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A MATEMATIKAI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE
MÁS TANTÁRGYAK KERETEI KÖZÖTT
A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésének koncepcióját egyrészt a
matematikai kompetenciaterület általános fejlesztési (szakmai) koncepciója (Vidákovich, 2005) alapján, másrészt az érintett készségek és képességek fejlődésére és fejleszthetőségére vonatkozó szakirodalmi források, kutatási előzmények (elsősorban Csapó, 2003) figyelembevételével kell kialakítanunk.
Ez azt jelenti, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés során is kiemelten kell kezelnünk
az általános fejlesztési koncepcióban meghatározott kompetenciakomponensek fejlesztését (1. számlálás, számolás; 2. mennyiségi és valószínűségi következtetés; 3. becslés, mérés, mértékegységváltás;
4. szövegesfeladat- és problémamegoldás; 5. rendszerezés, kombinativitás; 6. deduktív és induktív
következtetés). A koncepció alapján adott a fejlesztés alapvető stratégiája is (tartalmas direkt fejlesztés), mely a más tantárgyak keretei közötti fejlesztésnek egyébként is szinte az egyedül szóba jöhető
formája. Ugyancsak az általános koncepció része, hogy a kritikus készségek, képességek esetében
kritériumorientált fejlesztést célszerű alkalmazni.
A tervezés során a legfontosabb tennivaló a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés stratégiájának, módszereinek további pontosítása, majd ennek alapján a kialakított stratégia szerint
várhatóan valóban fejleszthető matematikai kompetenciakomponensek, készségek és képességek
rendszerének összeállítása, illetve az ezek hatékony fejlesztésére alkalmas iskoláztatási szakaszok
kijelölése. Ezt követően természetesen megoldandó egyrészt a készségek és képességek eredményes
fejlesztését legjobban segítő tantárgyak és tantárgyi tartalmak kiválasztása, másrészt a matematikai
kompetencia fontos részét képező motivációs tényezők fejlesztésének kidolgozása is.

1. A más tantárgyak keretei között történő fejlesztés
stratégiája és módszerei
A matematikai kompetencia fejlesztésének általános koncepciója szerint a fejlesztés javasolt alapstratégiája a tartalmas direkt fejlesztés. Ennek a fejlesztési stratégiának a lényege, hogy a készségeket és
képességeket a tanítási órákon, az egyébként is feldolgozandó tantárgyi tartalmak felhasználásával,
azok kismértékű átalakításával fejlesztjük (Csapó, 2003; Nagy, 2000). Nyilvánvaló, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés esetében ennek a stratégiának az alkalmazása a legcélszerűbb.
A korábbi kutatások eredményei alapján azonban az is ismert, hogy a tartalmas direkt fejlesztéssel csak abban az esetben gyorsítható meg a készségek, képességek fejlődése, ha a fejlesztést megfelelő
gyakorisággal, következetesen, és természetesen a megfelelő iskoláztatási szakaszban végezzük.
Jelentős fejlesztő hatás csak attól a programtól remélhető, amelyben a fejlesztés hosszabb időszakon
át, lehetőleg hetente többször sorra kerül. A hatás valószínűségét növeli, ha ugyanazoknak a készségeknek, képességeknek a fejlesztése egyszerre több tantárgyban, párhuzamosan folyik.
A matematikai kompetencia fejlesztésre kiválasztott komponensei, készségei és képességei között
számos alapvető fontosságú, ún. kritikus készség és képesség van, melyek esetében a kritériumorientált fejlesztés látszik célszerűnek. A kritériumorientált fejlesztés alapelve az, hogy meghatározzuk a
készség, képesség elérendő, optimális szintjét, és a fejlesztést minden tanuló esetében addig folytatjuk,
amíg ezt a szintet el nem éri, vagy legalábbis eléggé meg nem közelíti (Csapó, 2003; Nagy, 2000).
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A kritériumorientált fejlesztés előfeltétele, hogy ismertek legyenek a fejlesztendő készség, képesség fejlődési folyamatai, illetve a fejlettségi szintek, és ezek közül is elsősorban az optimális fejlettség
szintje. Ezeken kívül természetesen szükség van kritériumorientált mérőeszközökre is, amelyekkel
a készség, képesség fejődése nyomon követhető, és a fejlesztés aktuális feladatai meghatározhatók.
A matematikai kompetencia kiemelt komponensei esetében ezek a feltételek csak részben adottak, néhány komponens fejlődésének feltérképezése, illetve a megfelelő mérőeszközök kifejlesztése
további kutatásokat igényelne.
Mindezekből következik, hogy a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésére elsősorban olyan kompetenciakomponenseket kell kiválasztanunk, amelyek fejlesztése hosszabb
időn, lehetőleg egész tanéven keresztül, több tantárgyban is folytatható. A fejlesztési program kidolgozása során figyelembe kell vennünk azt is, hogy mely készségekre, képességekre vannak már a
kritériumorientált fejlesztést segítő eszközök.
Végül a fejlesztés számára legkedvezőbb iskoláztatási szakaszok meghatározása is fontos szempont, hiszen az egyes készségek, képességek fejleszthetőségi esélyei nem minden iskoláztatási periódusban azonosak, ezért a fejlesztési programot életkorfüggően kell kialakítani. A legtöbb készség,
képesség esetében a fejlesztési feladatok zömét egy-két iskoláztatási szakaszban kell megoldani, ez
azonban nem jelenti azt, hogy az adott szakasz(ok) végére minden tanuló eléri a kívánatos fejlettségi
szintet, és az is előfordulhat, hogy jó néhány tanuló már a szakasz(ok) lezárása előtt megfelelő szintet
ér el. Ezért minden iskoláztatási szakaszban gondolnunk kell az átlagosnál lényegesen lassabban és
lényegesen gyorsabban fejlődők fejlesztési igényeire is.

2. A fejlesztésre javasolt kompetenciakomponensek
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint
Az 1. táblázatban a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésre javasolt készségeit
és képességeit abból a szempontból tekintjük át, hogy az általános fejlesztési koncepcióban is szereplő
iskoláztatási szakaszokban (1–4., 5–8., 9–12. évfolyam) mely készségek, képességek fejlesztése tűnik
a legcélszerűbbnek, illetve oldható meg a fent részletezett feltételek (megfelelő gyakoriságú, következetes fejlesztés, lehetőleg több tantárgyban párhuzamosan) mellett. A táblázat azt is mutatja, hogy
az egyes kompetenciakomponensek esetében mely iskoláztatási szakaszokban kell az átlagosnál
lényegesen gyorsabban (G), az átlagosnak megfelelően (Á), illetve az átlagosnál lényegesen lassabban
(L) fejlődők fejlesztésére gondolnunk.
A táblázat tartalma természetesen csak javaslat, melyet matematikai tanterv- és tananyagfejlesztő,
illetve szakmódszertani szakértők bevonásával lehet véglegesíteni.
1. táblázat: A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésre javasolt komponensei
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint

Kompetenciakomponens

1–4. évfolyam

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

Számlálás

Á, L

L

–

Számolás

Á, L

L

–

Mennyiségi következtetés

Á, L

L

–

G

G, Á

G, Á, L

Becslés, mérés

Á, L

L

–

Mértékegységváltás

Á, L

L

–

Szövegesfeladat-megoldás

Á, L

L

–

G

G, Á

G, Á, L

Rendszerezés

G, Á

G, Á, L

Á, L

Kombinativitás

G, Á

G, Á, L

Á, L

Deduktív következtetés

G, Á

G, Á, L

G, Á, L

Induktív következtetés

G, Á

G, Á, L

G, Á, L

Valószínűségi következtetés

Problémamegoldás
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A táblázat tükrözi, hogy a matematikai kompetencia fejlesztésére készülő programokban
kiemelten kezelendő komponensek egy része, mint például a számlálás, számolás, a mennyiségi
következtetés, a becslés, mérés, mértékegységváltás, a szövegesfeladat-megoldás erősen matematikaspecifikusak. Ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztése a matematikatanítás hagyományos alapfeladatai közé tartozik, és bár alkalmazásuk esetenként más tantárgyakban is szükséges, ezeknek a feladatoknak a más tartalmakkal való megjelenítése is egyértelműen a matematikát idézi a
pedagógusok és a tanulók számára egyaránt.
Nem véletlen, hogy ha ezekkel a készségekkel, képességekkel bármilyen probléma van, a más
tantárgyat tanító szaktanár azonnal a matematikát, illetve a matematika szakos kollégát emlegeti,
akinek ezt „meg kellett volna tanítania”. Ezért ezeknek a készségeknek, képességeknek a más tantárgyakban való fejlesztése – bármennyire is szükséges lenne – csak viszonylag szűk keretek között
mozoghat, és főleg az első iskoláztatási szakaszban lehet hatásos. Ezt követően esetleg a lényegesen
lassabban haladók számára adhatók a felzárkóztatást segítő, fejlesztő feladatok.
Néhány más kompetenciakomponens, mint például a valószínűségi következtetés vagy a problémamegoldás alkalmazása ugyan szintén a matematikai gondolkodásban a legjellemzőbb, de ezek egyúttal
a gondolkodás olyan alapelemei, amelyek minden tantárgyban jelentősen gazdagíthatják a tananyag-feldolgozás módszereit, ezért fejlesztésük a más tárgyakat tanító szaktanárok számára is szívesen
vállalt feladat lehet. Mindkét terület jellemzője, hogy az alkalmazás és így a fejlesztés lehetőségei is a
második és a harmadik iskoláztatási periódusban egyre bővülnek, a lényegesen gyorsabban haladók
mellett az átlagos fejlődésű, majd a lényegesen lassabban haladó tanulóknak is adhatunk ilyen jellegű
feladatokat.
Végül a kiemelten kezelendő komponensek harmadik csoportja, a rendszerezés, kombinativitás,
valamint a deduktív és induktív következtetés olyan általános készségeket, képességeket tartalmaz,
amelyek nemcsak a különböző tantárgyakban, hanem a mindennapi élet számos területén is gyakran
szükségesek, fejlettségük az intellektus fontos jellemzője. Ezért ezeknek a komponenseknek a fejlesztése szinte minden tantárgyban lehetséges, jóllehet a fejlesztő feladatok beillesztésének, illetve a
fejlesztés hatékonyságának az esélyei az egyes tantárgyakban nem azonosak (Csapó, 2003).
A számos, jól dokumentált kísérleti előzmény és eredmény azonban lehetővé teszi, hogy ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztésére viszonylag könnyebben dolgozzunk ki fejlesztő
feladatsorokat. A négy komponens fontossága és a fejlesztés kísérleti megalapozottsága alapján a más
tantárgyak keretei közötti fejlesztésre elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, deduktív és induktív következtetés készségeit, képességeit javasoljuk, ezért ezeket a következő pontban részletesebben
is bemutatjuk.

3. A rendszerEző és kombinatív képesség, a deduktív
és induktív gondolkodás fejlesztendő részképességei
Mint arra már utaltunk, a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és induktív gondolkodás
fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatban számos magyar nyelvű publikáció ismert. A következőkben a
négy képességcsoport rövid bemutatása során ezekre támaszkodunk, de a sokféle részkészség, részképesség részletes leírása nem lehet a koncepció feladata, ez megtalálható az idézett publikációkban.
A négy kompetenciakomponens fejlesztésre javasolt összetevőit a 2. táblázat foglalja össze. A táblázatban a komponenseket a képességkutatás és -fejlesztés hazai szakirodalmában szokásos terminológiát követve a rendszerező képesség, kombinatív képesség, deduktív gondolkodás, induktív gondolkodás címszavak alatt soroltuk fel. Az előző táblázathoz hasonlóan feltüntettük azt is, hogy az egyes készségek,
képességek fejlesztését mely iskoláztatási szakaszokban, illetve milyen képességű tanulók számára
javasoljuk (G: az átlagosnál lényegesen gyorsabban haladók, Á: átlagos ütemben haladók, L: az átlagosnál lényegesen lassabban haladók). Az utóbbi szempontokból mind a négy képességterületen belül
sokféle változat előfordul, a fejlesztés hangsúlyai tehát nemcsak iskoláztatási szakaszonként, hanem a
tanulók képességszintje, fejlődési üteme szerint is eltérhetnek.
A táblázat tartalma itt is csak javaslat, melyet matematikai és szakmódszertani szakértők bevo
násával szükséges megvitatni, illetve lehet véglegesíteni.
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2. táblázat: A rendszerező és kombinatív képesség, valamint a deduktív és induktív gondolkodás fejlesztendő
komponensei iskoláztatási szakaszok és képességszintek szerint

Kompetenciakomponens
Rendszerező képesség
Halmazképzés, -besorolás
Definiálás
Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás
Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés
Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés
Lánckövetkeztetés
Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

1–4. évfolyam

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

G, Á
G
G, Á, L
G, Á, L
G

G, Á, L
G, Á
Á, L
Á, L
G, Á

Á, L
G, Á, L
L
L
G, Á, L

Á, L
G, Á
G, Á
G
G, Á

L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á
G, Á, L

–
Á, L
Á, L
G, Á, L
Á, L

Á, L
G, Á
–
Á, L
G, Á
G, Á
G, Á
–

L
G, Á, L
G, Á
L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á

–
Á, L
G, Á, L
–
Á, L
Á, L
Á, L
G, Á, L

G, Á
G
G, Á
G

G, Á, L
G, Á
G, Á, L
G, Á

Á, L
G, Á, L
Á, L
G, Á, L

A rendszerező képesség (Nagy, 2003) matematikai alapját a halmazokkal és relációkkal kapcsolatos műveletek képezik, a képesség fejlesztése azonban természetesen nem ezeknek a műveleteknek
a megtanítását és gyakoroltatását jelenti, hanem az ezekre épülő gondolkodási sémák különböző
tartalmakon való alkalmazását. A táblázatban látható részképességek közül a halmazképzés, besorolás, illetve a definiálás legjobban a fogalomkialakítással kapcsolatban működtethető, például dolgok
közös tulajdonságai alapján halmazok alkotását, megnevezését vagy dolgoknak adott halmazokba
való besorolását, illetve fogalmak adott tulajdonságok felhasználásával történő pontos meghatározását kérhetjük. A sorképzés és a hierarchikus osztályozás a dolgok közötti viszonyok alapján történő
rendezésre épül, a sorképzés egydimenziós rendezést (idősor, mennyiségi sor, tartalmazási sor), a
hierarchikus osztályozás pedig elágazó struktúrájú rendezést igényel.
A kombinatív képesség (Csapó, 2003; Nagy, 2004) matematikai hátterében a kombinatorikai
műveletek állnak, de a képességfejlesztés itt sem ezeknek a tudatosítását, gyakorlását jelenti, hanem
a megfelelő gondolkodási műveletek, halmazképzési algoritmusok konkrét tartalmakon való alkalmazását. A felsorolt részképességek közül a permutálás adott halmaz elemeinek sorba rendezését,
a variálás adott halmazból meghatározott elemszámú rendezett részhalmazok kiválasztását, a
kombinálás pedig adott halmazból meghatározott elemszámú, de nem rendezett részhalmazok
kiválasztását jelenti. Az összes részhalmaz képzése hasonló a kombináláshoz, de az összes lehetséges elemszámú részhalmazt ki kell választani, a Descartes-szorzat képzése során pedig két halmaz
elemeiből kell rendezett elempárokat kialakítani.
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A deduktív gondolkodás (Vidákovich, 2002; 2004) matematikai alapja a klasszikus logika, de a
fejlesztés során itt sem logikatanításról van szó. A felsorolt részképességek három csoportot képeznek.
Az első csoportba a kétváltozós műveletek tartoznak, a kapcsolás az „és”, a választás a „vagy” és a „vagy...,
vagy”, a feltételképzés a „ha..., akkor” és az „akkor és csak akkor..., ha” nyelvi elemek alkalmazásával
képezhető összetett mondatok értelmezését igényli. A második csoport a következtetések csoportja,
ezek közül az előrelépő és a visszalépő következtetés egyaránt a feltételképzés műveletét használja,
de az első az előtag megerősítésével, a második pedig az utótag tagadásával. A lánckövetkeztetés már
két feltételes állításra épül, ahol az első állítás utótagja és a második állítás előtagja azonos. A választó
következtetésben a választás művelete szerepel, az egyik tag állításából vagy tagadásából kell a másik
tagra következtetni. A kvantorok feladataiban a „minden” és a „van olyan” nyelvi sémákat és szinonimáikat kell alkalmazni.
Az induktív gondolkodás (Csapó, 2003) matematikai háttere a szabályfelismerés és szabályalkotás.
A fejlesztés lényege itt sem a matematikai módszerek tanítása, hanem a szabályfelismerés és szabályalkotás műveletének gyakorlása konkrét tartalmakon. Például az ebbe a csoportba tartozó kompetenciakomponensek közül a kizárás szabályfelismerést, illetve a kivétel megtalálását igényli, lényegében
„kakukktojás” feladat. Az átkódolás konkrét példákon felismert művelet alkalmazását jelenti újabb
konkrét esetben. Az analógiák képzése a konkrét példával bemutatott kapcsolat felismerésére és
további alkalmazására épül, a sorozatok képzéséhez pedig néhány elem alapján a sorozat műveleti
szabályának felismerése és ennek alapján további elemek előállítása szükséges.
A négy kompetenciakomponens rövid jellemzése mutatja, hogy mindegyik készség, képesség
alapját matematikai struktúrák képezik, de a pedagógusnak a nem matematikai tantárgyi tartalmakon végzett fejlesztéshez nincs szüksége a háttérstruktúrák alaposabb ismeretére. A fejlesztő programok felépítésének mélyebb megértését azonban segítheti a kapcsolódó matematikai témakörök, a
felhasznált matematikai struktúrák átgondolása. A tanulóknak pedig a képességek hátterében álló
matematikai struktúrákat semmiképpen nem kell ismerniük, a más tantárgyakban történő fejlesztés során azokat nemcsak hogy nem kell megtanítani, hanem meg sem kell említeni. A halmazok,
relációk, a kombinatorika, a logika, a szabályfelismerés és szabályalkalmazás tanítása, gyakoroltatása
a matematikatanítás feladata.

