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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).



MAtematika „B ” • környeZETISMERET • 4. évfolyam

tanári útmutató

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.

tanári útmutató
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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.
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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
Barangolás
a természetben
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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
Az erdő élete
A természetes erdők sok ezer évvel ezelőtt alakultak ki. Az erdő olyan nagy kiterjedésű terület, ahol
az uralkodó növények a fák. Az erdőt arról a fafajtáról nevezik el, amelyikből a legtöbb van benne
(például ahol tölgyfából van legtöbb, az tölgyerdő).

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg az alábbi kifejezések segítségével, mi az erdő!
fák

növények

uralkodó

nagy kiterjedésű
terület

Az erdő olyan nagy kiterjedésű terület, ahol az uralkodó növények a fák.

2. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Olvasd el figyelmesen a következő állítást, és folytasd a megkezdett mondatot!
A sűrű lombú fák alatt kevés a napfény, ezért itt szegényes az aljnövényzet.
A bükk és az erdei fenyő lombkoronája sűrű, ezért itt szegényes az aljnövényzet.

3. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Pótold a párok hiányzó tagját!
kocsányos tölgy
bükk
erdei fenyő





tölgyerdő
bükkerdő
fenyőerdő
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4. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS

tölgyerdő
beszűrődő nap, dús aljnövényzet

bükkerdő
félhomály, szegényes aljnövényzet

Olvasd el figyelmesen a következő állítást, és folytasd a megkezdett mondatot!
A laza lombkoronájú erdőkben sok fény jut a talajra. Ahol sok fény jut a talajra, ott sűrű aljnövényzet
nő.
A tölgyfák laza lombkoronájú, fénykedvelő fák, melyek ritkásan állnak, ezért ott sűrű aljnövényzet
nő.

5. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Válogasd szét a felsorolt kifejezéseket, írd a betűjeleket a fákba, majd adj nevet a válogatásodnak!
A)

ritkás erdő

B)

kevés fény

C)

gazdag aljnövényzet

D)

sok fény

E)

sűrű erdő

F)

szegényes aljnövényzet
TÖLGYERDŐ

A,
C, D,

BÜKKERDŐ

B, E, F,
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6. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
A negyedikesek az erdőben sétálnak. Csoportokban megfigyelik az énekesmadarak fészkelőhelyeit.
Minden csoport az erdő két-két szintjét vizsgálja. Az erdőnek három szintje van:
lombkoronaszint (L)

cserjeszint (Cs

gyepszint (Gy)

Írd a fészekpárokba a megfigyelt szintek kezdőbetűit!

L

L

Cs

Gy

Gy

Cs

Melyik két szinten fészkel a legtöbb énekesmadár? Színezd ki a megfelelő fészekpárt!
L – Cs

7. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – kizárás
Húzd át azt, amelyik nem illik a sorba! Választásodat szóban indokold!
kocsányos tölgy

erdei fenyő

bükk

Erdei fenyő, mert ez örökzöld (a többi lombhullató),
vagy vadgesztenye, mert ez nem alkot erdőt (a többi igen).

vadgesztenye

tanári útmutató
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2.	egység
A mező élete
A réteken főleg lágy szárú, alacsony növésű növények élnek. A mezők növényei a fűfélék, de nem
ritkák a feltűnő színű virágos növények sem (például pongyolapitypang, pipacs). Ezek között többféle
életközösség alakulhat ki.
A mezők természetes életközösségei a nedves rétek, melyek patakok, folyók mentén, vizenyős területeken találhatók, valamint az erdőirtások helyén, száraz területeken lévő száraz rétek.
A rét növényeinek három szintjét különböztetjük meg: a talajszintben vannak a növények gyökerei és
a gyöktörzsek (föld alatti szárak), az aljfüvek szintjén az alacsony növésű növények élnek, a szálfüvek
szintjén pedig a magasabb növésű növények találhatók.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg az alábbi szavak segítségével, mi a mező!
fűfélék

növények

uralkodó

A mező olyan terület, melyen az uralkodó növények a fűfélék.

terület

22
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2. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE

Józsi, kezében egy fényképezőgéppel, ül a réten, és figyeli, amint egy szitakötő és egy dongó virágról
virágra száll. Gyönyörű sárga, lila, piros, kék és rózsaszín virágok vannak körülötte. Olyan fényképeket szeretne készíteni, amelyeken egyszerre csak az egyik rovar látható, amint egy virágon pihen.
Milyen fényképeket készíthet? Írd a virágok közepébe a rajta ülő rovar nevének kezdőbetűjét (szitakötő – SZ, dongó – D)! Színezd ki a virágokat sárga, lila, piros, kék vagy rózsaszín színűre úgy, hogy
az összes lehetőséget megkapd!

SZ
sárga

SZ
lila

SZ
piros

SZ
kék

SZ
rózsaszín

D
sárga

D
lila

D
piros

D
kék

D
rózsaszín

tanári útmutató
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3. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Írd a téglalapokba sorrendben a legalsótól indulva a rét növényeinek három szintjét!
szálfüvek szintje

talajszint



talajszint

aljfüvek szintje

aljfüvek szintje



szálfüvek szintje

4. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Pótold a párok hiányzó tagját!
patakok mentén
erdőirtások helyén

alacsonyabb növények
gyöktörzs

–
–
–
–

nedves rétek
száraz rétek

aljfüvek szintje
talajszint

5. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Olvasd el az alábbi állítást, majd az alapján folytasd a megkezdett mondatot!
Ha egy növény talajba mélyen benyúló föld alatti részei sok tápanyagot tartalmaznak, akkor az a
növény kaszálás után újra kihajt.
A pongyolapitypang mélyre nyúló gyöktörzse sok tápanyagot tartalmaz, raktároz, ezért a pongyolapitypang kaszálás után újra kihajt.

24
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6. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
nyúl
fácán

fogoly
gyík

A mezőkön gyakran élnek mezei nyulak, gyíkok, fácánok és foglyok. A hétvégi kiránduláson ezek
között kettővel találkoztunk. Melyek lehettek ezek?
Töltsd ki a rajzokat a látott állatok kezdőbetűivel!
nyúl (Ny)

Ny – Gy

Gy – F

gyík (Gy)

fácán (F)

Ny – F

Gy – Fo

fogoly (Fo).

Ny – Fo

F – Fo

tanári útmutató
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7. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Differenciálás gyorsabban haladóknak:
Marcsi legutóbbi sétáján a fenti négy állat közül kettővel találkozott. Az elbeszéléséből nem derült ki,
hogy milyen fajtájú állatokat látott. Leírása alapján különbözőek vagy azonosak is lehettek.
Melyik két állatot láthatta Marcsi? Alkosd meg a párokat a kezdőbetűk segítségével!
nyúl (Ny)

Ny – Ny

gyík (Gy)

fácán (F)

Ny – Gy

fogoly (Fo).

