írjátok le többféleképpen a műveleteket. Hány bab maradt összesen a
két tányérban?
e) Vegyetek ki

tarkababot, és

valamint vegyetek ki még
és tegyetek vissza

fehérbabot, tegyetek vissza

fehérbabot. Utána vegyetek ki ismét

tarkababot,
tarkababot,

fehérbebot. Mennyi bab maradt a két tányérban összesen?

Írjátok le a műveleteket többféleképpen.
Ez a játék nagyon szórakoztató lehet és tanulságos. A gyerekek biztos örömmel fogják
végezni a műveleteket a babfélékkel, hamarosan felhagynak az összes bab
megszámlálásával, belátják, hogy elég helyette csak a változások alapján okoskodni.
Közben ki tudjuk velük mondatni az egyes szabályokat, hogy mikor mi történik és
miért. Itt ők fedezik fel ezeket a szabályokat, és tanulják meg őket alkalmazni. A
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továbbiakban levezetek egy példát arra, hogy mit várnék a gyerekektől ebben a
feladatban.
Van két tányér bab:

Legyen a tarkababból

, a fehérbabból

darab. A feladat e) részét az alábbi módon

lehet felírni:
(
Tehát

)

(

)

darab bab maradt összesen a két tányérban. A műveletsort máshogy felírva:
(

)

(

)

(

)

Az első műveletsorban az történik, hogy külön kezelem a babféléket, és először
leírom, hogy mennyit veszek ki tarkababból, mennyit fehérbabból, és ugyanígy kezelem
a visszatevést is. A másik műveletsorban összeadtam a tarkababokat és a fehérbabokat,
és azt néztem meg, hogy összesen mennyit veszek ki. Vagyis külön zárójelbe tettem a
kivett babokat, hiszen mindegy, hogy külön – külön veszem ki őket, vagy már egyből az
összegüket veszem ki.
Ezzel a feladattal induktív módon, konkrét példákon keresztül tudjuk a gyerekek
számára levezetni a különféle szabályszerűségeket. Ezeket a szabályokat ők fogják
észrevenni, tehát érvényesül az irányított felfedezéses tanulás. Valamint a feladat által
kínált enaktív és ikonikus szemléltetés még színesebbé és játékosabbá teszik a feladatot.
17. feladat
A következő és egyben utolsó feladatom, egy zárójeles feladat. A következő
műveletsorban helyezzenek el a gyerekek úgy zárójeleket, – bárhogyan – hogy a
műveletsor eredménye ne változzon.

52

Ezt a feladatot végezhetik önállóan, de párban is. Itt induktív módon meg fogják
tapasztalni azt, hogy nem lehet akárhová zárójeleket tenni. Észreveszik, miszerint a
zárójel előtti + jel nem változtat a zárójelben lévő műveleteken, de a zárójel előtti - jel
ellentettjére változtatja a zárójelben levő műveleteket. Ezek olyan fontos szabályok,
amiket ha a gyerekek induktív módon tapasztalnak meg, akkor a későbbiekben
kevesebb problémát fognak jelenteni.
Az összeadás és kivonás művelete után a tanterv szerint a szorzás és osztás
műveletekkel foglalkoznak a gyerekek. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezek a
játékok, nevezetesen a számkártyás, és zárójeles feladatok kis átfogalmazással
alkalmazhatóak a szorzás és osztás témakörének tanításánál. A 17. feladat pedig még
érdekesebbé válik, ha megjelennek benne a szorzás és osztás műveletei is, hiszen akkor
már még nagyobb jelentősége lesz a műveleti sorrendnek is.
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