4. A más tantárgyak keretei közötti fejlesztés tartalmi és
szervezési kérdései
A matematikai kompetencia fejlesztendő komponensei elvileg igen sokféle tartalommal működtethetők,
tehát sokféle nem matematikai környezetben is fejleszthetők. Az iskolai, tantárgyi keretek között
történő kompetenciafejlesztés lehetőségeit azonban korlátozza az, hogy a valóban eredményt ígérő,
tehát megfelelő gyakoriságú, következetes, lehetőleg az egész tanévre elosztott fejlesztés csak olyan
tantárgyakban lehetséges, amelyeknek tananyagában viszonylag gyakran és egyenletesen fordulnak elő a képességfejlesztő feladatok beillesztésére alkalmas anyagrészek. Ez a feltétel a matematikai
kompetencia néhány komponense (elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és
induktív következtetés) esetében több tantárgyban is teljesül, míg más komponensek (különösen
az erősebben matematikaspecifikus készségek, képességek) esetében csak egyes tantárgyak egyes
témakörei alkalmasak ilyen jellegű fejlesztésre.
A matematikai kompetencia kiemelten fejlesztendő komponensei és a fejlesztésre alkalmas tantárgyak közötti lehetséges megfeleltetéseket a 3. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat csak az 1. táblázatban már megjelölt fejlesztési periódusokra ad meg tantárgyakat, és csak olyanokat, amelyek anyagába
a korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai alapján nagy valószínűséggel beilleszthető a
megfelelő mennyiségű és minőségű fejlesztő feladat. A táblázatban egy-egy kompetenciakomponenshez és iskoláztatási szakaszhoz több tantárgy is tartozik, ez választási lehetőségeket jelent. A korábbiakban azonban már utaltunk arra, hogy a fejlesztés hatékonyabb, ha párhuzamosan több tantárgyban is
zajlik, ezért célszerű minden készséget, képességet minden évfolyamon legalább két-három tantárgyban fejleszteni.
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3. táblázat: A matematikai kompetencia kiválasztott komponenseinek fejlesztésére javasolt iskoláztatási
szakaszok és tantárgyak

Kompetenciakomponens
Számlálás
Számolás
Mennyiségi következtetés
Valószínűségi
következtetés
Becslés, mérés
Mértékegységváltás
Szövegesfeladat-megoldás

1–4. évfolyam
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret

Problémamegoldás

technika,
természetismeret

Rendszerezés

magyar, technika,
természetismeret

Kombinativitás

magyar, technika,
természetismeret

Deduktív következtetés

magyar, technika,
természetismeret

Induktív következtetés

magyar, technika,
természetismeret

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

–

–

–

–

–

–

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem

–

–

–

–

–

–

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem

Mivel a matematikai kompetencia komponensei leginkább a természettudományi tárgyak
készségeivel és képességeivel mutatnak rokonságot, ezért érthető, hogy a táblázatban felsorolt
tantárgyak nagyobb része is ebbe a körbe tartozik. Ugyanakkor a természettudományi tárgyak,
különösen a fizika, kémia viszonylag kis óraszáma és emellett zsúfolt tananyaga nem mindig kedvez a
képességfejlesztésnek. A korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai azt mutatják, hogy a biológia, földrajz, sőt a humán tantárgyak (magyar, történelem) sokszor rugalmasabb kereteket kínálnak a
képességfejlesztő feladatok beillesztésére.
A fejlesztés keretéül szolgáló tantárgyak kijelölése után ki kell választanunk azokat a témaköröket,
tartalmakat, amelyekhez a fejlesztő feladatokat kapcsoljuk. Erre a célra olyan témakörök alkalmasak,
amelyek viszonylag nagyobb terjedelműek, több tanítási órán is sorra kerülnek, így az ezekhez készült
feladatok több alkalommal is használhatók lesznek, ugyanakkor a tartalmak újbóli felidézése nem lesz
erőltetett. Célszerű, ha a kiválasztott témakörök egyenletesen helyezkednek el a tanév anyagában,
mert így megoldható az is, hogy a fejlesztésre megfelelő gyakorisággal kerüljön sor, esetleg az egész
tanévet átfogva.

tanítói útmutató

A matematikai kompetencia fejlesztése…

11

A képességfejlesztő feladatok beillesztése során meg kell határoznunk azok alkalmazásának
helyét és módját is. Ennek korlátja általában a tananyag viszonylagos zsúfoltsága, illetve a tanmenet
szerinti haladás kényszere. Ezért a készség- és képességfejlesztő feladatok elvégzését úgy kell ütemeznünk, hogy az ezekkel történő foglalkozás legfeljebb tanóránként 5-10 percet vegyen igénybe.
Még így is számolnunk kell azzal, hogy a fejlesztésre csak akkor szánhatunk megfelelő mennyiségű
időt, ha a tananyag egyes részeit lerövidítjük, szükség esetén elhagyjuk.
A döntés nyilván nem könnyű, de a matematikai kompetencia legfontosabb, ún. kritikus
készségei, képességei esetében ezek a módosítások elkerülhetetlenek. Azaz a néhány kritikus készség
fejlesztését fontosabbnak kell tekintenünk, mint a tananyag maradéktalan, előre eltervezett ütemben történő feldolgozását. Ha ezeket a készségeket, képességeket kritériumorientált módszerekkel
az optimális használhatóság szintjére kívánjuk fejleszteni, akkor ehhez differenciált, egyénre szabott
fejlesztés szükséges.
Végül megtervezendők és kidolgozandók a tartalmas direkt, egyes esetekben kritériumorientált fejlesztés céljait szolgáló eszközök is. A fejlesztéshez általában ötféle eszköz lehet szükséges.
A tanári kézikönyv minden esetben elkészítendő, a pedagógusok ebből ismerhetik meg a fejlesztés
koncepcióját, módszereit, illetve ebben találják meg az alkalmazásra javasolt feladatokat. Az értékelő
eszközök mindazon készségek és képességek esetében szükségesek, amelyekre a fejlesztés célváltozói
épülnek, azaz amelyek fejlettségét többé-kevésbé rendszeresen értékelni kell. Tanulói munkafüzetre nem minden készség, képesség fejlesztéséhez van szükség, mivel egyes esetekben az egyébként
is meglevő tananyagok, munkafüzetek is jól használhatók. Speciális eszközök csak néhány készség
esetében jöhetnek szóba, ezek egyrészt a tanári szemléltetést, másrészt a tanulói munkát segítik.
Végül a fejlődési mutató a kritériumorientált készség- és képességfejlesztés nélkülözhetetlen kelléke,
ennek segítségével követhető nyomon a fejlődés menete és határozhatók meg a hátralevő fejlesztési
feladatok.
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Javaslatok a modulok felhasználásához
A modulok feldolgozásának elsődleges célja a gyerekek gondolkodási képességének fejlesztése környezetismeret órán. A feladatok nem az ismeretelsajátítást, rögzítést szolgálják, megoldásukhoz nincs
szükség tárgyi tudásra. Feldolgozásuk közben azonban a tanulók természettudományos szemlélete
formálódik, képzeteik valóságosabbá válhatnak, ismereteik mélyülhetnek, s a felsőbb évfolyamok természettudományos tárgyainak tanulását alapozhatják.
A feladatok megoldásához szükséges információk a tanári kézikönyvben a feladatok előtti, illetve
azok közötti indukciós szövegekben minden esetben megtalálhatók. Ezek felolvasásával indítsuk a
feladatok feldolgozását. Mivel nem cél a szövegértés ellenőrzése, a feladatok, szövegek és a hozzájuk
tartozó utasítások értelmezése mindig közösen, frontálisan történik. Az indukciós szövegutasítás felolvasása után elsődleges megértést ellenőrző kérdésekkel indíthatjuk a közös gondolkodást. Mivel
számos szöveg továbbgondolásra is alkalmas, jó beszédszituációt teremt a későbbiekben.
Ebben az életkorban különösen fontos a gyerekek motiválása. Erre egyrészt kiválóan alkalmasak a
mellékelt kép- és szókártyák, másrészt a feladatok megfogalmazásában is erre törekedtünk, s ezt a célt
szolgálják a feladatlapokon található ábrák és illusztrációk is.
A modulok gyakorlatrendszerei a konkrét műveletek szintjén mozgó 8-9 éves gyerekek gondolkodási sajátságaihoz igazodnak. Ennek megfelelően – a fokozatosság elvét is szem előtt tartva – az első
modulokban a kártyákkal végzett manuális tevékenység szintjéről indulva, a későbbi modulokban
egyre kevesebb manuális tevékenységet igénylő feladatok jelennek meg.
Javasoljuk, hogy a feladatokat egységenként oldják meg. Egy órán csak egyet. A tanító maga választja
ki az óra azon részét, ahol a leghatékonyabban tudja alkalmazni a feladatokat. Az egységek feldolgozása alkalmanként 12–15 percet vesz igénybe, melyet minden esetben egy frontális ellenőrzéssel és
értékeléssel zárjunk le.
A különböző ütemben fejlődő tanulók hatékony fejlesztéséhez a feldolgozás menetét célszerű differenciálnunk. Javasoljuk, hogy a lassabban haladókkal tovább dolgozzunk frontálisan, míg a gyorsabban haladók szinte azonnal elkezdhetnek önállóan dolgozni. A gyorsan és a lassan haladóknak
egyéb differenciált feladatok is tervezhetők. Ezek tervezését megkönnyíthetik a tanulói képkártyák,
melyeket általában szívesen használnak a gyerekek.
A feladatokhoz néhány esetben csatoltunk egy úgynevezett javaslatot, melyet a következő jellel láttunk el:

Javaslat
Ebben megfogalmazzuk, hogy mivel lehet kiegészíteni az adott feladatot. Például kérhetünk még egy
megoldást a feladathoz, vagy folytatását feladhatjuk házi feladatnak. Ha egy feladatnak több jó megoldása van, azokat itt soroljuk fel.

14

matematika „b” • környezetismeret • 3. évfolyam

tanítói útmutató

Az eszközzel végzett feladatok
megoldásának javasolt menete
K

SZ

A képkártyával végzendő feladatokat a modulokban
jel, a szókártyával végzendőket
jel jelöli. A kártyákat célszerű már a feladat megoldása előtt, a probléma értelmezésekor egyesével
elővenni, bemutatni, a tanulói kártyakészletet kiosztani, s ezeket közösen értelmezni. A kártyák a
tanulói munkafüzet végén találhatók. A modulokban kicsinyítve szerepelnek olló jellel ellátva.
A feladat közös megoldása során hagyjuk a gyerekeket közösen gondolkodni. Hagyjuk a problémákat, a javasolt megoldást megvitatni. A tanító csupán irányítja a munkát. A tanulók „saját nyelvükön” fognak vitatkozni az adott tárgykörben, melyet szükség esetén helyre kell igazítani, tudományos
nyelvre lefordítani.
A tanulói kártyasorozatok többnyire frontális szervezésű önálló munka formájában használhatók, de
a gyorsabb ütemben haladók akár teljesen önállóan dolgozhatnak.
A kártyákkal végzett tevékenység frontális ellenőrzése után meg kell tanítani a feladat megoldását
írásban is elvégezni, rögzíteni. Főként a rendszerezőképesség fejlesztésekor adódik alkalom ehhez
különböző technikákat bemutatni, pl.: halmazba, táblázatba rendezés. A későbbiekben otthoni feladatnak adható az írásbeli megoldás.
A kártyák felhasználásának elsődleges szerepe a rendszerező és a kombinatív képesség fejlesztésében
van, de felhasználásukkal önállóan is készíthetők például „kakukktojás”-feladatok.

1. MODUL
egészséges
életmód

1. egység: Táplálkozási szokások – reggeli, ebéd, vacsora
2. egység: Táplálkozási szokások – tízórai, uzsonna
3. egység: Tisztálkodási szokások
4. egység: Testmozgás, pihenés, szabadidős tevékenységek
5. egység: Öltözködés, rendszeres orvosi vizsgálatok

tanítói útmutató
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

+

+

+

+

+

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás

+

Definiálás
Felosztás

+

+

+

+

Sorképzés, sorképző osztályozás
Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás

+

Variálás

+

+

+

Kombinálás
Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás

+

Választás

+
+

+

Feltételképzés
Előrelépő következtetés

+

+

Visszalépő következtetés

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Választó következtetés
Lánckövetkeztetés
Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás

+

Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+

+

+
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1. egység

Táplálkozási szokások: reggeli, ebéd, vacsora
Ha egészséges szeretnél maradni, akkor egészségesen kell táplálkoznod. Két fontos dologra kell figyelned: hogy mennyit és mit eszel.
A főétkezéseket soha ne hagyd ki, tehát minden nap reggelizz, ebédelj és vacsorázz!
A főétkezések között pedig ne egyél túl sok édességet, és ne igyál cukrozott, szénsavas italokat!

1.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Folytasd a megkezdett mondatokat!
a) Aki egészséges akar maradni, annak egészségesen kell táplálkoznia.
Dóri egészséges szeretne maradni, tehát egészségesen kell táplálkoznia.
b) A ki sok édességet eszik a főétkezések között, egészségtelenül táplálkozik. Tomi nem táplálkozik
egészségtelenül, tehát nem eszik sok édességet a főétkezések között.
Mit egyél reggelire?
Ehetsz például szendvicset, gyümölcsöt, müzlit vagy gabonapelyhet tejjel. A szendvicset készítheted magos zsemléből vagy barna kenyérből, ezek egészségesebbek, mint a fehér kenyérfélék.
A zsíros húsoknál egészségesebbek a soványak. Ezért szalonna helyett inkább csirkéből készült sonkát egyél! A szendvicsbe tegyél valamilyen zöldséget is: paradicsomot, paprikát, retket, uborkát vagy
ezekből készített salátát!
Mit igyál reggelire?
Semmiképpen se igyál szénsavas vagy cukros üdítőt! Legegészségesebb, ha mézes gyümölcsteát, tejet
vagy tejből készült italt iszol, például kakaót, tejet.

tanítói útmutató
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2.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS, halmazképzés


K

SZ

ITALOK

ZÖLDSÉGFÉLÉK

KENYÉRFÉLÉK

Figyeld meg az ábrát, majd keresd meg a szókártyák helyét!
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

paradicsom
mézes tea
retek
zsemle
tej

barna kenyér
gyümölcslé
paprika
kakaó
uborka

Helyezd el benne a felsorolt élelmiszerek betűjelét!
kenyérfélék

zöldségfélék

italok

d, f

a, c, h, j

b, e, g, i

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KAPCSOLÁS
Anya ebédre zöldbablevest és túrós tésztát főzött. Peti csak tésztát akart enni, de anya rászólt:
EGYÉL LEVEST IS A TÉSZTA ELŐTT!
Olvasd el a következő állításokat! Karikázd be annak a betűjelét, amelyikben Peti szót fogadott, húzd
át azt, amelyikben nem fogadott szót!
A)

Peti evett levest, és nem evett tésztát.