Ny – F

Ny – Fo

Gy – Gy

Gy – F

Gy – Fo

F–F

F – Fo

Fo – Fo

26

MAtematika „B ” • környeZETISMERET • 4. évfolyam

tanári útmutató

3.	egység
Vizek, vízpartok élete
Természetes álló- és folyóvizeink partján olyan lágy és fás szárú növények élnek, melyeknek nagy a
vízigényük. Ilyen lágy szárú növény például a sás, a nád és a gyékény. Leggyakoribb fás szárú vízparti növényeink a fűzfa, a nyárfa és az égerfa.

1. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS

A negyedikesek környezetórán csoportokban dolgoznak. Minden csoport három különböző vízparti
fáról készít kéreglenyomatot. Kati, Orsi és Sanyi elhatározta, hogy a feladathoz keresnek egy fűz-, egy
nyár- és egy égerfát. Hogyan oszthatták fel maguk között a feladatot? Ki, melyik fáról készített lenyomatot? Töltsd ki a táblázatot a fák nevének kezdőbetűjével!
fűzfa (F)

nyárfa (Ny)

égerfa (É)

Kati

F

F

Ny

Ny

É

É

Orsi

Ny

É

F

É

Ny

F

Sanyi

É

Ny

É

F

F

Ny

tanári útmutató
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2. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
A felsorolt növények két csoportba sorolhatók. Húzd alá az összetartozó növények nevét! Választásodat szóban indokold!
sás

bükk

gyékény

nád

éger

bodza

A sás, a gyékény és a nád lágy szárú, a többi fás szárú.

3. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS

Olvasd el a következő állítást, majd fejezd be a megkezdett mondatot!
Ha egy fa gyökerét a víz alámosta, a fa kiváló rejtekhelyet biztosít az ott élő vízi élőlényeknek.
A folyókanyarokban gyakran látható alámosott gyökerű nyárfa, amely kiváló rejtekhelyet biztosít az
ott élő vízi élőlényeknek.

4. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Az állítások segítségével fejezd be a megkezdett mondatot!
A vízparti fák gyökérzetükkel megkötik a talajt. Ha a gyökérzet megköti a talajt, akkor védi a partot
a víz romboló munkájától.
A vízparton álló fák tehát védik a partot a víz romboló munkájától.

28
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5. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át a képek közül azt, ami nem illik a sorba! Szóban indokold választásod!

nád

fűzfa

sás

fenyőfa

A fenyőfa nem jellegzetes vízparti növény.

gyékény

nyárfa

égerfa

tanári útmutató
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4.	egység
Vizek, vízpartok élete
Valamikor hazánk nagy részét hatalmas, lombhullató erdőségek borították. Bennük számos nedvességkedvelő növényfajból álló gazdag aljnövényzet, és jelentős vadállomány élt. Napjainkra azonban a
fakivágások és az ember környezetszennyezése miatt ezeknek több mint a fele eltűnt. Bár természetes
erdeinket mesterséges erdők telepítésével próbáljuk pótolni, a mesterséges erdők szegényesebb aljnövényzetük és állatviláguk miatt nem egyenértékűek a természetes erdőkkel.

1. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Helyezd el az ábrában a felsorolt állítások betűjelét!
A)

Általában egyféle fa alkotja.

B)

Állatvilága szegényesebb.

C)

Különböző korú fák élnek benne.

D)

Többfajta fa található benne.

E)

Egyidősek benne a fák.

F)

Gazdagabb a természetes állatvilága.

G)

Rendezett sorokban állnak a fák benne.
Természetes erdők

Mesterséges erdők

C, D, F,

A, B, E, G,
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2. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Pótold a párok hiányzó tagját!
őshonos növények
természetes életközösség
őserdők

–
–
–

termesztett növények
mesterséges életközösség
mesterséges erdők

Tudod-e?
Az ember a természetes élőhelyek felelőtlen átalakításával számos őshonos növényt és állatot a kihalás szélére sodort. Ezeket mára védetté nyilvánították.
Az erdők kiirtásával eltűnt hazánkból például a farkas, a medve és a hiúz. Számos madárfaj is elköltözött,
vagy számuk megritkult, mint például a siketfajdé és az uhué.

siketfajd

uhu
A mocsarak lecsapolásával és az árterek felszámolásával a nedvességkedvelő lágyszárúak száma is jelentősen
csökkent. Ezért került védelem alá a kockás liliom és az őszi kikerics.

kockás liliom

őszi kikerics

tanári útmutató
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A folyók szabályozása és szennyeződése miatt eltűntek vizeinkből a hódok, a vidrák, és számos halfaj,
például a viza a kihalás szélére került. Az elmúlt években visszatelepítettek néhány hódcsaládot. A Szigetközben olyan jól megtelepedtek a hódcsaládok, hogy az erdészek már kártételeikről számolnak be.

hód

vidra

viza
A száraz füves területek szántófölddé alakítása miatt kellett védetté nyilvánítani a szárazságtűrő növények
közül például a leánykökörcsint.

leánykökörcsin
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3. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Kriszti természetismeretórán kiselőadást tart az ember környezetkárosító tevékenységeinek hatásairól. Ehhez cédulákra írta az ember környezetátalakító munkája miatt a kihalás szélére került növények és állatok nevét. Felírta például a kockás liliom, a leánykökörcsin és az őszi kikerics nevét. Végül
úgy döntött, hogy csak kettőt fog részletesen bemutatni. Melyik kettőt választhatta? Írd a kártyákra a
lehetséges növénypárok kezdőbetűit!
kockás liliom (K)

leánykökörcsin (L)

K, L

K, Ő

őszi kikerics (Ő)

L, Ő

Az előadáson a két nedvességkedvelő növényről beszélt. Karikázd be ezt a párt!

4. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
A Föld napja alkalmából az alsó tagozatosok figyelemfelkeltő képeslapokat készítenek a hazánkból
eltűnt, vagy kihalás szélére került élőlényekről. Az erdőkből, a vizekből és a füves területekről kihalt
élőlények közül választhattak. Azt mindenki maga dönthette el, hogy a képeslapján hány élőhely
szerepeljen. Voltak, akik csak egy, de voltak, akik több élőhelyről kihalt élőlényt ábrázoltak. Milyen
képeslapok születhettek? Töltsd ki a következő lapokat az élőhelyek kezdőbetűivel!
erdők (E)

vizek (V)

füves (F)

E

V

F

E, V

E, F

V, F

E, V, F

tanári útmutató
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5. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, ami nem illik a sorba! Indokold szóban választásod!
medve

farkas

siketfajd

hód

hiúz

A hód, mert annak élőhelye a víz, a többié az erdő.
A siketfajd, mert az madár, a többi emlős.

6. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KAPCSOLÁS
A negyedikesek képeket kerestek az interneten a hazai erdőkből eltűnt állatokról. Bármilyen állatról
kereshettek képeket, de
A SIKETFAJDRÓL ÉS AZ UHURÓL MINDENKINEK KELLETT KÉPET KERESNIE.
Vizsgáld meg a következő állításokat! Karikázd be azoknak a betűjelét, melyek azt bizonyítják, hogy
Kati jól dolgozott, és húzd át azokét, amelyek szerint nem!
A)

Kati keresett képet a siketfajdról, de nem keresett az uhuról.

B)

Kati nem keresett képet a siketfajdról, és nem keresett az uhuról sem.

C)

Kati keresett képet a siketfajdról, és keresett az uhuról is.

D)

Kati nem keresett képet a siketfajdról, viszont keresett az uhuról.
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5.	egység
Táplálkozási kapcsolatok (táplálékláncok)
Minden élőlény táplálkozik valamivel, s a legtöbbjük maga is táplálékul szolgál egy másik állatnak.
Egymásra vannak utalva, egyik sem élhet a másik nélkül. Az élőlények közötti táplálkozási kapcsolatokat táplálkozási láncnak nevezzük. Ennek első láncszeme mindig növény, mely képes környezete egyszerű anyagaiból előállítani saját testét. A lánc következő tagjai növényevő állatok, melyeket
húsevők követnek. Az elpusztult élőlényeket a talajban lévő apró élőlények, a lebontók bontják le, s
ezzel zárják a táplálékláncot. A lebontók által visszakerülnek a talajba az élőlényeket alkotó egyszerű
anyagok.

1. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Írd a téglalapokba a táplálkozási lánc felsorolt elemeit! Kezdd azzal, amelyik környezete anyagaiból
állítja elő saját testét!
húsevők

növények



növények

növényevők

lebontók



húsevők

növényevők



lebontók

Megjegyzés:
A lineáris táplálékláncban a növények is elhalnak és az ő biomasszájuk is – a növényevőkön kívül – a lebontókhoz kerül.

tanári útmutató

1. modul • BARANGOLÁS A TERMÉSZETBEN

35

2. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett mondatot az állítások segítségével!
A talajból különböző ásványi anyagok kerülnek a növényekbe. A növények bekerülnek az állatok
testébe.
Tehát a talajból különböző ásványi anyagok kerülnek az állatok testébe.

3. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
A farkas vadászni ment. Talált egereket, pockokat és nyulakat. Három állatot tudott elejteni. Mit ehetett a farkas?
Írd a farkasok pocakjába a lehetséges három zsákmány kezdőbetűjét!
egér (E)

pocok (P)

nyúl (Ny)

E, E, E

E, E, P

E, E, Ny

E, P, P

E, P, Ny

E, Ny, Ny

P, P, Ny

P, P, P

P, Ny, Ny

Ny, Ny, Ny
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4. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Egészítsd ki a keretekben lévő élőlények valamelyikével a hiányos táplálékláncokat!
fű

falevél
mogyoró
búzaszem
fű

róka

–
–
–
–

pocok

hangya

hernyó
mókus
pocok
őz

farkas

–
–
–
–

rigó
héja
róka
farkas

5. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
A róka egyszerre vesz észre a bokorban egy nyulat és egy pockot. Szeretné elkapni őket, de sajnos
egyszerre csak az egyiket tudja elejteni:
VAGY A NYULAT, VAGY A POCKOT KAPJA EL.
Mi lehetett a vadászat eredménye, ha a vadászat sikeres volt? Karikázd be a következő állítások betűjelei közül, ami megtörténhetett, húzd át azt, ami nem!
A)

A róka elfogta a nyulat, de a pockot nem fogta el.

B)

A róka nem fogta el a nyulat, és a pocok is elmenekült.

C)

A róka nem fogta el a nyulat, viszont a pockot elfogta.

D)

A róka elfogta a nyulat, sőt a pocok sem menekült el.

2. MODUL
Élettelen
környezetünk
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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
Az otthon tisztasága, szennyező forrásai
Amilyen természetes, hogy testünket ápoljuk, tisztálkodunk, olyan természetes, hogy a lakóhelyünket
is tisztán tartjuk. Neked elsősorban az a feladatod, hogy rendben tartsd a gyerekszobát, de részt kell
venned az egész lakás tisztán tartásában, rendezésében, a házimunkában is. Viselkedéseddel, például
azzal, hogy nem szemetelsz, hozzájárulsz a környezeted, a ház, ahol élsz, az utcák, ahol közlekedsz és
a településed tisztaságához is.

1. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Rendezd sorba a helyszíneket, amelyek tisztán tartása a te feladatod is! Írd az ábrába a helyszínek
betűjelét!
A)

ház

B)

város

C)

gyerekszoba

D)

utca

E)

lakás

F)

mesterséges környezet

F
B
D
A
E

C
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2. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
Pisti, Hajni és Brigi testvérek. Rendszeresen részt vesznek a házimunkában. Mindennap a következő
három feladatot kell elvégezniük: mosogatás, kutyasétáltatás és a szemetes edény kiürítése. A gyerekek esténként előre megbeszélik, hogy másnap kinek, mi lesz a feladata. Hogyan oszthatják meg
egymás között a munkát? Írd a gyerekek nevéhez a választott munka kezdőbetűjét!
mosogatás (M)

kutyasétáltatás (K)

a szemetes edény kiürítése (Sz)

Pisti

M

M

K

K

Sz

Sz

Hajni

K

Sz

M

Sz

M

K

Brigi

Sz

K

Sz

M

K

M

3. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Olvasd el!
A)

Megettük az ebédet.

B)

Elrakjuk a könyvet.

C)

Elkészítettük a leckét.

D)

Feltöröljük a kávét.

E)

Elmosogattuk a tányérokat.

Válassz párt a hiányzók mellé a felsorolt állításokból! Írd az állítások betűjelét a párjukhoz!
Megittuk a kakaót.
Befejeztük a tévézést.
Kilöttyent a kávé.
Befejeztük az olvasást.
A
C








Elmosogatjuk a bögrét.
Kikapcsoljuk a tévét.
D
B
Leszedjük a terítéket.
Rendet rakunk az asztalon.
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4. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Édesanya üzenetet hagyott Tominak, hogy délután
VEGYEN KENYERET, VAGY VIGYE SÉTÁLNI A KUTYÁT, esetleg intézze el MINDKETTŐT!
Mi történhetett?
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek megtörténhettek, húzd át azokét, amelyek
nem!
A)

Tomi vett kenyeret, de a kutyát nem vitte el sétálni.

B)

Tomi nem vett kenyeret, de a kutyát elvitte sétálni.