B)

Peti nem evett levest, viszont evett tésztát.

C)

Peti evett levest, és evett tésztát is.

D)

Peti nem evett levest, és nem evett tésztát sem.

Sok családban a szülők egész nap dolgoznak. Sokan közülük csak este esznek főtt ételt, napközben
csak „bekapnak” valamit: például egy szendvicset, hamburgert, pogácsát vagy egy pár sütit. Ez nem
egészséges, de ha így van, akkor vacsorára mindenképpen főtt ételt kell enniük.
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4.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS


K

Ma este anya rizibizit főzött, és háromfélét sütött hozzá: egyiküknek rántott húst, másikuknak rántott
sajtot, a harmadikuk számára rántott karfiolt. Ki mit kérhetett? Rakd ki a kártyákkal, majd írd bele
anya, apa és Timi tányérjába, hogy mit ettek! Használd a betûjeleket!
hús – H

A N YA

H

sajt – S

A PA

A N YA

S

H

T I MI

T I MI

K
A N YA

K

karfiol – K

A PA

A N YA

K

K

S
A PA

A N YA

S

S

T I MI

H

T I MI

A PA
T I MI

H

S
A PA

A N YA

H

S

K

A PA
T I MI

K

H

5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, ami nem illik a sorba! Szóban indokold a választásodat!
a) sonka
paprika
Mert: az édesség.

paradicsom

csokoládé

zsemle

b) mézes tea
kakaó
Mert: nem egészséges ital.

kóla

rostos narancslé

tej

c) rizibizi
rakott krumpli
Mert: az gyümölcs.

sült hús

zöldbableves

alma

tanítói útmutató
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2. Egység
Táplálkozási szokások: tízórai, uzsonna
Ha bőségesen reggeliztél, ne egyél túl sokat tízóraira, és ha ebédeltél, ne egyél sokat uzsonnára sem,
mert könnyen elhízhatsz! Legjobban teszed, ha a főétkezések között csak gyümölcsöt eszel, vagy
gyümölcslét iszol, de ha szereted, ehetsz egy gyümölcsjoghurtot vagy egy túrórudit, esetleg egy tejszeletet.

1.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
K



Reggel anya kikészített az asztalra Misinek egy almát, egy joghurtot és egy túrórudit azzal, hogy
válasszon kettőt, az egyiket tízóraira, a másikat pedig uzsonnára. Mit ehetett tízóraira, mit ehetett
uzsonnára?
Rakd ki kártyákkal az összes lehetőséget, és rajzold a szalvétákra, mit evett tízóraira, s mit uzsonnára!
Jelöld az almát A-val, a joghurtot J-vel, a túrórudit T-vel!

tízór ai

uz

A
tízór ai

J

sonn a

J
uz

sonn a

T

tízór ai

uz

A
tízór ai

T

sonn a

T
uz

sonn a

A

tízór ai

uz

J
tízór ai

T

sonn a

A
uz

sonn a

J

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Folytasd a megkezdett mondatokat!
Misi minden nap eszik gyümölcsöt otthon vagy az iskolában.
Ha tízóraira és uzsonnára gyümölcs helyett tejszeletet, joghurtot vagy túrórudit eszik, akkor vacsora
után mindenképpen kell ennie valamilyen gyümölcsöt.
Ma túrórudit evett tízóraira és uzsonnára, tehát vacsora után kell ennie valamilyen gyümölcsöt.
Ma az iskolában nem evett gyümölcsöt, tehát otthon eszik gyümölcsöt.
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
A gyümölcsturmix nagyon egészséges ital, mert egészséges alapanyagokból: tejből és gyümölcsből
készül. Kiváló például uzsonnára.
Folytasd a megkezdett mondatokat!
a) Ha van otthon tej és gyümölcs, akkor tudunk gyümölcsturmixot készíteni. Most nem tudunk gyümölcsturmixot készíteni, tehát nincs otthon tej és/vagy gyümölcs.
b) H
 a reggelire anya készít banánturmixot, akkor Józsi mindig visz belőle tízóraira is. Ma nem hozott
Józsi banánturmixot az iskolába, tehát anya nem készített reggel banánturmixot.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, ami nem illik a sorba! Szóban indokold a választásodat!
a) narancs
alma
Mert ez nem gyümölcs.

banán

turmix

körte

b) túrórudi
turmix
Mert ebben nincs tej.

tejszelet

joghurt

eper

5.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Hétvégén mindig van otthon valamilyen édesség: anya süt egy kis sütit vagy palacsintát, néha vesz
gesztenyepürét vagy jégkrémet. Vasárnap este Zsuzsi evett egy kis édességet vacsora után. Anya azt
mondta neki, hogy
VAGY SÜTIT, VAGY GESZTENYEPÜRÉT EHET!
Karikázd be annak a kijelentésnek a betűjelét, amikor édesanyjának szót fogadott, és húzd át azét,
amikor nem!
A)

Zsuzsi evett sütit, és evett gesztenyepürét.

B)

Zsuzsi nem evett sütit, viszont evett gesztenyepürét.

C)

Zsuzsi evett sütit, de nem evett gesztenyepürét.

D)

Zsuzsi nem evett sütit, és nem evett gesztenyepürét sem.

tanítói útmutató
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6.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS


K

Oszd két csoportba a következő kártyákat! Adj nevet a csoportoknak!
paprika

alma

tejszelet

túrórudi

joghurt

paradicsom

narancs

zöldségek, gyümölcsök

tejtermékek

paprika, paradicsom, alma,
narancs

joghurt, tejszelet, túrórudi

Javaslat
Házi feladatnak feladhatjuk a két csoport lerajzolását és felcímkézését, de ez lehet tanórai differenciálás is a gyorsabban haladók számára.
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3. Egység
Tisztálkodási szokások
Ha egészséges akarsz maradni, fontos, hogy rendszeresen ápold testedet. Ehhez különböző kellékekre: tisztálkodószerekre (szappan, tusfürdő, sampon, fogkrém) és tisztálkodóeszközökre (fogkefe,
fésű, körömkefe, körömcsipesz) van szükséged.
A testeden kívül a környezetedet is tisztán kell tartanod: a ruháidat, a szobádat, a játékaidat stb. Ezek
tisztán tartásához tisztítószerekre (mosószer, öblítő-, mosogatószer, súrolópor) és tisztítóeszközökre
(porrongy, mosogatószivacs, cipőkefe) van szükséged.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS,
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Végezd el a következő feladatokat!
a) Húzd alá a tisztálkodás kellékeit!
szappan
cipőkefe

mosószer
fogkefe

fogkrém
körömkefe

öblítőszer

fésű

tusfürdő
sampon

súrolópor
mosogatószivacs

mosogatószer

Karikázd be a fenti szavak közül az eszközöket!
b) Egészítsd ki a megkezdett mondatot!
Az aláhúzott szavak tisztálkodókellékek, a bekarikázott szavak eszközök.
Ha egy szó alá van húzva és be van karikázva, akkor az egy tisztálkodóeszköz. A fogkefe/körömkefe/fésű szó alá van húzva és be van karikázva, tehát ez egy tisztálkodóeszköz.

tanítói útmutató
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2.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – besorolás, halmazképzés


K

SZ

eszközök

szerek

Figyeld meg az ábrát, majd az előző feladat segítségével csoportosítsd a kártyáidat az ábrának megfelelően! Végül helyezd el az alábbi szavak betűjelét az ábrában!
a) tusfürdő
b) mosószer
c) fogkefe

d) cipőkefe
e) öblítő
f) fésű

g) sampon
h) mosogatószivacs

ESZKÖZÖK

SZEREK

tisztálkodás

tisztítás

tisztálkodás

tisztítás

c, f

d, h

a, g

b, e

Javaslat
A csoportosítást végezhetik önállóan a gyerekek, azonban a betűjelek ábrába illesztése közösen történjen! Mutassuk meg a megoldást segítő technikát: ha a már behelyezett betűjelet áthúzzák, az segít
az összes szó elhelyezésében!
Tested akkor marad ápolt, ha rendszeresen tisztálkodsz, és tiszta ruhában jársz.
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS


K

Anya és Julcsi tusfürdőt vásárolnak. Legjobban a narancs, a mentol és a rózsa illatú tetszik nekik.
Nem tudnak megegyezni, hogy melyiket vegyék meg, ezért két különbözőt vesznek, azaz mindketten választanak egyet maguknak. Hogyan dönthettek?
Rakd ki kártyákkal, majd színezd ki a nevek alatti tusfürdőket!
Használd a következő színeket:
narancsillatú tusfürdő – narancssárga (N),
rózsa illatú tusfürdő – piros (P),
mentolos tusfürdő – zöld (Z)!
ANYA

JULCSI

ANYA

JULCSI

ANYA

JULCSI

N

P

N

Z

P

N

ANYA

JULCSI

ANYA

JULCSI

ANYA

JULCSI

N

P

N

Z

P

N

tanítói útmutató
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Julcsi minden este zuhanyozik. Fogat mosni és fésülködni reggel és este is szokott. Hajat hetente
egyszer mos, a körmeit is akkor szokta levágni. A kezét minden nap többször megmossa, de evés előtt,
vécézés után és hazaérkezéskor minden esetben megmossa a kezét. Hogy igazán jól ápolt legyen,
hetente egyszer mindig kitisztítja a cipőjét, s természetesen minden reggel tiszta ruhába bújik.
Pótold a párok hiányzó tagját!

hajmosás

::

sampon

=

fogmosás

::

fogkrém

mosogatás

::

mosogatószer

=

mosás

::

mosószer

hajmosás

::

hetente

=

zuhanyozás

::

naponta

fogkrém

::

fogkefe

=

mosogatószer

::

mosogatószivacs
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4. Egység
Testmozgás, pihenés, szabadidős tevékenységek
Ha egészségesen akarsz élni, akkor a helyes táplálkozás és a rendszeres tisztálkodás mellett figyelned
kell arra is, hogy éjszaka megfelelően kipihend magad. Figyelj arra, hogy ne későn feküdj le!
Legjobban teszed, ha esténként 8–9 óra között már ágyba bújsz, hogy legalább 8 órát aludhass.

1.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Folytasd a megkezdett mondatokat!
Ha este a gyerekek legkésőbb 8 óra körül lefekszenek, biztosan kipihenve ébrednek másnap reggel.
Erika hétközben este legkésőbb 8-kor fekszik le, tehát kipihenve ébred reggel.
A születésnapja utáni reggelen viszont nem kipihenve ébredt, mert nem feküdt le legkésőbb 8-kor.

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Laci szeret számítógépezni és tévézni. Ha tehetné, egész nap a gép előtt ülne. Ez nem lenne egészséges, így anyukájával megbeszélte, hogy naponta csak egy órát tölthet a számítógép előtt, de csak
akkor, ha korábban legalább egy órát levegőn volt.
 ÁLASZTHAT, HOGY LEMEGY A JÁTSZÓTÉRRE JÁTSZANI, VAGY ELMEGY A KÖZELI PÁV
LYÁRA KOSÁRLABDÁZNI A BARÁTAIVAL.
Egy nap csak az egyik helyre szokott menni.
Laci betartotta az egyezséget, így ma délután számítógépezhetett egy órát. Mit csinált előtte?
Karikázd be annak az állításnak a betűjelét, amit tehetett, és húzd át azét, amit nem!
A)

Laci lement a játszótérre, és elment kosarazni.

B)

Laci nem ment le a játszótérre, és nem ment el kosarazni sem.

C)

Laci lement a játszótérre, viszont nem ment el kosarazni.

D)

Laci nem ment le a játszótérre, de elment kosarazni.

tanítói útmutató
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS


K

Az elegendő éjszakai pihenés mellett fontos az is, hogy rendszeresen mozogj, sportolj. Így tested
edzett lesz, ellenállóbb a betegségekkel szemben.
Sanyi hetente háromszor jár iskolai sportkörre. Minden héten van egy foci-, egy tollas- és egy pingpong-edzés az iskolában. Szerencsére mindhárom foglalkozást más napon tartják, így az összesre el
tud menni.
Az edzések hétfőn, szerdán és pénteken vannak. Melyik nap melyik edzés lehet?
Rakd ki a kártyáiddal, majd írd a napokhoz a megfelelő sportszerek jelét!

T

T
PÉ

F
HÉ T

F
HÉ T

T

T

F
PÉ

N TEK

N TEK

SZ E

Ő

F

A

P

N TEK

RD

HÉ T

SZ E
A

F

PÉ

N TEK

Ő

P
F

RD

P

F

SZ E
A

HÉ T

PÉ

N TEK

Ő

T

P

RD

F

PÉ

T

A

F

SZ E

Ő

RD

HÉ T

SZ E

Ő

A

P

pingpongedzés – P

RD

F

F

SZ E

Ő

A

HÉ T

tollasedzés – T

RD

F

fociedzés – F

P
PÉ

N TEK

Javaslat
A feladat megoldása kapcsán kezdeményezhetünk egy rövid beszélgetést: Te mit csinálsz a szabadidődben? témakörben.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Pótold a párok hiányzó tagját!
olvasás

::

könyv

=

színezés

::

színesceruza

focizás

::

labda

=

korcsolyázás

::

korcsolya
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5.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS


K

Sok gyerek szeret szabadidejében olvasni. Vannak, akik naplót vezetnek, és rendszeresen leírják, mi
történt velük aznap. Vannak olyanok is, akik legszívesebben valamilyen képet készítenek, például
festenek.
Kata kedvenc időtöltése az olvasás, a festés és a naplóírás. Mivel ma egész nap esett az eső, ki sem
mozdult otthonról, választhatott kedvenc időtöltései közül kettőt. Az egyikkel délelőtt, a másikkal
délután foglalkozott.
Mit csinálhatott délelőtt, mit délután?
Rakd ki a kártyáiddal, majd töltsd ki a táblázatot a megfelelő kezdőbetűkkel, mikor mit tett Kata!
olvasott – O

naplót írt – N

festett – F

Délelőtt

O

O

N

N

F

F

Délután

N

F

O

F

O

N

6.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS


K

Oszd két csoportba a következő kártyákat! Adj nevet a csoportoknak!
számítógép

ceruza

labda

ugrálókötél

könyv

pingpongütő

2. csoport: sportszerek
1. csoport: tanulási eszközök
		
számítógép		
labda, ugrálókötél
		
ceruza, könyv		
pingpongütő

Javaslat
Házi feladatként vagy differenciálásként lerajzoltathatjuk a két felcímkézett csoportot.

tanítói útmutató
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5. Egység
Öltözködés, orvosi vizsgálatok
Ugye tudod, milyen fontos az időjárásnak megfelelő öltözködés?
Nyáron, mikor nagyon meleg van, vagy télen, mikor nagyon hideg van, könnyen eldöntheted, hogy
mit vegyél fel. De ha változékony az idő, akkor nehezebb a megfelelő ruházat kiválasztása. Az sem jó,
ha valaki „túlöltözik”, de az sem, ha nem öltözik fel elég melegen.

1.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Folytasd a megkezdett mondatokat!
a) Ha változékony az idő, akkor nehéz az időjárásnak megfelelő ruházat kiválasztása. Tavasszal és
ősszel gyakran változékony az idő, tehát nehéz az időjárásnak megfelelő ruha kiválasztása.
b) A ki télen nem öltözik elég melegen, könnyen megfázhat. Timi ma nem öltözött elég melegen, tehát
könnyen megfázhat.
c) Ha valaki sokkal melegebben öltözött fel, mint ahogy az időjárás indokolná, arra azt mondjuk, hogy
túlöltözött. Józsi ma egyáltalán nem öltözött túl, tehát nem öltözött melegebben, mint azt az időjárás
indokolta.

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KAPCSOLÁS
Az időjárás-jelentés szerint ma viharos szél lesz, ezért Timinek indulás előtt ezt mondja az anyukája:
VEGYÉL FEL SAPKÁT ÉS SÁLAT!
Timi szót fogadott. Karikázd be, mit tehetett Timi! Húzd át, mit tett volna, ha nem fogad szót!
A)

Timi felvette a sapkát, de nem vette fel a sálat.

B)

Timi nem vette fel a sapkát, és nem vette fel a sálat sem.

C)

Timi felvette a sapkát, és felvette a sálat is.

D)

Timi nem vette fel a sapkát, viszont felvette a sálat.
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS


K

Nóri a ruhásszekrényben válogat, hogy mit vegyen fel. Fel akar venni egy pólót, egy szoknyát és egy
harisnyát, de nem tudja eldönteni, hogy milyen színűeket. Mindháromból van neki piros, sárga és kék
színû. Õ azonban három különbözõ színû ruhadarabot akar fölvenni.
Milyen színû pólót, szoknyát és harisnyát választhat?
Rakd ki a kártyáiddal, majd színezd ki a ruhadarabokat a megfelelő színekkel (piros, sárga, kék)!
Vigyázz, a póló, a szoknya és a harisnya különböző színű legyen Nórin!

P

S

K

P

K

S

K

K

P

S

S

K

P

S

S

P

P

K

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Ha beteg vagy, minél előbb orvoshoz kell menned, hogy mihamarabb meggyógyulj. De tudod-e,
mikor milyen orvoshoz kell fordulnod?
Ha fáj a hasad, a torkod, köhögsz vagy lázas vagy, akkor a házi orvoshoz kell menned, ha a fogad fáj,
a fogorvoshoz, ha a szemed, akkor a szemészetre.
Írd be a párok hiányzó tagját!

torokfájás

::

háziorvos

=

fogfájás

::

fogorvos

fogorvos

::

fogászat

=

szemorvos

::

szemészet

tanítói útmutató
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5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, mi nem illik a sorba! Szóban indokold választásodat!
fáj a torkod

rosszul látsz

fáj a hasad

lázad van

Mert nem a háziorvoshoz kell fordulnod.

6.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
Az orvosi rendelőben három gyerek, Timi, Sanyi és Gabi vár vizsgálatra. Mindhármuknak más-más
panasza van. Egyiküknek a hasa fáj, másikuknak a torka, a harmadik pedig csúnyán köhög. Írd a
gyerekek neve alá panaszuk kezdőbetűjét!
hasa fáj – H

torka fáj – T

köhög – K

H

T

K

H

K

T

T

H

K

T

K

H

K

H

T

K

T

H
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7.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS


K

Oszd két csoportba a következő kártyákat, adj nevet a csoportoknak!
harisnyanadrág

cipő

póló

nadrág

csizma

kabát

papucs

pulóver

2. csoport: ruhadarabok
1. csoport: lábbelik
		
cipő, csizma,		
harisnyanadrág, póló,
		
papucs		
nadrág, kabát, pulóver

Javaslat
Házi feladatként vagy differenciálásként lerajzoltathatjuk a két felcímkézett csoportot.

2. MODUL
változások a
természetben

1. Egység: Mágneses kölcsönhatások
2. Egység: Az oldódás
3. Egység: Az olvadás és fagyás
4. Egység: A párolgás és lecsapódás
5. Egység: Az égés

tanítói útmutató
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

+

+

+

+

+

+

+

+

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás
Felosztás

+

Sorképzés, sorképző osztályozás
Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás

+
+

Kombinálás
Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás

+

Választás

+
+

Feltételképzés
Előrelépő következtetés

+

+

Visszalépő következtetés

+

+

+
+

Választó következtetés
Lánckövetkeztetés
Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás

+

+

+

+

Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+

+
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1. Egység
Mágneses kölcsönhatások
1.	feladat
	RENDSZEREZŐKÉPESSÉG – FELOSZTÁS, besorolás
a) Vizsgáld meg az előtted lévő tárgyakat mágnes segítségével, majd oszd két csoportba azokat! Csoportosításod alapján karikázd be a feladatlapon az egyik csoport elemeit! Indokold szóban válogatásodat!
műanyag dobókocka

gombostű

fa építőkocka

papírcsík

alumíniumreszelék

vaskocka

gémkapocs

műanyag vonalzó

üvegpohár

ceruza

vasreszelék

réz cintányér

rongydarab
Vonzza a mágnes, illetve nem vonzza.
b) Differenciálás: Figyeld meg az ábrát! Írd a következő anyagok betűjelét az ábra megfelelő részébe!
Segít az előző feladat.
a) műanyag

b) fa

c) vas

d) üveg

e) textil

f) papír

g) alumínium

h) réz

ANYAGOK
abdef
FÉMEK
gh

MÁGNESEZHETŐK
c

tanítói útmutató

2. modul • változások a természetben

39

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Tudod-e?
A mágneses erő a mágnes végeinél a legerősebb.
A mágnes egyik végét északi pólusnak, a másikat déli pólusnak nevezzük. A két pólusnak eltérő a
viselkedése. A pólusok végét különböző színnel szoktuk megjelölni.
Színezd az alábbi patkómágneseket az ábrán látható módon!

				

egyik szín

				

másik szín

Három színből választhatsz: piros, kék és fekete. Minden mágneshez két színt használj!

K

F

P

P

P

F

K

P

P

K
K

P

K

F

K

F

F

F
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Folytasd a megkezdett mondatot!
A vastartalmú anyagokat a mágnes magához vonzza.
A kulcs vasat tartalmaz, tehát a mágnes magához vonzza.

4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Figyeld meg a következő ábrát, majd folytasd a megkezdett mondatot!

A mágnes köré szórt vasreszelék segítségével megfigyelhetők a mágnes erővonalai, ahogy a mágnes
magához vonzza a vasreszeléket.
Az alumíniumreszeléket a mágnes nem vonzza magához, ezért ilyenkor a mágnes erővonalai nem
figyelhetők meg.

5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, melyik nem illik a sorba! Indokold szóban választásodat!
a) homok
b)
kő		
vas		
papír		
műanyag		
üveg
Mert mágnesezhető.		

gombostű
gémkapocs
vaskocka
alumíniumreszelék
vasreszelék
Mert nem mágnesezhető.

tanítói útmutató
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2. Egység
Az oldódás
Oldódás során egy folyékony halmazállapotú anyag és egy (vagy több) szilárd halmazállapotú anyag
találkozik, és kölcsönhatásba lép egymással.
A folyékony anyagot ilyenkor oldószernek nevezzük. Ez lehet például víz, tej, olaj.
A szilárd anyagokat pedig oldandó anyagnak nevezzük. Például cukor, só, italpor.
A kölcsönhatás során keletkező anyag neve oldat.
A háztartásban rengeteg vizes oldatot használunk és készítünk. Ilyenek a limonádé, salátalé, fürdővíz,
szappanos víz, levesek, tea és a különféle italok.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Karikázd be a felsorolt események közül az oldódások betűjelét! Húzd át azokét, amelyben nem oldódás játszódik le!
A)

Dóri limonádét készített: a cukrot vízzel jól elkeverte, és citrommal ízesítette.

B)	Édesanya karamellt készített: a kristálycukrot kevergetés közben addig melegítette, amíg folyékony nem lett.
C)

Józsi jégkockával hűtötte üdítőjét.

D)

Nagymamának fájt a lába, ezért fürdősót tett a lábáztató vízbe.

Húzd alá pirossal az oldószert, kékkel az oldandó anyagot.

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – választó következtetés
A háztartásban találhatsz olyan anyagokat, amik nem oldódnak vízben, csak valamilyen más oldószerben, hígítóban.
Kati megfigyelte, hogy édesapja a kezérõl a festéket vízzel vagy oldószerrel távolítja el. A múlt héten
édesapja ajtókat mázolt, és festék maradt a kezén.
Nem tudta vízzel lemosni, tehát oldószerrel távolította el.
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
Szoktál segíteni otthon a főzésben?
Hajniéknál mindig a gyerekek készítik a salátalét. Ehhez három anyagot kell feloldaniuk vízben: cukrot, sót és ecetet. Hajni és testvérei: Misi és Erika néha összevesznek a konyhában azon, hogy ki mit
rakjon a salátástálba. Segíts nekik dönteni!
Írd a nevek alatti négyzetekbe az oldandó anyagok kezdőbetűjét!
cukor – C

S

só – S

ecet – E

E

C

E

C

C

S

S

C
S

E

E

S

S

C

E

E
C

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Egészítsd ki a szópárok hiányzó tagját!

cukoroldat

::

cukor

=

sóoldat

::

só

limonádé

::

víz

=

csokoládés tej

::

tej
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5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, amelyik nem illik a sorba! Szóban indokold választásodat!
a) só
cukor
víz
Mert ez oldószer.
b) vaníliás tej
tejeskávé
Mert ez gyümölcs.

fürdősó

italpor

gyümölcsszörp

citrom

mézes tea

43

44

matematika „b” • környezetismeret • 3. évfolyam

tanítói útmutató

3. Egység
Olvadás és fagyás
Olvadás során egy szilárd halmazállapotú anyagból hő hatására folyékony lesz. Például a fagyi vagy
a jégkrém elolvad, elfolyósodik, a jég megolvad.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
A felsorolt események közül karikázd be az olvadások betűjelét! Húzd alá kékkel a szilárd, pirossal a
belőle keletkezett folyékony anyagot!
A)

Az ereszről lógó jégcsapok napos időben csepegni kezdenek, és pocsolyák keletkeznek.

B)

Melegben a kisebb tócsák gyorsan eltűnnek az aszfaltról.

C) 	Mama kristálycukrot tett a serpenyőbe, és addig melegítette, amíg aranysárga színű folyékony
cukrot kapott. Ez a karamell.
D)

Panni meleg tenyeréből kicsúszott a jégkocka, és keze vizes lett.

Végül húzd át annak betűjelét, amiben nem olvadás játszódik le!

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Egészítsd ki a megkezdett mondatokat!
Ha a hőmérséklet 0 °C vagy annál magasabb, akkor a hó és a jég olvad.
Ma valószínűleg 0 °C vagy annál melegebb lesz, ezért a hó és a jég olvad.
Tegnap még nem olvadt el a hó, tehát a hőmérséklet nem volt 0 °C vagy annál magasabb.

3.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, ami nem illik a sorba! Szóban indokold választásodat!
a) hó
jég
fagyi
méz
Mert nem szilárd halmazállapotú.

jégkrém

b) szilárd
cseppfolyós
légnemű
Mert ez nem halmazállapot.

kemény

tanítói útmutató
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4.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Tudod-e?
Készíthetsz mini fagyitortát, ha a fagyit hagyod kicsit felolvadni, majd beleöntöd valamilyen kisebb
csészébe vagy tálkába, és a mélyhűtőben kifagyasztod. Fagyasztás után rá kell borítanod egy kistányérra
a fagyit, leemeled róla a csészét, feldíszíted gyümölccsel, csokival, tejszínhabbal. Azonnal fogyasztható.
Próbáld ki!
Évi meghívta szülinapjára öt barátnőjét. Meglepetésként mindenkinek készített egy-egy fagyitortát.
Minden torta különböző lett. Mindegyikhez két különböző fagyit használt fel: alulra egy vastagabb
réteget rakott az egyikből, felülre pedig vékony rétegben a másik fagyit rakta. Volt otthon csoki-, vanília- és eperfagyi, ezekből válogatott.
Színezd ki a tortákat! A csokiréteg legyen barna (B), a vanília sárga (S), az eper pedig piros (P).

B

B

S

S

P

B

S

P

P

P

S

B

5.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Misi fagyizni megy, két gombócra van pénze. Kedvence a csoki, ez lesz az egyik gombóc. Nem
tudja eldönteni, hogy mi legyen a másik, de abban biztos, hogy vagy epret, vagy karamellt
választ.
Karikázd be azoknak a kijelentéseknek a betűjelét, amit tehetett, húzd át azokét, amiket nem!
A)

A csoki mellé kért epret, de nem kért karamellt.

B)

A csoki mellé nem kért epret sem, és nem kért karamellt sem.

C)

A csoki mellé kért epret is, és kért karamellt is.

D)

A csoki mellé nem kért epret, viszont kért karamellt.

46

matematika „b” • környezetismeret • 3. évfolyam

tanítói útmutató

4. Egység
Párolgás és lecsapódás
Párolgás során a cseppfolyós halmazállapotú anyagok légneművé alakulnak. Ez történik például
melegítéskor. Amikor a víz forrni kezd, gyorsabban párolog.
Lecsapódás során ennek a fordítottja játszódik le: a légnemű halmazállapotú anyag cseppfolyóssá alakul. Ez hőmérséklet-csökkenéskor történhet. Például a levegőben lévő pára a hajnali hidegben lecsapódik a fűre, a fű harmatossá válik.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Csoportosítsd a következő eseményeket, majd írd a betűjelüket az ábrába!
a)
b)
c)
d)

Felmosás után a konyhakő néhány perc alatt felszárad.
Anna szeret rálehelni a hideg ablaküvegre, majd ujjával rajzol a keletkezett párafoltra.
Peti belépett a jó meleg szobába, rögtön bepárásodott a szemüvege.
Amikor több héten keresztül nem esik az eső, a tavak és állóvizek vízszintje alacsonyabb lesz.
párolgás

lecsapódás

a), d)

b), c)

2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Figyeld meg a párokat, majd írd be a hiányzó tagot!

fagyás

::

jég

=

forrás

::

gőz

fagyás

::

olvadás

=

párolgás

::

lecsapódás
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Tudod-e?
Ha vizet vagy más víztartalmú folyadékot melegíteni kezdünk, akkor párologni kezd, azaz a víz egy
része vízgőz formájában távozik a levegőbe.
Ha ilyenkor letakarjuk az edényt egy hideg tárggyal (fedő, tányér, üveglap), akkor a gőz lecsapódik a
tárgy felületén, és vízcseppekké áll össze, majd visszacsöpög az edénybe.

K



Gábor a konyhában szeretné kipróbálni, hogy a forró tea, a forró kakaó és a forró olaj közül melyikből
tud vízgőzt nyerni, azaz amikor hideg tányérral lefedi, vajon melyikből csapódik le vízgőz. Ez balesetveszélyes, nélkülem nem csinálhatod! – mondta anyukája.
Választottak egy-egy anyagot. Egyiket anya, másikat Gábor. Segíts dönteni, melyik kettőt válasszák!
Rakd ki a kártyáiddal, ki mit vizsgálhatott, majd írd az asztalokra!
tea – T

kakaó – K

olaj – O

T

O

T

K

O

K

O

T

K

T

K

O

Melyikből nem tudtak vízgőzt nyerni? A forró olajból nem párolog vízgőz, mert nincs víztartalma.

Javaslat
Tanári kísérlet: borszeszégővel az ábra szerint.
Amennyiben az iskolában nincs lehetőség bemutatni a borszeszégővel
való forralást, de merülőforralóval el tudjuk végezni a kísérletet, akkor
a csillaggal jelölt feladatot oldják meg közösen. A 3. feladat pedig lehet
differenciálás vagy házi feladat.
Figyeld meg, hogyan forr a víz!
Amikor forraljuk a vizet, a forrás során a folyadék alján vízgőzzel telt
buborékok képződnek, melyek a víz felszínéig emelkednek, s onnan a
levegőbe távoznak gőz formájában.
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4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett mondatot!
A víz 100 °C-on forr. Ha a víz hõmérséklete eléri a 100 °C-ot, akkor az
edény alján vízgőzzel telt buborékok képződnek.
Az edény alján még nem képződtek vízgőzzel telt buborékok, tehát még
nem érte el a víz a 100 °C-ot.
A víz 100 °C-on forr. Ha a víz és a vizes oldatok elérik a 100 °C-ot, a
merülőforraló közelében vízgőzzel telt buborékok képződnek.
A teavízbe merített merülőforraló közelében még nem képződtek vízgőzzel telt buborékok, tehát még nem érte el a víz a 100 °C-ot.