C)

Tomi vett kenyeret, és a kutyát is elvitte sétálni.

D)

Tomi nem vett kenyeret, és a kutyát sem vitte el sétálni.

tanári útmutató
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2. egység
Környezetünk tisztasága – a talajszennyezés
csökkentése
Szükségleteink, kényelmünk érdekében egyre jobban beavatkozunk a Föld természetes környezetének egyensúlyába. Mesterséges környezetünk számos veszélyforrást jelent a természetes környezetre.
Ezt felismerve egyre tudatosabban lépünk fel környezetünk tisztaságának megőrzése érdekében.

1. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be az állítások segítségével a megkezdett mondatot!
Az ember a saját kényelme érdekében mesterséges környezetet hoz létre. A mesterséges környezet
sokféle káros hatást gyakorol a természetre.
Tehát az ember a saját kényelme érdekében sokféle káros hatást gyakorol a természetre.

2. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, ami nem illik a többi közé! Indokold a választásodat szóban!
visszaváltható palackos üdítő
kristálycukor papírzacskóban
só műanyag tasakban
vászonból készült szatyor
Nem környezetbarát a csomagolása.
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3. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Csoportosítsd környezetünk elemeit az előttük álló betűk segítségével!
A)

város

E)

tó

B)

folyó

F)

lakópark

C)

utca

G)

gyár

D)

hegy		

Természetes környezet

Mesterséges környezet

B, D, E,

A, C, F, G,

Tudod-e?
A mesterséges környezet egyik káros hatása a talajszennyezés. Ennek egyik oka például, hogy rosszul kialakított szemétlerakó helyekről szennyező anyagok kerülnek a talajba. Körültekintő hulladékkezeléssel, annak
megfelelő feldolgozásával, csökkenthető a környezetszennyezés.
Mit tehetsz te a hulladékcsökkentés érdekében?
Vásárolj olyan termékeket, melyekből kevesebb hulladék keletkezik! Ilyenek az újratölthető palackban,
visszaváltható üvegben, utántöltős flakonban árusított termékek.

4. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be az állítás segítségével a megkezdett mondatot!
Ha gyakran vásárolunk díszdobozba csomagolt terméket, akkor sok háztartási hulladékot termelünk.
Misi családja nem termel sok háztartási hulladékot, tehát ők nem vásárolnak gyakran díszdobozba
csomagolt terméket.
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5. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Az iskolásoknak rendszeresen szerveznek szemétgyűjtő akciót az iskola környékének tisztán tartásáért. Ilyenkor az osztályok felosztják az iskola környékét kisebb területekre, s minden osztálynak a
kijelölt helyen kell felszednie az eldobált szemetet.
A negyedikeseknek három területet: a játszóteret, a pingpongasztalok környékét és a szánkódombot
jelölték ki. Ezek közül kettőt kellett választaniuk, egyet a fiúknak és egyet a lányoknak. Melyik területet választhatták maguknak a fiúk, és melyiket a lányok? Írd a fiú és lány fejecskék alá a választott
terület kezdőbetűjét:
játszótér (J)

pingpongasztal (P)

szánkódomb (Sz)

J

P

J

Sz

P

J

P

Sz

Sz

P

Sz

J

46

MAtematika „B ” • környeZETISMERET • 4. évfolyam

tanári útmutató

3. egység
Környezetünk tisztasága: a levegő és vizeink védelme
A mesterséges környezet egyik káros hatása a levegőszennyezés.
Mit tehetsz te a levegőszennyezés csökkentése érdekében?

Az autók és a hagyományos autóbusz szennyezi a levegőt! Ha kevesebb ilyen jármű közlekedne az
utakon, kevésbé lenne szennyezett a városok levegője. A villamos, metró vagy vonatközlekedés sokkal inkább környezetbarát. Napjainkban már Magyarországon is egyre népszerűbb lesz a kerékpározás, ami környezetbarát és egészséges is.
Vásárláskor úgy tudunk tenni a levegő tisztaságáért, hogy például nem a hajtógázzal működő sprayt
(dezodort), hanem pumpás flakonban árult terméket vásárolunk.
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1. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Oszd két csoportba a felsoroltakat! Jelöld aláhúzással az egy csoportba tartozókat! Fogalmazd meg, mi
alapján végezted el a csoportosítást!
utántöltős tusfürdő

villamosközlekedés

visszaváltható üveges üdítő

zacskós tej

pumpás levegőillatosító

A levegőszennyezés csökkentését eredményező tevékenység az autó helyett villamosutazás és a pumpás flakon vásárlása, a többi tevékenység a talajszennyezés csökkentését szolgálja.

2. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KAPCSOLÁS
Ritát megkérte az anyukája, hogy
VÁSÁROLJON MOSOGATÓSZERT ÉS ABLAKTISZTÍTÓT.
Rita teljesítette a kérést, és elment az üzletbe, ahol volt mindkét termék. Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amikor eleget tett édesaynja kérésének, s húzd át azokét, amikor nem!
A)

Vett mosogatószert, de nem vásárolt ablaktisztítót.

B)

Nem vett mosogatószert, csak ablaktisztítót vásárolt.

C)

Nem vett mosogatószert, és ablaktisztítót sem vásárolt.

D)

Vett mosogatószert, és vásárolt ablaktisztítót is.

Sokféle termék közül válogatott. Végül környezetbarát kiszerelésűeket választott. Pumpás vagy hajtógázos kiszerelésű szereket vett? Pumpásat.

3. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, ami nem illik a többi közé! Szóban indokold választásodat!
sűrű autóbuszjárat
közlekedési dugót okozó autók
tisztítás nélküli szennyvíz bevezetése a folyóba
meghibásodott gáztartály
Ezzel a vizet szennyezik, a többivel a levegőt.
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Tudod-e?
A mesterséges környezet gyakori káros hatása a vízszennyezés.
Láttál már szennyvízkivezető csatornát, amint éppen beleereszti tartalmát a folyóba?

Mit tehetünk vizeink szennyezésének csökkentése érdekében?
Minél kevesebb vizet használunk, annál kevesebb szennyvizet termelünk. Ha csökkentjük például a tisztálkodáshoz felhasznált víz mennyiségét, mert feleslegesen nem folyatjuk a vizet, kevesebb szennyvizet termelünk. Ha csökkentjük a mosogatáshoz felhasznált víz és a mosogatószer mennyiségét, akkor kevesebb
és könnyebben tisztítható szennyvizet termelünk. Ha mosáskor mindig teletöltjük ruhával a mosógépet,
ritkábban kell mosni, így kevesebb vizet használunk el.

4. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
A környezetünk tisztaságáért te is tehetsz valamit.
(1)

visszaváltható palackos üdítőt vásárolsz

(2)

kerékpárral közlekedsz

(3)

tisztálkodáskor takarékoskodsz a szappannal

(4)

nem szemetelsz

Kata elhatározta, hogy ezentúl ő is tesz valamit a környezetszennyezés csökkentéséért. Mindennap
tudatosan fog törekedni arra, hogy két tevékenységet mindenképpen megvalósítson a fenti négyből.
Melyik két tevékenységet választhatja holnapra?
Állítsd össze a tevékenység párokat a számok párosításával!

1–2

1–3

1–4

2–4

3–4

2–3
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4. egység
Szelektív hulladékgyűjtés
A háztartásban keletkező szemét csak akkor nem jelent veszélyt a környezetre, ha megfelelő módon
tárolják, feldolgozzák, újrahasznosítják, vagy korszerű szűrőberendezéssel ellátott szemétégetőben
elégetik. Egyik legfontosabb teendőnk Földünk védelme érdekében, hogy csökkentjük a háztartásunkban keletkező hulladék mennyiségét. Másik fontos feladatunk úgy gyűjteni a szemetet, hogy
minél könnyebben hasznosítható legyen. A szelektív hulladékgyűjtés azt jelenti, hogy a szemetet újrahasznosíthatóság szerint különválogatva gyűjtjük. Így a szemétégetőkbe csak azok kerülnek, amit
nem lehet újrahasznosítani. Az újrahasznosítható hulladékokat anyaguk szerint különválogatva kell
gyűjteni, így a papírt, üveget, műanyagot és lehetőleg a fémeket is külön konténerbe tesszük.

1. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mit a szelektív hulladékgyűjtés!
gyűjtjük

szemetet

különválogatva

hulladékgyűjtés

A szelektív hulladékgyűjtés olyan hulladékgyűjtés, amely során a szemetet különválogatva gyűjtjük.
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2. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Katiék azt tervezik, hogy ezentúl válogatva, szelektíven fogják gyűjteni a szemetet. Külön gyűjthetik
a papírt, a műanyagot, az üveget és a fémeket. Úgy döntöttek, hogy kezdetben a négyből csak kettőt
fognak más-más gyűjtőbe tenni, ezért kétrekeszes gyűjtőt vásároltak.
Mit gyűjthetnek az új szemetesvödörben?
Címkézd fel a kukákat az ott tárolt hulladék kezdőbetűjével!
papír (P)

műanyag (M)

üveg (Ü)

fém (F)

P, M

P, F

P, Ü

M, F

M, Ü

Ü, F
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3. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Olvasd el a következő állításokat, és annak alapján folytasd a megkezdett mondatokat!
a) A kik különválogatva gyűjtik a szemetet, azoktól csak az újrahasznosíthatatlan szemét kerül a szemétégetőkbe.
Ottóék mostanában otthonukban különválogatva gyűjtik a szemetet, ezért tőlük csak az újrahasznosíthatatlan szemét kerül a szemétégetőbe.
b) Úgy is tudjuk csökkenteni a háztartási hulladék mennyiségét, hogy újrahasznosítható csomagolású
termékeket vásárolunk.
Ildiék nem vásároltak újrahasznosítható csomagolású termékeket, tehát nem tudták csökkenteni a
háztartási hulladék mennyiségét.

4. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át a címkék közül azt, ami nem illik a többi közé! Választásod szóban indokold!

Korszerű szemétégtő telep

Korszerű szennyvíztisztító telep

Utcai szelektív
hulladékgyűjtő konténerek

Lakossági szelektív
hulladékgyűjtő udvar

A szennyvíztisztító telepnek a többivel ellentétben nem a hulladékgyűjtés a feladata.

52

MAtematika „B ” • környeZETISMERET • 4. évfolyam

tanári útmutató

5. egység
Takarékoskodjunk az energiával!
Napjainkban rengeteg olyan eszközt használunk, amelyek működéséhez valamilyen energiára, például elektromos áramra van szükség. De honnan szerezzük az energiát?
Az energiát magunk állítjuk elő a Föld energiahordozó anyagainak felhasználásával. Ilyen anyag például a kőolaj, a földgáz és a kőszén. A Föld energiakészlete viszont véges, azaz ezek az anyagok egyszer majd elfogynak. Közös érdekünk tehát, hogy takarékoskodjunk az energiával.
Mit tehetsz te ennek érdekében?
Takarékoskodj az árammal úgy, hogy lekapcsolod a lámpákat, ha már nincs rájuk szükséged! Fűtési
időben ne tartsd sokáig nyitva az ajtókat, ablakokat.

1. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett mondatot az alábbi állítások alapján!
Aki mindig lekapcsolja maga után a lámpát, az nem használja feleslegesen az áramot. Aki nem használja feleslegesen az áramot, az hozzájárul a Föld energiakészletének védelméhez.
A 4/c osztályosok hetese tanítás után mindig lekapcsolja a lámpát, tehát ők hozzájárulnak a Föld energiakészletének védelméhez.

2. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Tünde családja az idén úgy takarékoskodik a fűtéssel, hogy a tavalyi 23 °C helyett csak 20 °C-ra állították a hőfokszabályozót. Ez azt jelenti, hogy 23 fok helyett csak 20 fokra melegítik fel a lakást. Tündének meg kell szoknia, hogy nincs olyan meleg a lakásban, és melegebben kell öltöznie.
Olvasd el a következő állítást, és annak alapján folytasd a megkezdett mondatot!
Ha fázunk, akkor vagy melegebbre állítjuk a hőfokszabályozót, vagy melegebben öltözünk.
Tünde reggelizés közben fázott, de az energiatakarékosság miatt nem állították melegebbre a hőfokszabályozót, tehát felvette a kardigánját.
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3. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Olvasd el a párokat, majd segítségükkel válassz párt a hiányzóknak a téglalapból! Írd a kifejezések
betűjelét a párjukhoz!
A)

ha új villanyégőket vásárolunk

B)

bekapcsoljuk a tűzhelyet

C)

bekapcsoljuk a fűtést

D)

ha lemerül a mobiltelefon

Ha világos van a szobában,
Ha hőség van a lakásban,
Ha hideg van a szobában,
Ha főzni akarunk,
A
D

–
–
–
–
–
–

nem kapcsoljuk fel a lámpát.
kinyitjuk az ablakot.
C
B
energiatakarékost választunk.
feltöltjük az akkumulátorát.

Tudod-e?
Földünk energiaforrásai közül vannak úgynevezett megújuló energiaforrások. Ilyen például a nap-, a szél- és
a vízi energia. Napjainkban egyre inkább törekednek arra, hogy háztartásukat részben vagy teljesen átállítsák a megújuló energiafelhasználásra. Ezért például gázfűtés helyett egy olyan fűtési rendszert építenek
be, amely részben napenergiát használ, s a gázfűtés csak akkor kapcsol be, ha a napelemek kevés meleget
szolgáltatnak.
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4. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, ami nem illik a sorba! Indokold választásodat szóban!
napsugár, napfény

szél

gáz

víz

A gáz nem megújuló energiaforrás.

5. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
A negyedikesek az internetről keresnek képeket a megújuló energiaforrások felhasználásáról. A legtöbb képet a nap-, a szél- és a vízi energia hasznosításáról találták. Kati, Laci és Pisti egy-egy energiaforrásról egy-egy plakátot készít. Ki, melyik energiaforrásról készítheti a plakátját? Töltsd ki a táblázatot az energiaforrások kezdőbetűjével!

Napenergia (N)

Szélenergia (Sz)

Vízi energia (V)

Kati

N

N

Sz

Sz

V

V

Laci

Sz

V

N

V

Sz

N

Pisti

V

Sz

V

N

N

Sz

6. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Oszd két csoportba a következő energiaforrásokat! Húzd alá az egyik csoport tagjait, majd mondd el,
mi alapján végezted a csoportosítást!
kőolaj

nap

szél

Az aláhúzottak megújuló energiaforrások.

földgáz

kőszén

víz

3. MODUL
Az ember
és egészsége
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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
Az ember életkori szakaszai
Ha nézegeted a családi fényképeket, észreveheted, milyen sokat változtak családod tagjai az évek
során. Szüleid, testvéreid és saját képeiden az emberi élet különböző szakaszait láttad.
A kisbabák születésük előtt az anyukájuk hasában (méhében) fejlődnek, és ekkor még magzatnak
nevezzük őket. Az újszülöttek sokat alszanak, a csecsemők pedig már egyre hosszabb időt töltenek
ébren. A kisgyermekkorban a gyerekek már önállóan étkeznek, sokat játszanak, egyre ügyesebben
mozognak, megtanulnak járni és beszélni. Te jelenleg gyermekkorú vagy. Nemsokára serdülőkorú
leszel, és egyre jobban kezdesz hasonlítani az ifjúkorú lányokra, vagy fiúkra. 18 éves korodban leszel
nagykorú, ezt az időszakot nevezzük ifjúkornak. A nagykorúvá válás előtti életed életkori szakaszai
tehát a következők: magzati kor, újszülöttkor, csecsemőkor, kisgyermekkor, gyermekkor és serdülőkor.
A szüleid felnőtt korúak, nagyszüleid pedig már az idős korba léptek.

embrió

gyermek

újszülött

csecsemő

serdülő

kisgyermek

felnőtt
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1. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Rendezd időrendi sorba a számok segítségével az életkori szakaszokat, és írd a táblázatba! Kezdd a
születésed előtti szakasszal!
kisgyermekkor

serdülőkor

magzatkor

csecsemőkor

gyermekkor

ujszülöttkor

C

F

D

A

E

B

A

B

C

D

E

F

2. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
Feri, Kata és Sanyi testvérek. Egyikük kisgyermekkorú, a középső gyermekkorú, a harmadik testvér
pedig serdülőkorú. Ki, melyik életkori szakaszban lehet? Egészítsd ki a táblázatot a gyerekek nevének
kezdőbetűivel!
Feri (F)

Kata (K)

Sanyi (S)

Kisgyermek

F

F

K

K

S

S

Gyermek

K

S

F

S

K

F

Serdülő

S

K

S

F

F

K

3. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át azt, ami nem illik a sorba! Indokold a választásodat szóban!
csecsemő

kisgyermek

A magzat a születés előtti időszakot jelöli.

gyermek

magzat

serdülő
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4. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Marika és Ildikó minden héten egyszer meglátogatja a nagymamáját. Ilyenkor sokat beszélgetnek, s
szükség esetén segítenek neki a bevásárlásban.
Olvasd el a következő állítást, és annak alapján fejezd be a mondatot!
A lányok egyik nap meg akarják látogatni a nagymamájukat. Úgy tervezik, hogy vagy kedden, vagy
csütörtökön mennek látogatóba.
Sajnos csütörtökön nem lesz idejük elmenni a nagymamához, ezért kedden fognak elmenni.
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2. egység
Testünk felépítése és működése
Az ember testfelépítése és életműködése az állatokéhoz, azon belül a gerincesek egyik csoportjához,
az emlősökéhez hasonlít a legjobban.
Az emberi testet a gerincoszlop tartja, a csontváz szilárdítja. Fő testrészei: a fej, a nyak, a törzs és a
végtagok.
Ezek mérete minden embernél különböző. A testalkat jellemzői például a testmagasság, a végtagok
hossza, a testtömeg, az izomzat mennyisége és a fej formája.

1. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Rendezd sorba az élővilág felsorolt csoportjait! Betűjelekkel válaszolj!
A)

gerincesek

B)

élőlények

C)

emlősök

D)

állatok

B
D
A

C
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2. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A negyedikesek a környezetismeretórán az emberi test felépítéséről tanulnak, és méréseket végeznek
egymás testén. Mindenkinek két mérést kell végeznie. Ezek közül egyik mérés a társa testmagassága
vagy a testtömege lehet. A másikat pedig a következők közül lehet kiválasztani, megmérhetik a:
(1)

a fej körkerületet

(2)

a mellkas körkerületet

(3)

a kar hosszúságát

(4)

a láb hosszúságát

(5)

a lábfej hosszát.

Hogyan dönthetnek a gyerekek?
Párosítsd a méréseket! Jelöld a testmagasság mérést M-mel, a testtömeg mérést T-vel! A többi mérés
jelöléséhez használd a mérés előtti számot! A válaszokat írd a téglalapokba!

M–1

M–2

M–3

M–4

M–5

T–1

T–2

T–3

T–4

T–5

Tudod-e?
Az emberi szervezet az életben maradáshoz életműködéseket végez. Az életműködéseket több szerv összehangolt munkájával működő különböző szervrendszerek végzik. Minden szervünket szövetek, azokat pedig
sejtek építik fel. A sejtek testünk legkisebb építőkövei.
Az egyik életműködés például a légzés, amit a légzőszerv-rendszer végez, melynek egyik szerve a tüdő. A
mozgás szervrendszere a különböző izmok és a csontváz.
Az érzékelésről második osztályban tanultál. A látás érzékszerve a szem, az ízlelésé a nyelv, a hallásé a fül, a
szaglásé az orr, és a tapintás érzékszerve a bőr. Ezek működését a szabályozó szervrendszer irányítja.
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3. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
A meglévő pár alapján pótold a párok hiányzó tagját!
légzés
mozgás
szaglás
tapintás

–
–
–
–

tüdő
izmok
orr
bőr

4. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Hogyan épül fel az élő szervezet? Töltsd ki az ábrát a betűk megfelelő helyre való beírásával!
A)

szervek

B)

sejtek

C)

szervezet

D)

szervrendszerek

E)

szövetek

C
D
A
E

B
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5. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Zsuzsi azt a feladatot kapta, hogy gyűjtsön ki a Rekordok könyvéből öt érdekes kérdést, és írja fel azokat
egy-egy kártyára.
A kérdéseket azonos témakörből kell összeállítania,
VAGY AZ ÉRZÉKSZERVEKRŐL, VAGY A MOZGÁSSZERVEKRŐL.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek azt jelzik, hogy mit tehet Zsuzsi, és húzd át
azokét, amit nem tehet, ha a következő órára el akarja készíteni az öt darab kártyát!
A)

Készít kártyát az érzékszervekről, és nem készít a mozgásszervekről.