Tudod-e, hogy miért sípol a kukta?
A kukta egy olyan edény, aminek a tetején van egy kis forgatható szelep.
Ha a kuktában lévő anyag forrni kezd, a belőle feltörő gőz a szelep pici
nyílásán át távozik az edényből, s közben megforgatja a szelepet, ami
sípolni kezd.

5.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett mondatot!
Ha a kuktában a leves felforr, a kukta hangosan sípolni kezd.
Még nem sípol a kukta, tehát a leves még nem forrt fel.
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5. Egység
Égés
Az anyagok között vannak olyanok, amik meg tudnak gyulladni, ezeket éghető anyagoknak nevezzük. Ilyen például a papír, a fa, a textil. Vannak olyanok is, amelyek nem tudnak meggyulladni, ezeket
éghetetlen anyagoknak nevezzük. Ilyen például a vas, a víz, a föld, a homok, a kő.
Az éghetetlen anyagok egy része felhasználható a tűz eloltására is.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HALMAZKÉPZÉS, BESOROLÁS
Figyeld meg az ábrát, majd találd ki, mi hiányzik a címkéről! Írd a következő anyagok betűjelét az
ábrába!
a) homok

b) papír

c) fa

d) textil

f) kő

g) üveg

h) víz

i) vas

e) föld

ÉGHETŐ
ANYAGOK

ÉGHETETLEN
ANYAGOK

b, c, d

a, e, f, g, i, h

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
A tűz eloltásának egyik módja, ha azt elzárjuk a levegő oxigénjétől.
Gyújts meg egy mécsest, majd boríts rá egy üvegpoharat!
Fejezd be a megkezdett mondatot!
Ha elfogy a pohár alatt az oxigén, akkor a mécses elalszik.
A pohárban lévő oxigén gyorsan elfogyott, ezért a mécses elaludt.
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS


K

Dóri nagyon szereti nézni a gyertya lángját. Anyukájával illatos gyertyákat vettek a szombat esti
beszélgetéseikhez. Két gyertyát szoktak gyújtani alkalmanként. Egyiket egy kis fém gyertyatartóba,
a másikat pedig egy pici porcelán tartóba szokták tenni. Dóri ma három gyertya közül választhat kettőt: van citrom, méz és narancs illatú gyertyájuk.
Segíts választani Dórinak! Színezd ki a gyertyákat páronként!
Színezd a citrom illatú gyertyát sárgára, a méz illatút barnára és a narancs illatút pirosra!

S

S

B

B

N

N

B

N

S

N

S

B

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, ami nem illik az oszlopokba! Szóban indokold választásodat!
a) papír
b)
textil		
fa		
üveg		

homok
kő
ág
vas

Mert nem éghetõ.		

Mert éghetõ.
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5.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KAPCSOLÁS
Tudod-e?
Ha szódabikarbónára ecetet töltünk, akkor szén-dioxid gáz keletkezik. Ez eloltja a tüzet, mert kiszorítja
az oxigént a tűz közeléből.
Otthon ki is próbálhatod! Tegyél egy mûanyag zacskóba egy kanál szódabikarbónát, majd cseppents rá
néhány csepp ecetet! Azonnal fogd össze a zacskó száját, nehogy kiszökjön belőle a keletkezett gáz!
A gyerekek kísérleteztek környezetórán.
EGY POHÁRBA KELLETT SZÓDABIKARBÓNÁT SZÓRNIUK, ÉS RÁ KELLETT CSEPPENTENI
NÉHÁNY CSEPP ECETET.
Karikázd be azoknak a nevét, akinek sikerült szén-dioxid gázt előállítani, és húzd át azokét, akiknek
nem!
Kati

szódabikarbónát szórt a pohárba, de nem cseppentett bele ecetet.

Józsi

nem szórt szódabikarbónát a pohárba, viszont cseppentett bele ecetet.

Dani

szódabikarbónát szórt a pohárba, aztán cseppentett bele ecetet.

Juli

nem szórt szódabikarbónát a pohárba, és nem cseppentett bele ecetet sem.
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1. Egység
Az időjárás elemei: napsugárzás, hőmérséklet, szél
Az időjárást a napsugárzás, a hőmérséklet, a csapadék és a szél állandó változása alakítja. Ezek a
változások a levegőben érzékelhetők. A változásokhoz az energiát a Nap szolgáltatja.
Az időjárás fontos szerepet játszik az ember életében, ezért változásait folyamatosan nyomon követjük. Az időjárás megfigyelői a meteorológusok.
Megfigyeléseket, méréseket végeznek, az adatokat elemezve előre következtetnek a várható időjárásra. A hírműsorok fontos része az időjárás-jelentés, amelyből megtudhatjuk, várható-e napsütés,
szél, csapadék, milyen lesz a hőmérséklet, várható-e vihar, áradás stb.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Olvasd el az alábbi kijelentéseket! Karikázd be azok betűjelét, amelyek elhangozhatnak egy időjárásjelentésben, húzd át azokét, amelyek nem!
A)

A hőmérséklet folyamatos csökkenése miatt az állatok egy része búvóhelyet keres magának,
mások melegebb vidékre költöznek.

B) 	Ma erős napsütés várható, és az ország nagy részén derült lesz az ég.
C)	Tegnap az erős szélben leszakadt egy villanyvezeték, ezért több órára áram nélkül maradt egy
egész falu.
D) 	Ma borult lesz az ég, az ország középső részén erős, viharos szél várható, a hőmérséklet 0 és 5 °C
között várható.

Javaslat
A megoldás ellenőrzése után házi feladatként vagy differenciálásként adható a következő feladat:
Húzd alá a fenti mondatokból azokat a kifejezéseket, amelyek az időjárás alakulásában szerepet játszhatnak!

2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, ami nem illik a sorba! Szóban indokold választásodat!
napsugárzás
Mert ez nem az időjárás eleme.

levegő

csapadék

szél

hőmérséklet
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS


K

A 3. a osztályosok elhatározták, hogy egy hétig folyamatosan figyelik az időjárást, és készítenek egy
heti időjárás-táblázatot. Daninak a hőmérséklet változásait kellett figyelnie. A tanító néni három
lehetőséget ajánlott Daninak, amelyeket felhasználva pontos képet kap a napi hőmérsékletről.
A három lehetőség a következő:
• megmérheti egy hőmérővel reggel és este a kinti levegő hőmérsékletét (M),
• megnézheti a televízióban az időjárás-jelentést (N),
• elolvashatja valamelyik napilapban az időjárás-előrejelzést (O).
Daninak minden reggel és este el kell végeznie az adatgyűjtést különböző módon. Segíts megtervezni
Daninak, mit tegyen reggel, mit este! Rakd ki a kártyáiddal, majd töltsd ki az ábrát!
Használd a következő jeleket:
mérés – M

M
REGGEL

N
REGGEL

N
ESTE

O
ESTE

nézés – N

M
REGGEL

O
REGGEL

olvasás – O

O
ESTE

M
ESTE

N
REGGEL

O
REGGEL

M
ESTE

N
ESTE
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4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Az időjárás-előrejelzés szerint a hétvégén:
SZOMBATON VAGY VASÁRNAP VIHAROS SZÉL LESZ AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN.
Az alábbi esetek közül karikázd be azok jelét, amelyek megtörténhettek, ha nem tévedett az előrejelzés! Húzd át azokét, amelyek nem történhettek meg!
A)

Szombaton nem fújt viharos szél, viszont vasárnap viharos szél volt.

B)

Szombaton nem fújt viharos szél, és vasárnap sem volt viharos szél.

C)

Szombaton viharos szél fújt, de vasárnap nem volt viharos szél.

D)

Szombaton viharos szél fújt, és vasárnap is viharos szél volt.
Tudod-e?
Az erős napsugárzás hatására felmelegszik a talaj. A talaj felmelegíti a közelében lévő levegőt, ami ettől
könnyebb lesz, és felemelkedik. Helyére a magasból hidegebb levegő érkezik, amelyet később szintén
felmelegít a talajból kisugárzó meleg, így az is felemelkedik. A levegőnek ezt a mozgását szélnek nevezzük.
A szél energiáját az ember széleskörűen használja fel. Például szél hajtja a szélmalmokat, a szélerőműveket,
a vitorlás hajókat. De a levegő mozgását használják fel például a vitorlázó-repülők, a sárkányrepülők
és az ejtőernyősök is.

5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Keresd a párját!
a)
a levegő
felmelegszik

::

a levegő lehűl

=

a meleg levegő
felemelkedik

::

a hideg levegő
leereszkedik

villanymozdony

::

vitorlás hajó

=

áram

::

szél

b)
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2. Egység
Az időjárás elemei: csapadékok. A felhők
A felhők egészen apró vízcseppecskékből vagy jégkristályokból állnak.
Ezek a vízcseppek és jégkristályok időnként csapadék formájában lehullnak a földre. A csapadék lehet
eső, hó, jégeső, hódara, de csapadék a köd, a harmat és a dér is.
A köd tulajdonképpen a talaj közelében lévő ködfelhő, amely apró vízcseppekből áll. Ezek a vízcseppek rárakódhatnak például a fűszálakra, falevelekre, kövekre, ekkor harmatnak nevezzük. Ha a
levegő hőmérséklete közben fagypont alá süllyed, akkor a vízcseppek ráfagynak a fűszálakra, tehát a
harmat megfagy. Ekkor a neve dér.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS


SZ
víz

eső

pára

hó

köd

tó

dér

folyó

harmat

Oszd két csoportba a szókártyákat! Karikázd be az egyik csoport tagjait! Szóban indokold választásodat!
víz
Ezek csapadékok.

eső

pára

hó

köd

tó

dér

folyó

harmat
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS


SZ
hó

köd

eső

A vasárnap esti időjárás-előrejelzés szerint a következő három nap mindegyike csapadékos lesz.
Mindhárom napon más-más csapadék várható. Lehet: eső, köd, hó.
Készíts egy táblázatot arról, hogy milyen csapadék várható a hét első három napján, ha nem tévedett
az előrejelzés! Rakd ki a kártyáiddal, majd töltsd ki a táblázatot! Használd a következő jeleket:
KÖD = +++

HÓ = 

ESŐ = 

HÉTFŐ





+++

+++





KEDD

+++









+++

SZERDA



+++





+++
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Tudod-e?
A felhők alakja, színe és mérete változatos. A meteorológusok a felhőket tanulmányozva meg tudják
állapítani, hogy milyen és mennyi csapadék várható az elkövetkezendő időben.
Például vannak vastag, sima, fakószürke színű felhők, amelyek csendesen szemerkélő esőt hoznak.
Ezek a rétegfelhők. Vannak fehér színű, habosan fodrozódó felhők, melyek csapadékmentes, szép időt
ígérnek, de ha növekedni kezdenek, összeállnak, sűrűsödnek, akkor hirtelen zápor keletkezhet. Ezek
a gomolyfelhők.
Folytasd a megkezdett mondatokat!
a) Ha a gomolyfelhők összesűrűsödnek, akkor hirtelen zápor keletkezik.
Kati figyeli az eget, és azt látja, hogy gomolyfelhők gyülekeznek az égen, sűrűsödnek, tömörödnek,
gomolyognak. Ebből Kati már tudja, hogy nemsokára zápor lesz.
b) Ha a levegő hőmérséklete fagypont alá süllyed, akkor a fűszálakon lévő harmat megfagy, azaz
deres lesz a fű.
Ma reggel nem deres volt a fű, hanem harmatos, tehát a levegő hőmérséklete nem süllyedt fagypont
alá.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, ami nem illik a sorba! Szóban indokold választásodat!
hó
Mert ez cseppfolyós csapadék.

jégeső

dér

hódara
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3. Egység
Évszakok
Az időjárás napról napra, helyről helyre változik. Hazánkban évente négyszer változik az időjárás
jelentősen. A változás három havonként következik be. Eközben nagyjából hasonló az időjárás. Ez a
három hasonló időjárású hónap egy évszakot alkot. Ezek a tél, tavasz, nyár és ősz, amelyek folyamatosan váltják egymást. Sorrendjük mindig ugyanez.

1.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KAPCSOLÁS
KATI szereti a telet és a nyarat is.
Ugyanúgy szereti mindkettőt. Melyik mondatot olvashatjuk Kati naplójában, ha Kati mindig őszintén
ír?
Karikázd be annak a mondatnak a betűjelét, amelyiket olvashatjuk Kati naplójában, húzd át azét,
amelyiket nem!
A)

Szeretem a telet, de nem szeretem a nyarat.

B)

Nem szeretem a telet, és nem szeretem a nyarat sem.

C)

Szeretem a telet is, és szeretem a nyarat is.

D)

Nem szeretem a telet, viszont szeretem a nyarat.

2.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Milyen sorrendben követik egymást az évszakok? Karikázd be a helyes sorrendek betűjelét! Húzd át
a hibásakét!
A)

tavasz

ősz

tél

nyár

B)

tél

nyár

ősz

tavasz

C)

tavasz

nyár

ősz

tél

D)

tavasz

tél

ősz

nyár

E)

nyár

ősz

tél

tavasz

F)

ősz

tél

tavasz

nyár
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS


K

A marslakók csak azt tudják, hogy Magyarországon minden év elején tél van, de nem tudják, hogy
ezután milyen sorrendben követi egymást a többi három évszak! Közösen próbálják kitalálni, ehhez
keresik most a megoldásokat. Rakd ki kártyáiddal, milyen megoldásokat találhattak, majd töltsd ki a
táblázatot!
A feladat elvégzéséhez használd a kártyáit és a jelek kezdőbetűit! Jelöld a nyarat N-nel (nap), a tavaszt
T-vel (tulipán) és az őszt F-fel (falevél)!
A Földön a tél után:

először

N

N

T

T

F

F

majd

T

F

F

N

N

T

végül

F

T

N

F

T

N

Írd át színessel a helyes sorrendet!

4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Tudod-e?
Az évszakok váltakozása a Föld Nap körüli keringésének következménye. Keringés közben a Föld nem
mindig ugyanannyi energiát kap a Naptól, mert nem egyformán érik a napsugarak a Földet. Amikor sok
energiát kapunk a Naptól, akkor melegebb évszak van, amikor keveset, akkor hidegebb évszak van.

Folytasd a megkezdett mondatot!
Amikor hazánk a legkevesebb energiát kapja a Naptól, akkor tél van.
Hazánk decembertől februárig kapja a legkevesebb energiát, ezért hazánkban decembertől februárig
tél van.
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5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Keresd a párját!
a)

tél

::

legkevesebb
napsütés

=

nyár

::

legtöbb napsütés

ősz

::

tél

=

tavasz

::

nyár

b)
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4. Egység
A víz körforgása
A Nap melegének hatására a felszínen lévő vizek (folyók, tavak, tengerek) párolognak. A pára a meleg
levegővel felszáll. A magasban lehűl, és vízcseppekké vagy jégszemcsékké alakul. Ekkor felhő lesz
belőle. Ha a felhőben túl sok a víz, akkor csapadék formájában visszahull a földre. A Nap hatására ez
a folyamat állandóan ismétlődik. Ezt nevezzük a víz körforgásának.

1.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS


K

Móni még sohasem járt a tengernél, de azt hallotta, hogy nyáron a Nap felmelegíti a tenger felszínét,
így ott a víz felső rétege melegebb lesz. Mi történik ezután a tenger vizével? Segíts Móninak megismerni a tengervíz útját!
Rakd ki a kártyáiddal, majd egészítsd ki a táblázatot a következő jelekkel:
felhővé alakul
F
csapadék formájában visszahull
CS
pára formájában felszáll
P
A Nap felmelegíti a tenger felszínét, ezután a víz…

először
majd
végül

F

F

CS

CS

P

CS

P

F

P

F

P

CS

P

F

CS

Írd át színessel a helyes sorrendet!
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2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KAPCSOLÁS
A víz párolgását megfigyelheted, ha egy tányért helyezel a meleg radiátorra, és néhány csepp vizet
csepegtetsz rá. 10-15 perc múlva ugyanazt tapasztalhatod, mint amikor a Nap felmelegíti a tengert:
A TENGERVÍZ PÁROLOG, ÉS A PÁRA FELSZÁLL A MELEG LEVEGŐVEL.
Karikázd be annak az eseménynek a betűjelét, amelyik bekövetkezhet, és húzd át azét, amelyik
nem!
A)	A meleg radiátorra helyezett tányérból a vízcseppek nem párolognak el, és a pára felszáll a meleg
levegővel.
B)	A meleg radiátorra helyezett tányérból a vízcseppek elpárolognak, viszont a pára nem száll fel a
meleg levegővel.
C)	A meleg radiátorra helyezett tányérból a vízcseppek nem párolognak el, és a pára sem száll fel a
meleg levegővel.
D) 	A meleg radiátorra helyezett tányérból a vízcseppek elpárolognak, és a pára felszáll a meleg levegővel.

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Tudod-e, hogyan keletkeznek a felhők?
A felfelé szálló pára a magasban lehűl, majd
VAGY VÍZCSEPPEKKÉ, VAGY JÉGSZEMCSÉKKÉ ALAKUL.
Ezek összetömörülnek, és felhőt alkotnak.
Mi történik a párával lehűlés közben? Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek lehetségesek, és húzd át azokét, amelyek nem!
A)

A pára lehűléskor vízcseppekké alakul, viszont jégszemcsékké nem alakul.

B)

A pára lehűléskor nem alakul vízcseppekké, hanem jégszemcsékké alakul.

C)

A pára lehűléskor nem alakul vízcseppekké, és nem alakul jégszemcsékké sem.

D)

A pára lehűléskor vízcseppekké is és jégszemcsékké is alakul.
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, melyik nem illik a sorba! Szóban indokold választásodat!
a) felszáll
vízcseppé alakul
összesűrűsödik
Mert ez nem a csapadékképződés része.
b) folyó
tó
eső
Mert ez csapadék.

tenger

felforr

lehull

patak

5.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS


SZ
tó

hó
tenger

dér
eső

folyó
patak

Rendezd két csoportba a szókártyákat! Húzd alá az egyik csoport tagjait! Indokold szóban választásodat!
tó

hó

A második csoport csapadék.

dér

folyó

tenger

eső

patak
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5. Egység
A víz halmazállapotai
Az élet egyik nélkülözhetetlen eleme a víz. A víz három formában, úgynevezett halmazállapotban
van jelen életünkben. A szilárd halmazállapotú víz neve: jég, vagy hó, a cseppfolyós, illetve folyékony
állapotúé: víz, a légneműé pedig: gőz vagy pára.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS


SZ
eső

hó

zivatar

gőz

jégeső

jéghegy

zápor

jégcsap

Oszd két csoportba a következő szókártyákat! Karikázd be az egyik csoport tagjait! Indokold szóban
választásodat!
eső

hó

zivatar

gőz

jégeső

jéghegy

zápor

jégcsap

A második csoportban szilárd halmazállapotú a víz.

Javaslat
Keressenek több jó megoldást is!

2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Ezek a szavak a vízzel kapcsolatosak. Keresd a hiányzó láncszemeket!
fagyás

–

jég

–

szilárd

olvadás

–

víz

–

cseppfolyós

melegítés

pára

légnemű

forrás

gőz

légnemű
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Azokban az országokban, ahol sokáig hideg van, sok ember foglalkozik szabadidejében a jéggel és a
hóval. Például hóból szoktak hókunyhókat és hópalotákat építeni, jégből pedig jégszobrokat faragnak.
A téli szünetben sok hó esett. Daninak és Dávidnak anyukájuk megengedte, hogy hóból egy-egy tárgyat: például hóembert vagy hókunyhót, esetleg egy szobrot készítsenek az udvaron. Mindkét gyerek
mást épített.
Ki mit készíthetett? Töltsd ki az ábrát! Használd a következő jeleket:
HÓEMBER – E

E
DANI

K
DANI

K
DÁVID

SZ
DÁVID

HÓKUNYHÓ – K

E
DANI

SZ
DÁVID

SZ
DANI

E
DÁVID

Tudod-e, hogy hívják az eszkimók jégkunyhóját? iglu

SZOBOR – SZ

K
DANI

SZ
DANI

E
DÁVID

K
DÁVID
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4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
TUDOD-E?
A víz halmazállapota a hőmérsékletétől függ.
0 °C alatti hőmérsékleten megfagy, ekkor szilárd halmazállapotú,
0 °C feletti hőmérsékleten megolvad, ekkor cseppfolyós halmazállapotú lesz.
Melegítéskor párologni kezd, ekkor légnemű lesz, és 100 °C-on forrni kezd, gőzzé válik, ekkor is
légnemű halmazállapotú.
Folytasd a megkezdett mondatokat!
a) A víz 0 °C alatti hőmérsékleten szilárd halmazállapotúvá válik, azaz jéggé fagy.
A mélyhűtőben 0 °C alatti a hőmérséklet, tehát az ide helyezett víz szilárd halmazállapotúvá válik,
azaz jéggé fagy.
b) A mikor melegítés közben a víz hőmérséklete eléri a 100 °C-ot, akkor gőz lesz belőle.
Földünkön napsütés hatására a víz nem tud gőzzé alakulni, tehát napsütésben a hőmérséklete nem
éri el a 100 °C-ot.

4. MODUL
A tájékozódás

1. egység: Helymeghatározás irány és távolság alapján. A Nap útja
2. egység: Az iránytű. Világtájak
3. egység: Térképészeti alapfogalmak
4. egység: Felszínformák és jelölésük a térképen
5. egység: Felszíni vizek és jelölésük a térképen
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

+

+

3. egység

4. egység

5. egység

+

+

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás
Felosztás

+

+

Sorképzés, sorképző osztályozás
Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás

+

+

Variálás

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Kombinálás
Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás

+

+

Feltételképzés
Előrelépő következtetés

+

Visszalépő következtetés

+

+

Választó következtetés
Lánckövetkeztetés
Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás

+

Átkódolás

+

Analógiák képzése

+

Sorozatok képzése

+
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1. Egység
Helymeghatározás irány és távolság alapján
A Nap útja
Ha valaminek meg kell állapítanunk a helyét, akkor helymeghatározást kell végeznünk. Ez azt jelenti,
hogy valamihez viszonyítva meg kell mondanunk az irányát, a távolságát, és hogy milyen magasságban helyezkedik el. Az irány meghatározásában a következő szavak segítenek: elöl, hátul, alul, fölül,
jobbra, balra, fent, lent, mellett stb.
Ha ezeket a kifejezéseket használjuk, azt is meg kell mondanunk, hogy mihez viszonyítunk, például amikor az iskolához viszonyítunk, azt is mondhatjuk: „az iskola előtt” vagy „az iskola mellett”.
Sokszor saját magunkhoz viszonyítunk, ilyenkor a következő kifejezéseket használhatjuk: előttem,
mögöttem, alattam stb.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS


SZ
mellettem

elöl

fent

alatt

előttem

hátul

felettem

mögöttem

oldalt

Oszd két csoportba a következő szókártyákat! Karikázd be az egyik csoport tagjait! Indokold szóban
válogatásodat!
mellettem

elöl

fent

mögöttem

alatt

előttem

hátul

oldalt

felettem

Mert ezek magunkhoz viszonyított irányt fejeznek ki.
Az irány mellett gyakran meg kell határoznunk a távolságot és a magasságot is.
Ezt általában becsléssel állapítjuk meg, például három lépésre, körülbelül tíz méterre, megközelítően
egy kilométerre stb.
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2.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Csoportosítsd a következő kifejezéseket! Betűjelüket írd be az ábra megfelelő részébe!
a)
c)
e)
g)

b)
d)
f)
h)

a táblától jobbra
a bejárattól balra
száz méterrel lejjebb
egy fejjel magasabb

öt lépésre
előttem
a szekrény mögött
két méterre

irányt jelöl

távolságot jelöl

magasságot jelöl

a, c, d, f

b, h

e, g

Javaslat
Differenciálásként vagy házi feladatként adhatunk a gyerekeknek további feladatokat, melyekben a
fenti kifejezések segítségével helymeghatározást végeznek a tanteremben, illetve a szobájukban.
Például: Hol helyezkedik el az asztalod vagy az ágyad az ajtóhoz viszonyítva? Add meg az irányát, a
távolságát és talajtól mért magasságát!

5.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
A szabadban való tájékozódásban segíthet a Nap mozgása. Ehhez a következőt kell tudnunk:
A Nap keleten kel, nyugaton nyugszik, délben delel. Amikor delel, akkor látszik az égen a legmaga
sabban, s az árnyékok ekkor a legrövidebbek. Ekkor a Nap dél felől süt, az árnyékok északra mutatnak.
Folytasd a megkezdett mondatokat!
a) Amikor a Nap felkel, akkor keletről süt.
Most kel fel a Nap, tehát most keletről süt.
b) Amikor a Nap a legmagasabban van az égen, akkor dél van.
Most még nincs dél, tehát a Nap még nincs a legmagasabban.
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS


K

A harmadikosok környezetórán tájékozódási versenyt rendeznek a tanteremben. A tanulók háromfős
csapatokat alkotnak. Az egyik feladatban két tárgy egymástól való távolságát kell többféleképpen
megadniuk. Mérőeszközt nem használhatnak. Dóri, Peti és Laci úgy dönt, hogy hárman háromféleképpen fogják lemérni a távolságot: araszokban, lábfejben és óriáslépésekben. Mindegyikük más
módon.
Ki hogyan mérjen! Rakd ki a kártyáiddal, majd írd a gyerekek neve alá, hogy ő hogyan mér!

DÓ

Ó

L

Ó

Ó

L

A

L ACI

L ACI

L ACI

DÓ

L

A

L

A

Ó

L ACI

L ACI

L ACI

I

L

P

RI

ET

Ó

I

I

A

P

RI

ET

ET

Ó

DÓ

P

RI

I

A

P

RI

ET

DÓ

P

RI

I

L

óriáslépés – Ó

ET

A

I

DÓ

lábfej – L

P

RI

ET

DÓ

arasz – A

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, melyik nem illik az oszlopba! Szóban indokold választásodat!
a) lépésre
lábfejre
jobbra
méterre
Mert ez irányt jelöl.

b) előttem két lépésre
felettem fél méterre
a táblától jobbra
mögöttem egy méterre
Mert ez csak irányt jelöl.
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2. Egység
Az iránytű. Fővilágtájak
A pontos irány meghatározásának eszköze az iránytű.
Az iránytű működésének alapja a Föld mágneses tulajdonsága. A Föld úgy viselkedik, mint egy óriási
rúdmágnes, melynek két pólusa van. A Föld egyik pólusa az Északi-sarknál, a másik pedig a Délisarknál van. Az iránytű egy olyan mágnesezett tű, aminek az egyik vége be van festve. Ez a vége,
bárhogyan is tartjuk, mindig az Északi-sark irányába mutatva áll meg.
Ezt az irányt nevezzük északnak (jele: É). Az északkal szemben lévő irány neve: dél (jele: D), erre
mutat a tű színezetlen vége. Ha szemben állunk északkal, akkor jobbra van kelet (jele: K), balra pedig
nyugat (NY).
Ezt a négy irányt fővilágtájaknak nevezzük.
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4.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS,
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Figyeld meg a következő ábrát!

K

K

D

É

NY

a) A z iránytű segítségével írd a nyilakra, melyik világtáj felé mutatnak!

Javaslat
Differenciálásként vagy házi feladatként adhatunk több hasonló ábrát, hozzá hiányos mondatokat,
melyeket a rajz alapján kell kiegészíteni a világtájak nevével.

b) Egészítsd ki az ábra alapján a világtájak jelével a mondatokat!
A cicától K felé van a fa. A fától D-re található a bögre.
A bögrétől NY irányban van a házikó. A házikótól É-ra kell indulni a szivecske felé.
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5.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
Micimackó minden nap háromszor bejárja az erdőt: sétál reggel, délben és este. Ha barlangjától kelet
felé indul, akkor Kangához jut, ha a barlangtól nyugatra indul, akkor Nyuszihoz ér, ha pedig dél felé
megy, akkor a Darázsvárhoz érkezik.

mackó-vár

NYUSZI-LAK

kanga-LAK

darázs-vár
Minden nap szeretne találkozni az összes barátjával, de minden nap más sorrendben látogatja meg
őket. Minden látogatás után visszatér a Mackóvárba.
Figyeld meg a rajzot, majd segíts eltervezni Micimackónak, merre menjen reggel, délben, este! A táblázat kitöltéséhez használd a fővilágtájak jelét!

REGGEL

K

K

NY

NY

D

D

DÉLBEN

NY

D

D

K

K

NY

D

NY

K

D

NY

K

ESTE
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3.	feladat
	DEDUKTÍV KÉPESSÉG – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Folytasd a megkezdett mondatot!
Ha Micimackó barlangjától a dél felé vezető úton elindul, akkor a Darázsvárhoz érkezik.
A mai sétáján az út végén nem a Darázsvárat találta, tehát nem dél felé indult.

4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Az iskolától délre van az uszoda, keletre pedig a jégpálya. Pisti ma választhatott, hogy vagy uszodába,
vagy jégpályára megy tanítás után,
AZAZ AZ ISKOLÁTÓL VAGY DÉLRE, VAGY KELETRE INDUL.
Karikázd be azoknak a kijelentéseknek a betűjelét, amerre elindulhatott Pisti, húzd át azokét, amerre
nem!
A)

Az iskolától délre indult, és nem ment keletre.

B)

Az iskolától nem délre indult, hanem elment keletre.

C)

Az iskolától délre indult, és elment keletre.

D)

Az iskolától nem délre indult, és nem ment keletre sem.

5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Mi lehet a párja? Pótold a hiányzó kifejezéseket!
a)

::

észak

=

dél

::

kelet

nyugat

b)

észak

::

kelet

::

dél

=

dél

::

nyugat

::

észak
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3. Egység
Térképészeti alapfogalmak
A térkép a valóság kicsinyített mása: a valóságban elhelyezkedő tárgyak, helyek, formák stb. kicsinyített alaprajzát ábrázolja. Például egy városnak a térképe a várost behálózó utakat, utcákat, tereket,
épületeket stb. ábrázolja, ezek kicsinyített alaprajzát, egymáshoz viszonyított helyét, helyzetét tünteti
fel. Készítésekor minden hosszúságot, méretet azonos mértékben lekicsinyítettek, így a térkép segítségével könnyen tájékozódhatunk a városban. Ha az egyik 100 m-es utat a térkép például 1 cm hosszú
vonallal ábrázolja, akkor ugyanezen a térképen minden 100 m-es hosszúságot 1 cm-rel jelöl. Ezért
ezen a térképen egy 2 cm hosszú vonal a valóságban biztosan 200 m-es hosszúságot ábrázol.

Javaslat
A következő feladat csak differenciálásként alkalmazandó az érdeklődő, gyorsan haladó tanulóknak.
Nézd meg figyelmesen az alábbi térképvázlatot, majd fejezd be a megkezdett mondatokat!

Pisti a postáról az uszodába akar menni. Merre menjen?
A postától vagy az Attila utcán indul, vagy a Tó utcán.
Ha az Attila utcán indul, két kereszteződés után elér az iskolához. Onnan mehet tovább egyenesen
a Rózsa utcán, vagy bekanyarodhat a Kék utcára. Itt az első útkereszteződés a Virág utca, aminek a
végén található balra a bevásárló központ. A bevásárló központtól a Kerék utcára kanyarodva eljut az
uszodába.
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1.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Andi lakásától három útvonal vezet az iskoláig. Az egyik 150 m, a másik 200 m, a harmadik pedig
250 m hosszú. Andi minden reggel más útvonalon megy az iskolába, mint ahogy délután hazafelé.
Segíts megtervezni Andinak, mikor merre menjen!
Használd a következő rövidítéseket!
a 150 m-es út a gyors útvonal

– GY

a 200 m-es út a lassú útvonal

–L

a 250 m-es pedig a sétáló útvonal – S
Töltsd ki a táblázatot!

ODAFELÉ
VISSZAFELÉ

GY

GY

L

L

S

S

L

S

GY

S

L

GY

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Laci délután szeretne menni uszodába is és játszótérre is. Sajnos nem mehet mindkét helyre.
VAGY JÁTSZÓTÉRRE, VAGY USZODÁBA MEGY.
Hosszas gondolkodás után elindult.
Karikázd be annak a kijelentésnek a betűjelét, amit tehet, húzd át azét, amit nem tehet!
A)

Elmegy a játszótérre, de nem megy uszodába.