B)

Nem készít kártyát az érzékszervekről, és nem készít a mozgásszervekről sem.

C)	Nem készít kártyát az érzékszervekről, viszont készít kártyát a mozgásszervekről.
D)

Készít kártyát az érzékszervekről is, és a mozgásszervekről is.
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3. egység
Helyes és helytelen szokásaink
Testünk működése bonyolult. Ahhoz, hogy az egyes szervek megfelelően, egymással összehangoltan
működhessenek, egészségesnek kell maradnunk. A beteg test nem működik megfelelően.
Szokásaink közül azok, melyek az egészség megőrzését szolgálják, helyesek. Azok melyek betegséget
okozhatnak, helytelenek. Ez utóbbiakat káros szokásoknak nevezzük. Ilyen káros szokás például a
dohányzás-, az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás. Egészségtelen szokás a sok édesség, a zsíros ételek
és cukrozott italok fogyasztása, valamint a mozgásszegény életmód is.

1. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett mondatot a következő állítások alapján!
A túl sok édesség fogyasztása káros szokás. Akinek káros szokásai vannak, az könnyebben megbetegedhet.
Aki túl sok édességet fogyaszt, az könnyebben megbetegedhet.

2. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
A három legveszélyesebb káros szokás a dohányzás, az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás, mert az
ember függővé válik tőlük, azaz nehezen tud leszokni róluk.
Marci és Zoli környezetórára kiselőadást készít. Választaniuk kell, hogy a három legártalmasabb káros
szokás közül melyik kettőből készüljenek. Ki, melyik káros szokásról tarthat előadást?
Írd a nevek mellé a választott témák kezdőbetűit!
dohányzás (D)

alkoholfogyasztás (A)

kábítószer-fogyasztás (K)

Marci

D

D

A

A

K

K

Zoli

A

K

K

D

A

D
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Tudod-e?
Az egészséges táplálkozás életünk fontos része. Egészséges szokás például a sok gyümölcs és zöldség, valamint a tejtermékek és zsírszegény húsok fogyasztása. Tartózkodni kell azonban a túlzott édesség-, kenyér- és
tésztafogyasztástól, mert azok hizlalnak. Nem szabad elfeledkezni a napi másfél-két liter folyadék fogyasztásáról sem. Legjobb, ha ásványvizet iszunk.
Az egészség megőrzéséhez a rendszeres mozgás is fontos. Ugyanakkor káros szokássá válhat a sok számítógépezés és a televíziózás.

3. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Oszd két csoportra a felsorolt tevékenységeket az előttük álló betűk segítségével, majd adj nevet a
csoportoknak!
A)

gyümölcsfogyasztás

E)

sovány húsok fogyasztása

B)

rendszeres mozgás

F)

tejtermékek fogyasztása

C)

alkoholfogyasztás

G)

dohányzás

D)

túlzott édességfogyasztás

H) mozgásszegény életmód

Helyes szokások

A,

Káros szokások

B, E, F

C, D, G, H,

4. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, ami nem illik az oszlopba! Indokold választásodat szóban!
a)

ásványvíz
alkohol
tej
rostos üdítők

Az alkohol káros, függővé tehet.
b)

sok gyümölcs fogyasztása
sok zöldség fogyasztása
sok mozgás
sok tévézés

A sok tévézés, mert az káros az egészségre, a többi nem.
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4. egység
Az emberi viselkedés, társas kapcsolatok
Az ember társas lény. Sokszor van közösségben. Ilyen közösség például a család és az osztály, ahol a
közösség tagjai jól ismerik egymást. Sokszor vagyunk azonban olyan helyzetben, amikor számunkra
ismeretlen, vagy csak látásból ismert emberekkel kerülünk valamilyen kapcsolatba. Például utazás
vagy vásárlás közben. Ekkor nincs arra mód, hogy jól megismerjük egymást, csak az adott viselkedésünk alapján tudunk egymásról véleményt nyilvánítani.
Hogy jó vélemény alakuljon ki rólunk az emberekben, meg kell tanulnunk illedelmesen viselkedni.

1. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett mondatokat a következő állítások alapján!
Akik már régóta járnak együtt ugyanabba az osztályba, jól ismerik egymás tulajdonságait.
Katának már régóta ugyanazok az osztálytársai, tehát jól ismeri a többiek tulajdonságait.
Sanyi és osztálytársai még nem ismerik jól egymás tulajdonságait, mert nem régóta járnak egy osztályba.
Tudod-e?
Az udvarias viselkedés egyik legfontosabb illemszabálya, hogy találkozáskor és búcsúzáskor köszönjünk egymásnak. Ehhez pedig ismernünk kell az udvarias köszönési formákat. Nem mindegy, hogy gyereknek vagy
felnőttnek köszönünk. Az sem mindegy, hogy milyen jól ismerjük egymást. Másképp köszönünk annak,
akivel tegeződünk, s másképp annak, akivel magázódunk.
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2. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Oszd két csoportba a következő köszönéseket! Húzd alá az egyik csoport tagjait, majd szóban adj
címet a csoportoknak!
„Jó reggelt!”
„Jó estét!”

„Szia!”
„Viszontlátásra!”

„Csókolom!”
„Szervusz!”