B)

Nem megy a játszótérre, viszont elmegy uszodába.

C)

Elmegy a játszótérre, és elmegy uszodába.

D)

Nem megy a játszótérre, és nem megy uszodába sem.

tanítói útmutató
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3.	feladat
induktív gondolkodás – átkódolás
Egészítsd ki!
a)
térképen
1 cm

::

valóságban 100 m

=

térképen
4 cm

::

valóságban 400 m

valóságban 300 m

::

térképen
1 cm

=

valóságban 900 m

::

térképen 3 cm

b)
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4. Egység
Felszínformák és jelölésük a térképen
Földünk felszíne egyenetlen. Síkságok, dombságok és hegységek váltakoznak rajta. Ezek együttesen alkotják a Föld domborzatát. Helyüket, nagyságukat és magasságukat domborzati térképen ábrázolják.
A domborzati térképeken az azonos felszínformákat azonos színnel jelölik: zölddel az alföldeket, sárgával a dombságokat és barnával a hegységeket. A felszíni vizeket kékkel jelölik.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS


SZ
tenger

autópálya

dombság

erdő

vár

síkság

hegység

Csoportosítsd a szókártyákat! Adj nevet a csoportoknak! Karikázd be az egyik csoport tagjait! Indokold
szóban választásodat!
tenger

autópálya

erdő

síkság

dombság

vár

hegység

Jelöli a domborzati térkép.

Javaslat
Az is elfogadható, ha valamelyik gyerek a másik csoport tagjait karikázza be, akkor annak a csoportnak a neve: nem jelöli a domborzati térkép.
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2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELéPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Folytasd a megkezdett mondatokat!
a) Ha egy területet a domborzati térkép zöld színnel jelöl, akkor az a terület síkság. Julcsi Szegeden
lakik, a város környékét a domborzati térkép zöld színnel jelöli, tehát Szeged síkságon fekszik.
b) Ha egy területet barnával jelöl a domborzati térkép, akkor az a terület hegység. Kecskemét környékén nincs hegység, tehát nem barnával jelöli a térkép.

3.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
tudod-E?
A felszínformák magasságát a térkép színezésén kívül magassági számok is jelzik. A felszín magasságát a
tenger szintjéhez viszonyítva, azaz tengerszinttől mérik. A 200 méternél alacsonyabban fekvő síkságokat alföldnek nevezzük, és zölddel jelöljük. Az 500 méternél alacsonyabb kiemelkedések dombságot
alkotnak, sárgával jelöljük. Az 500 méternél magasabb kiemelkedések hegységet alkotnak, barnával
jelöljük.

Móni Magyarország domborzati térképét nézegette, és kiválasztott három ismerős nevű várost. Még
egyik helyen sem, volt így a térkép alapján próbálta kitalálni, melyik város milyen felszínű tájon fekszik. A városok neve mellett magassági számokat talált. Azt is megfigyelte, hogy milyen színnel jelölt
területen fekszenek a városok.
Segíts kitalálni Móninak a felszínformák nevét! Színezd ki a megfelelő színnel a városok neve melletti
számok alapján a téglalapokat, majd nevezd meg a felszínformát!

város neve

magassági
száma

színe a térképen

felszíni forma

Győr

118

zöld

alföld

Veszprém

260

sárga

dombság

Kecskemét

122

zöld

alföld

86

matematika „b” • környezetismeret • 3. évfolyam

tanítói útmutató

4.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
A harmadikosok kirándulni készülnek. Most beszélik meg, hogy milyen felszínformájú tájat látogassanak meg: síkságot, dombságot vagy hegységet.
Nem tudtak megegyezni, ezért úgy döntöttek, két tájra is ellátogatnak. Az első nap az egyik felszínformát tanulmányozzák, a második nap pedig a másikat. Segíts megtervezni az útvonalat, hová menjenek első, hová második nap! Írd a keretekbe a megfelelő felszínformák jelét!
Használd a következő jeleket:
síkság – S

S

D

1. NAP

2. NAP

D

S

1. NAP

2. NAP

dombság – D

S
1. NAP

H
1. NAP

hegység – H

H
2. NAP

S
2. NAP

D
1. NAP

H
1. NAP

Javaslat
A betűjelölés helyett színezés is alkalmazható. Színezd a kereteket a térkép színeivel!

5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át azt, melyik nem illik a sorba! Indokold szóban választásodat!
Zengő 680
Mert ez dombságon van.

Istállós-kő 958

Zirc 397

Csóványos 938

H
2. NAP

D
2. NAP
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5. Egység
Felszíni vizek és jelölésük a térképen
A földfelszín mélyedéseiben tavak, tengerek vize gyűlt össze. A lehulló csapadék nagy részét a patakok, folyók szállítják el, melyek medrét a víz alakítja. Más részét mesterségesen épített csatornák vezetik el, egy része pedig a talajba szivárogva távozik a felszínről.
A domborzati térképek a felszíni vizeket kék színnel jelölik. A folyókat és patakokat kék vonallal, a
csatornákat szakaszokra osztott (fogazott) kék vonallal, a tavakat és tengereket pedig kék folttal.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS


SZ
fertő

sió

sajó

bodrog

kis-balaton

Katiék környezetórán a felszíni vizekről tanultak. A házi feladatban Magyarország domborzati térképéről kellett kékkel jelölt nevekből szókártyákat készíteni. Kék vonal mellől ezeket írta fel: Bodrog,
Sajó. Kék folttal jelöltek közül ezeket jegyezte fel: Fertő, Kis-Balaton. Felírt egy fogazott kék vonallal
jelölt nevet is: Sió.
Figyeld meg az ábrát, majd adj nevet a beírt szókártyáknak! Végül helyezd el az ábrában Kati szókártyáinak betűjeleit!
a)
b)
c)
d)

Fertő
Sajó
Bodrog
Sió

e)
f)
g)

folyó

tó

csatorna

f, b, c

g, a, e

d

Kis-Balaton
Duna
Balaton

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, amelyik nem illik a sorba! Szóban indokold választásodat!
a) Keleti-főcsatorna
Mert ez folyó.
b) Fertő
Baláta-tó
Mert ez folyó.

Duna-völgyi-főcsatorna
Bodrog

Balaton

Sió

Sajó

Velencei-tó

Nyugati-főcsatorna
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2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Folytasd a megkezdett mondatokat!
A tavakat kék folttal jelöli a térkép.
A Balaton egy tó, tehát kék folttal jelöli a térkép.
A Rábát nem kék folttal jelöli a térkép, tehát a Rába nem tó.

3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Norbiék most szervezik a vakációt. Júliusban és augusztusban mennek majd egy-egy hétre nyaralni.
Mindenképpen vízpartra szeretnének menni, de nem tudják eldönteni, hová. Mehetnének a Balatonra, a Velencei-tóra vagy a Tisza-tóra. Végül megállapodtak abban, hogy nem mennek kétszer ugyanoda, így két helyet is megismerhetnek.
Segíts nekik kitalálni, hová menjenek júliusban, és hol nyaraljanak augusztusban! Írd a hónapok neve
alá, mit javasolsz!
Használd a következő jeleket:
Balaton – B

B
JÚLIUS

V
JÚLIUS

V
AUGUSZTUS

T
AUGUSZTUS

Velencei-tó – V

B
JÚLIUS

T
JÚLIUS

T
AUGUSZTUS

B
AUGUSZTUS

Tisza-tó – T

V
JÚLIUS

T
JÚLIUS

B
AUGUSZTUS

V
AUGUSZTUS

5. MODUL
országismeret,
környezetvédelem

1. egység: Budapest kialakulása
2. egység: Budapest közlekedése – hidak
3–4. egység: Magyarország természeti értékei – védett élővilág
5. egység: A természet csodái Magyarországon
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

+

+

+

5. egység

Rendszerezőképesség
Halmazképzés, besorolás

+

Definiálás
Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás
Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás

+

Variálás

+
+

+
+

Kombinálás
Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás

+

Választás

+
+

+

Feltételképzés
Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés

+

++

++

+

+

++

+

+

+

Választó következtetés
Lánckövetkeztetés
Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás

+

Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+

+
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1. Egység
Budapest kialakulása
Budapest eredetileg két település egyesüléséből jött létre. A Duna bal parti települését Pestnek nevezték, a jobb oldalit Budának.
A mai Buda kezdetben sokkal kisebb területen helyezkedett el. Először csak a mai Óbuda területe
tartozott a településhez, később bővült a Várhegy és a Gellért-hegy környékével.
A Budapest nevet 1872-ben kapta a város, amikor egyesültek a következő területek: Pest, Buda, Óbuda
és Margitsziget. Ma már a város déli szélén húzódó Csepel-sziget egy része is ide tartozik.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS


SZ
várhegy

pest

óbuda

margitsziget

gellért-hegy

csepel-sziget

Oszd két csoportba a szókártyákat! Húzd alá az egyik csoport tagjait! Indokold szóban választásodat!
Karikázd be a Duna bal partján lévő városrészt!
Várhegy

Pest

Óbuda

Margitsziget

Gellért-hegy

Csepel-sziget

Javaslat
Több megoldás is elfogadható, ha a gyerek helyes indoklást ad. Differenciálásként kérhető több megoldás is.
Például: Pest és Óbuda az egyik csoport, mert ezek voltak az első települések a mai Budapest területén.
Vagy: Várhegy, Óbuda, Gellért-hegy az egyik csoport, mert ezek a Duna jobb partján vannak, vagy ezek
Budán vannak.
Vagy: Margitsziget és Csepel-sziget az egyik csoport, mert ezek sem a jobb, sem a bal parton nincsenek,
vagy ezeket minden oldalról víz vesz körül.
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
Az idei tanévben környezetórán a harmadikosok Budával fognak alaposabban megismerkedni. Úgy
tervezik, hogy három tanulmányi kirándulást szerveznek majd Budára, egyet szeptemberben, egyet
februárban és egyet májusban. Mindenképpen fel akarnak menni egyszer a Gellért-hegyre, majd egy
másik alkalommal a Várhegyre, és meg akarják nézni Óbudát is.
Segíts nekik tervezni, mikor hová mehetnek! Töltsd ki a táblázatot! Használd az alábbi jelöléseket!
Várhegy – V

Gellért-hegy – G

Óbuda – Ó

szeptember

V

V

G

G

Ó

Ó

február

G

Ó

V

Ó

G

V

május

Ó

G

Ó

V

V

G

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KAPCSOLÁS
Augusztusban a Margitszigeten rengeteg turista fordul meg, akik a szigeten szeretnének úszni. Két
helyre is mehetnek: a Hajós Alfréd uszodába, illetve a Palatinus strandra.
KARCSI ÚGY DÖNTÖTT, HOGY NÉMETORSZÁGBÓL ÉRKEZÕ UNOKATESTVÉRÉT ELVISZI
STRANDRA IS ÉS USZODÁBA IS.
Karikázd be annak az állításnak a betűjelét, ami megtörténhetett velük, húzd át azokét, ami nem
történhetett!
A)

Mentek uszodába, de nem mentek strandra.

B)

Nem mentek uszodába, és nem mentek strandra sem.

C)

Mentek uszodába, és mentek strandra.

D)

Nem mentek uszodába, viszont mentek strandra.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, amelyik nem illik a sorba! Szóban indokold választásodat!
a) Buda
Várhegy
Pest
Óbuda
Mert a többi a Duna jobb partján van.

Gellért-hegy

b) Gellért-hegy
Margitsziget
Mert a többi Budapest része.

Várhegy

Buda

Budapest
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5.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Folytasd a megkezdett mondatot!
Ha valaki budapesti lakos, akkor vagy Pesten, vagy Budán, vagy Csepelen lakik.
Karcsi unokatestvére nem Pesten, nem Budán és nem is Csepelen lakik, tehát nem budapesti lakos.

tanítói útmutató
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2. Egység
Budapest közlekedése, hidak
Budát és Pestet kilenc híd köti össze. Ezek a Duna folyásiránya szerinti sorrendben a következők:
Újpesti vasúti híd, Árpád híd, Margit híd, Lánchíd, Erzsébet híd, Szabadság híd, Petőfi híd, Lágymányosi híd és az Összekötő vasúti híd.
Gyalogosforgalom minden hídon van. Ezen kívül a két vasúti hídon csak vonatforgalom van.
A gépjárművek, a tömegközlekedési eszközök és a gyalogosok a többi hidat használhatják. A Lánc-, az
Erzsébet és a Lágymányosi hídon csak buszok, a többi hídon buszok is és villamosok is járnak.
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1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Figyeld meg a táblázatot, majd egészítsd ki a megfelelõ betûjelekkel! Végül írd a hidak betűjelét a
megfelelő helyre!
a) 	Újpesti vasúti híd

f)

Szabadság híd

b)

Árpád híd

g)

Petőfi híd

c)

Margit híd

h)

Lágymányosi híd

d)

Lánchíd

i)

Összekötő vasúti híd

e)

Erzsébet híd

vonatközlekedés

buszközlekedés

busz- és
villamosközlekedés

a, i

d, e, h

b, c, f, g

A Margitsziget az Árpád és a Margit híd között húzódik, így erről a két hídról közelíthető meg a sziget.
Nyáron a Duna pesti oldalán lévő Jászai Mari térről rendszeresen indulnak kishajók Szentendrére.
Ezek megállnak a Margitszigeten is, így Pestről hajóval is megközelíthető a sziget.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Noémiék a nyári szünetben gyakran mentek a pesti oldalról a szigetre. Már indulás előtt mindig
eldöntötték, hogyan menjenek: hajóval a Jászai Mari térről, vagy busszal az Árpád híd felől, vagy
villamossal a Margit híd felől.
Minden alkalommal más úton mentek haza, mint amin odafelé mentek.
Hogyan utazhattak alkalmanként oda és vissza? Töltsd ki az ábrát! Használd az alábbi jelöléseket!
hajó – H

H
ODA

B
ODA

B
VISSZA

H
VISSZA

busz – B

H
ODA

V
ODA

villamos – V

V
VISSZA

B
VISSZA

B
ODA

V
ODA

V
VISSZA

H
VISSZA
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Ha Pestről a Gellérthegyre szeretnénk kirándulni, akkor legcélszerűbb
VAGY AZ ERZSÉBET, VAGY A SZABADSÁG HÍDON menni.
A fenti mondat alapján válaszd ki, mit tehettek Józsiék, amikor a Gellérthegyre mentek.
Az alábbi lehetõségek közül karikázd be azoknak a betûjelét, mit tehettek, és húzd át a többit!
A)

Átmentek az Erzsébet hídon, és nem mentek a Szabadság hídon.

B)

Átmentek az Erzsébet hídon, és átmentek a Szabadság hídon is.

C)

Nem mentek az Erzsébet hídon, de nem mentek a Szabadság hídon sem.

D)

Nem mentek az Erzsébet hídon, hanem átmentek a Szabadság hídon

4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Folytasd a megkezdett mondatokat!
Ha egy hídon villamos is és busz is jár, akkor eldönthetjük, hogy buszra vagy villamosra szállunk.
Az Árpád hídon jár busz is és villamos is, tehát eldönthetjük, hogy buszra vagy villamosra szállunk.
Ha a Lánchídon megyünk át, nem dönthetünk, hogy busszal vagy villamossal megyünk, mert nem
jár busz is és villamos is.

5.	feladat
induktív gondolkodás – kizárás
Húzd át, amelyik nem illik a sorba! Szóban indokold választásodat!
a) Lánchíd
Szabadság híd
Mert ott villamos is jár.
b) Újpesti vasúti híd
Mert ott vonat jár.

Árpád híd

Erzsébet híd
Petőfi híd

Lágymányosi híd
Lánchíd
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3. Egység
Magyarország természeti értékei – védett élővilág
Hazánkban több mint 3000 védett növényfaj és mintegy 1000 védett állatfaj él.
Ezekre különösen kell vigyázni, nem szabad leszakítani, befogni vagy vadászni. Védettségüket törvény írja elő. Pénzösszeggel kifejezhető eszmei értékük van, mely bírságként kiszabható azokra, akik
vétenek a törvény ellen.
A törvény „nem tudása” nem ment fel a büntetés alól, ezért is meg kell ismernünk ezeket a fajokat.

1.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Folytasd a megkezdett mondatokat!
a) A védett növényeknek pénzben kifejezhető eszmei értéke van. A pongyolapitypangnak (kutyatej)
nincs pénzben kifejezhető eszmei értéke, tehát nem védett növény.
b) Büntetést kell fizetni annak, aki kárt tesz a védett élővilágban.
A harmadikosok nagyon figyeltek az osztálykiránduláson arra, hogy ne tegyenek kárt a védett
növényekben, tehát nem kellett büntetést fizetniük.
Kiránduláskor minden növényre vigyázz, ne csak a védettekre!
Egyik legismertebb védett vízi növényünk a tündérrózsa, mely a víz
felszínén pompázik például a Tisza-tóban, a Kis-Balatonon és a Fertőn. Vízparti növényeink közül legtöbben a mocsári gólyahírt ismerik,
mely akkor kezd sárgállani, mikor a gólyák tavasszal hazatérnek. Síkságaink, mezőink egyik leggyakoribb apró gyógynövénye a kamillavirág, de sokan szeretik az itt gyakori őszirózsát és pipacsot is. Erdeinkben és hegyeink napsütötte lejtőin is sok ritka növény található,
például ciklámen, kökörcsin, kankalin, kövirózsa stb.

tanítói útmutató
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2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Folytasd a megkezdett mondatot!
Ha egy növény védett, akkor nem szabad leszakítani.
A tündérrózsa védett növény, ezért nem szabad leszakítani.
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3.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Figyeld meg az ábrát, majd írd be az alábbi növényeket, és nevezd meg az élőhelyüket!
pipacs

kankalin

tündérrózsa

mocsári gólyahír

ciklámen

kamillavirág

kökörcsin

hegyvidéken élők

síkságon élők

vízi és vízparti növények

vízi és vízparti
növények

síkságon élők

hegyvidéken élők

tündérrózsa,
mocsári gólyahír

pipacs,
kamillavirág

kökörcsin,
kankalin,
ciklámen

tudod-e?
Milyen állat díszíti az 50 forintos pénzérménk hátoldalát?
kerecsensólyom

Magyarországon minden hüllő, minden kétéltű és minden ragadozó madárfaj védett.
Hüllőink közül legismertebbek a kígyók, a gyíkok és a teknősök, a kétéltűek közül a békák, a ragadozó
madarak közül pedig a baglyok, vércsék, héják és sólymok.

tanítói útmutató
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4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ, VISSZALÉPŐ
KÖVETKEZTETÉS
Folytasd a megkezdett mondatokat!
a) A Magyarországon élő hüllők védett állatok.
A köveken mozdulatlanul napozó zöld gyík egy ritkán látható hazai hüllőnk, tehát védett állat.
b) A
 zok az állatok, amelyek életük egy szakaszát vízben vagy vízhez kötötten töltik, a fennmaradó
életükben pedig szárazföldi életet élnek, kétéltűek. A békák szárazföldi életet élnek, de szaporodásuk a vízhez kötődik, tehát kétéltűek.
tudod-e?
Milyen állat fejlődik ki az ebihalból?
béka
c) A ragadozó madaraknak hosszú, hegyes karmaik és erős, horgas csőrük van, amivel erősen megragadják és széttépik zsákmányukat.
A bagoly ragadozó madár, tehát hosszú, hegyes karmai és erős, horgas csőre van.
d) A
 verébnek nincsenek hosszú, hegyes karmai, és a csőre sem horgas, tehát nem ragadozó madár.
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4. Egység
Magyarországon sok emlősfaj is védett. Ilyen például a főként apró rágcsálókkal és madarakkal
táplálkozó vadmacska, a halakkal táplálkozó legnagyobb vízi emlősünk a vidra, a hazai ragadozó
madarak fontos zsákmányállata az ürge, valamint az éjjel vadászó, repülő rovarokkal táplálkozó
denevér.

1.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
A harmadikosok környezetversenyre készülnek.
Adatokat kell gyűjteniük a vadmacskáról, a vidráról és a denevérről.
Judit, Tamara és Vivien vállalkoztak a feladatra. Meg kell állapodniuk, hogy ki melyik állatról ír,
nehogy ketten ugyanazzal foglalkozzanak.
Hogyan oszthatják szét egymás között a feladatot? Töltsd ki a táblázatot a lányok nevének kezdőbetűivel!
Judit – J

Tamara – T

Vivien – V

vadmacska

J

J

T

T

V

V

vidra

T

V

J

V

J

T

denevér

V

T

V

J

T

J

2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Mi a párja?
vadmacska – apró rágcsálók
vidra

– halak

denevér

– rovarok

tanítói útmutató
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3.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Hazánkban számos vízi és gázlómadár védett. Legismertebb gázlómadaraink a kócsagok, gémek,
gólyák. Leggyakoribb úszómadaraink a récék és ludak. Védelmüket úgy biztosítják, hogy valóságos madárparadicsomokat, madárrezervátumokat hoztak létre. Ezek mindegyike valamilyen természetvédelmi területen, például nemzeti parkokban található. Legnagyobb madárrezervátumaink a
Fertő–Hanság, a Hortobágyi és a Körös–Maros Nemzeti Park területén vannak.
Védett madár a Fertő–Hanság Nemzeti Park címerállata: a nagykócsag és az egyetlen itt fészkelő
vadlúd faj: a nyárilúd. Védett az ősszel a Hortobágyon csapatosan gyülekező daru, és a szintén itt
fészkelő kanalasgém. Szintén védett a Körös–Maros Nemzeti Park tavain élő feketególya, cigányréce
és a másutt ritka jégmadár.

cigányréce

daru

kanalasgém

nyárilúd

tőkésréce

nagykócsag

104

matematika „b” • környezetismeret • 3. évfolyam



tanítói útmutató

SZ
tőkésréce

nagykócsag

kanalasgém

daru

cigányréce

Nyárilúd

Csoportosítsd a szókártyákat! Húzd alá az egyik csoport tagjait, és adj címet nekik!
tőkésréce

nagykócsag

kanalasgém

nyárilúd

daru

cigányréce

Mert ezek gázlómadarak.

Javaslat
Ha a másik csoport tagjait húzzák alá, annak neve: úszómadarak.

4.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS


SZ
feketególya

nagykócsag

kanalasgém

daru

cigányréce

Nyárilúd

Oszd három csoportba a szókártyákat! Jelöld aláhúzással az egyik, karikázással a másik csoport tagjait, majd adj címet nekik!
cigányréce

nyárilúd

kanalasgém

daru

feketególya

nagykócsag

A jelöletlenek a Körös–Maros Nemzeti Parkban élnek.
Az aláhúzottak a Fertő–Hanság Nemzeti Parkban élnek.
A bekarikázottak a Hortobágyi Nemzeti Parkban élnek.

Javaslat
A három csoport az élőhely alapján különül el. Bármelyik csoport tagjai jelölhetők aláhúzással vagy
karikázással.

tanítói útmutató
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5. 	feladat
	induktív gondolkodás – kizárás
Húzd át, amelyik nem illik a sorba! Szóban indokold választásodat!
a) vércse

bagoly

héja

kócsag

sólyom

béka

ürge

denevér

Mert ez nem ragadozó.
b) vidra
Mert ez nem emlős.

vadmacska
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5. Egység
A természet csodái Magyarországon
Magyarország felszíne változatos. Hegyekkel, dombokkal, síkságokkal, medencékkel és völgyekkel
tagolt. Bővizű hőforrásokkal, tisztavizű patakokkal, halakban gazdag folyókkal, jól hajózható folyamokkal sűrűn behálózott. Kisebb-nagyobb tavakkal rendelkező kis ország.
Európában ritkaságszámba menő természeti képződményekben gazdag. Ilyenek például az óriási
cseppkőszobrokat rejtő cseppkőbarlangok, a végeláthatatlan puszták, a szél, a fagy és a víz által napjainkban is folyamatosan alakuló kőtengerek, a felszínből magányosan kiemelkedő sziklák, hegyormok stb.

Aggtelek

tanítói útmutató
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1.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Marcsiék a Zempléni-hegységbe mentek kirándulni. Még sehol sem láttak ehhez hasonló kőtengereket és a talaj alól felszínre kerülő különleges alakú sziklákat. Legjobban a Pengő-kőnek keresztelt
hatalmas szikla tetszett nekik, de gyönyörűnek találták a Szarvas-kő nevet viselő kőtömböt is.
Marcsi már hazafelé menet eltervezte, hogy másnap
AZ EGYIK SZIKLÁRÓL FEST, A MÁSIK SZIKLÁRÓL csak SZÍNEZ EGY KÉPET.
De melyiket fesse, és melyiket színezze? Hogyan választhatott?
Karikázd be annak az állításnak a betűjelét, ahogy dönthetett, és húzd át azét, amelyiket nem választhatta!
A)

A Szarvas-követ festette, a Pengő-követ pedig színezte.

B)

A Szarvas-követ színezte, és a Pengő-követ is színezte.

C)

A Szarvas-követ színezte, viszont a Pengő-követ festette.

D)

A Szarvas-követ festette, és a Pengő-követ szintén festette.

2.	feladat
kombinatív képesség – permutálás
Környezetórán a cseppkőbarlangokról tanultak a gyerekek. Szorgalmi feladatként a három leghíresebbről, azaz az Aggteleki, a Pálvölgyi és a Szemlőhegyi cseppkőbarlangról lehet következõ órára
beszámolót készíteni.
Gabi, Hajni és Bea jelentkezett a feladatra. Meg kell beszélniük, hogy ki melyik barlangot választja,
nehogy ketten ugyanarról írjanak.
Hogyan dönthetnek? Írd a gyerekek nevéhez a barlangok kezdőbetűit! A jelöléshez használd a kezdőbetűket!

B
GA

B
GA

A

BEA

BEA

BEA

SZ

P

SZ

A

A

BEA

BEA

BEA

NI

SZ

NI

P

H

I

AJ

AJ

A

NI

P

H

I

GA

H

I

B

P

B

P

GA

GA

SZ

NI

SZ

H

I

AJ

A

Szemlőhegyi – SZ

SZ

AJ

B

H

I

NI

P

Pálvölgyi – P

AJ

A

NI

GA

H

I

AJ

B

Aggteleki cseppkőbarlang – A
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3. 	feladat
kombinatív képesség – variálás
Számos hőforrásunk közelébe építettek gyógyfürdőket, melyek mára híres fürdőhelyekké váltak.
Ilyen például Zalakaros, Hajdúszoboszló és Gyula. Nagymama fájós háta miatt évente kétszer: tavaszszal és ősszel kaphat beutalót valamelyik gyógyüdülőbe. Mindhárom helyre szeretne menni, de csak
kettőt választhat.
Melyiket válassza tavaszra, melyiket őszre? Ugyanoda nem mehet többször. Írd az üdülők nevének
kezdőbetűit az ábrákba!
Zalakaros – Z

Z

H

TAVASZ

H

ŐSZ

GY

TAVASZ

ŐSZ

Hajdúszoboszló – H

Z
TAVASZ

GY
TAVASZ

GY
ŐSZ

Z
ŐSZ

Gyula – GY

H
TAVASZ

GY
TAVASZ

Z
ŐSZ

H
ŐSZ

4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KAPCSOLÁS
Síkságaink egyedülálló természeti adottságokkal rendelkeznek. A Hortobágy és a Kiskunság a „magyar puszta” néven lett híres. A puszta szó a külföldiek számára olyan ismerősen cseng, mint nekünk
a „préri” vagy a „szavanna” szavak. Pusztáinkat látóhatárba nyúló, kopár legelők, zöldellő ligeterdők
és különleges gémeskutak, marhacsordák, ménesek és népviseletbe öltözött csikósok jellemzik.
A harmadikosok plakátot készítenek a magyar pusztáról. A plakátot úgy kell elkészíteni, hogy
LEGYEN RAJTA EGY GÉMESKÚT ÉS EGY CSIKÓS.
A többi részletet mindenki maga választhatja. Melyik gyerek vázlatára mondhatta a tanító néni: „Így
jó lesz, kezdheted a munkát.”?
Karikázd be annak a gyereknek a nevét, aki már kezdheti a munkát, és húzd át azét, akinek még nem
jó a vázlata!
Ricsi:

Rajzolt gémeskutat, de még nem rajzolt csikóst.

Áron:

Rajzolt gémeskutat, és rajzolt csikóst is.

Misi:

Nem rajzolt gémeskutat, és nem rajzolt csikóst sem.

Peti:

Nem rajzolt gémeskutat, viszont rajzolt csikóst.

tanítói útmutató
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5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, amelyik nem illik a sorba! Szóban indokold választásodat!
Zalakaros
Mert ez barlang.

Hajdúszoboszló

Aggtelek

Gyula
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kivágandó
eszközök
képkártyák,
szókártyák

tanítói útmutató

Kivágandó eszközök, kártyák

italok



KENYÉRFÉLÉK

ZÖLDSÉGFÉLÉK



1. modul – 1. egység – 2. feladat

113
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Kivágandó eszközök, kártyák



1. modul – 1. egység – 4. feladat



1. modul – 2. egység – 1. feladat

115

tanítói útmutató




Kivágandó eszközök, kártyák

1. modul – 2. egység – 6. feladat

117

tanítói útmutató



1. modul – 3. egység – 2. feladat

eszközök

szerek



Kivágandó eszközök, kártyák

119
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Kivágandó eszközök, kártyák



1. modul – 3. egység – 4. feladat

1. modul – 4. egység – 2. feladat



1. modul – 4. egység – 4. feladat
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Kivágandó eszközök, kártyák

1. modul – 4. egység – 5. feladat

123

tanítói útmutató




Kivágandó eszközök, kártyák

1. modul – 5. egység – 2. feladat

125

tanítói útmutató




Kivágandó eszközök, kártyák

1. modul – 5. egység – 7. feladat

127

tanítói útmutató

Kivágandó eszközök, kártyák



2. modul – 4. egység – 3. feladat

2. modul – 5. egység – 2. feladat



3. modul – 1. egység – 2. feladat
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Kivágandó eszközök, kártyák



3. modul – 2. egység – 1. feladat

víz

eső

pára

hó

köd

tó

dér

folyó

harmat

3. modul – 2. egység – 2. feladat

hó



eső

köd
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Kivágandó eszközök, kártyák



3. modul – 3. egység – 3. és 4. feladat

3. modul – 4. egység – 1. feladat



TÓ

HÓ

DÉR

FOLYÓ

TENGER

ESŐ

PATAK

3. modul – 4. egység – 5. feladat
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3. modul – 5. egység – 1. feladat




Kivágandó eszközök, kártyák

ESŐ

HÓ

ZIVATAR

GŐZ

JÉGESŐ

JÉGHEGY

ZÁPOR

JÉGCSAP
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Kivágandó eszközök, kártyák



4. modul – 1. egység – 1. feladat

MELLETTEM

ELöL

FENT

MÖGÖTTEM

ALATT

ELŐTTEM

HÁTUL

OLDALT

FELETTEM



4. modul – 1. egység – 3. feladat
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Kivágandó eszközök, kártyák



4. modul – 4. egység – 1. feladat

TENGER

AUTÓPÁLYA

ERDŐ

SÍKSÁG

DOMBSÁG

VÁR

HEGYSÉG



4. modul – 5. egység – 1. feladat

FERTŐ

SIÓ

SAJÓ

balaton

BODROG

KIS-BALATON

duna
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Kivágandó eszközök, kártyák



5. modul – 1. egység – 1. feladat

VÁRHEGY

PEST

ÓBUDA

MARGITSZIGET

GELLÉRTHEGY

CSEPEL-SZIGET



5. modul – 3–4. egység – 7. feladat

TŐKÉSRÉCE

NAGYKÓCSAG

KANALASGÉM

NYÁRILÚD

DARU

CIGÁNYRÉCE

141

tanítói útmutató

5. modul – 3–4. egység – 8. feladat




Kivágandó eszközök, kártyák

FEKETEGÓLYA

NAGYKÓCSAG

KANALASGÉM

NYÁRILÚD

DARU

CIGÁNYRÉCE

143