Ezeket általában magázáskor használjuk, a többi tegező forma, vagy a közeli ismerősök köszönnek
így.
Tudod-e?
Az udvarias magatartás fontos eleme az is, hogy bemutatkozunk az idegeneknek. A bemutatkozásnak szintén vannak illemszabályai. Például bemutatkozáskor a partnerünk szemébe kell nézni, és jól érthetően kell
megmondani a nevünket.
Sokszor kézfogás kíséri a bemutatkozást. Ekkor mindig az idősebbnek vagy a nőnek kell először nyújtania a
kezét. A felénk nyújtott kezet illik minden esetben elfogadnunk.
A kulturált viselkedés része az is, hogy szépen beszélünk, nem használunk csúnya szavakat. A csúnya beszéd
nem tesz szimpatikussá, inkább taszít.
Az is szimpatikussá tesz, ha elismerjük, mikor hibázunk, vagy tévedünk. Ekkor a „Bocsánat!”, „Elnézést!”,
„Sajnálom!” kifejezéseket használhatjuk.
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3. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Laci először találkozik barátja apukájával, s nem tudja eldönteni, hogyan köszönjön neki. Már találkozás előtt azon gondolkodik, mit mondjon. Mondhatja: „Csókolom!”, „Jó napot kívánok!”, „Üdvözlöm!”,
„Tiszteletem!”. Úgy gondolja, hogy ha két kifejezéssel köszön egymás után, akkor biztosan udvariasnak fog tűnni. Melyik két kifejezéssel köszönhetett? Párosítsd a felsorolt köszönéseket! Írd a kezdőbetűiket a fejecskék alá!
„Csókolom” (Cs)

Cs, J

„Jó napot kívánok!” (J)

Cs, Ü

„Üdvözlöm!” (Ü)

Cs, T

„Tiszteletem!” (T)

J, Ü

J, T

Ü, T

4. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, melyik kifejezés nem illik a sorba! Indokold választásodat szóban!
„Bocsánat!”

„Tiszteletem!”

„Elnézést!”

„Sajnálom!”

„Ne haragudjon!”

A „Tiszteletem!” egy üdvözlési forma, a többit akkor használjuk, ha tévedésünket, hibánkat ismerjük
el.
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5. egység
A reklámok hatása életünkre
A reklámok egy része fontos, de van sok felesleges reklám is. Ha egy reklám például egészségmegőrző termékeket, szokásokat vagy lehetőségeket hirdet, akkor fontos. Ez követendő példát mutat számunkra. A felesleges termékek megvásárlására, vagy helytelen viselkedési forma átvételére ösztönző
reklámok pedig károsak. Főként a gyerekek számára, hiszen ők követendő mintaként értékelik, és
próbálják teljesíteni.

1. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Helyezd el az ábrában a felsorolt kifejezések betűjelét!
A)

kólareklám

E)

gumicukor-reklám

B)

tejreklám

F)

biciklireklám

C)

gyógynövény-reklám

G)

alkoholreklám

D)

telefonosjáték-reklám
Az egészség megőrzését nem segítő reklám

Egészség megőrzését segítő reklám

A, D, E, G

B, C, F
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2. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Keresd ki az alábbi felsorolásból a párok hiányzó tagját, és írd be a táblázatba!
rostos üdítő

ásványvíz

gyógynövény-termékek reklámja
cukormentes termékek reklámja
tejtermékek reklámja
gyümölcsös termékek reklámja

cukormentes rágó

–
–
–
–

joghurtos tejszelet

kamilla
cukormentes rágó
joghurtos tejszelet
rostos üdítő

Tudod-e?
Tudod-e hogyan lehet könnyebben rábírni az embereket a vásárlásra?
Gyakran azzal próbálják vásárlásra ösztönözni az embereket, hogy a termékekre „AKCIÓ” feliratot ragasztanak, vagy valamilyen teljesen felesleges, jelentéktelen „AJÁNDÉK” tárgyat tesznek a csomagolásába. Az is
gyakori, hogy „EGYET FIZET, KETTŐT KAP” táblát raknak ki némely árura. Ezek vásárlásakor nagyon körültekintőnek kell lennünk, mert e termékek minőségével legtöbbször valami probléma van, például rövid időn
belül lejárhat a szavatossági idejük.

3. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KAPCSOLÁS
Julcsi és Janka óvodáskoruk óta nagyon jó barátnők. Mindent megbeszélnek egymással, és általában
mindenben egyetértenek. Julcsi nadrágot szeretne venni, ezért elmegy Jankával vásárolni.
Csak akkor veszi meg magának a nadrágot, ha
A KIVÁLASZTOTT NADRÁG JANKÁNAK IS TETSZIK, ÉS A KEDVENC TINI MAGAZINJUKBAN IS SZEREPEL.
Melyik fordulhatott elő az alábbiak közül?
Karikázd be annak az állításnak a betűjelét, ami előfordulhatott, s húzd át azét, ami nem!
A)

A nadrág tetszett Jankának is, de a tini magazinban nem szerepelt.

B)

A nadrág nem tetszett Jankának, de a tini magazinban szerepelt.

C)

A nadrág tetszett Jankának is, és a tini magazinban is szerepelt.

D)

A nadrág nem tetszett Jankának, sőt a tini magazinban sem szerepelt.
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4. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Évi elment a bevásárlóközpontba. Nem tudta pontosan, mit szeretne venni. Nézegette a ruhákat és a
játékokat. Látott sok akciós terméket, olyat is, amelyikhez adtak a következő vásárlásnál felhasználható kupont. Olyat is látott, amihez ajándékként járt valamilyen apróság. Több helyen reklámozták
azt is, hogy ha valaki ugyanabból az áruból többet vesz, akkor olcsóbb egységárat számolnak. Évi a
zsebpénzéből vagy ruhát, vagy játékot szeretne venni, de mindenképpen valamilyen kedvezményes
terméket, mert azt hiszi, így jár jól.

Mit vehetett, s milyen kedvezmény járt mellé?
Írd bele a bevásárlókosarakba a vásárolt termék kezdőbetűjét, s mellé a kedvezmény betűjelét! Használd a következő rövidítéseket:
termék:
ruha (R)
kedvezmény:
olcsóbb termék (o)
játék (J) 		
ajándéktárgyas termék (a)
				
egyet fizet, kettőt kap (e)
				
levásárolható kupon (k)

R

o

R

a

R

e

R

k

J

o

J

a

J

e

J

k

5. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett mondatot a következő állítás alapján!
Peti gyakran azért vesz meg valamit, mert vagy tetszik neki az ajándék, amit a termékhez adnak, vagy
versenyez a barátaival, hogy ki tud előbb összegyűjteni egy ajándékcsaládot.
Peti nem azért vesz gyermekmenüt, mert versenyez a barátaival, hogy ki gyűjti össze előbb az ajándékcsaládot, hanem mert nagyon tetszik neki az ajándék.

4. MODUL
Tájékozódás
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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
Helyünk a Világegyetemben
Már az ókori népek is úgy gondolták, hogy minden, ami létezik, valaminek a része. A Világegyetem
a mindenség. A Világegyetemet hatalmas csillagrendszerek, más néven galaxisok alkotják. Az egyik
ilyen galaxist úgy nevezték el, hogy Tejútrendszer. Ennek a tagja a mi Naprendszerünk, amelyben
bolygónk, a Föld kering a Nap körül.

Tejútrendszer

Naprendszer

1. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Rendezd sorba az ábrában a következő kifejezések betűjelét!
A)

Föld

B)

Tejútrendszer

C)

településed

D)

Naprendszer

E)

Magyarország

F)

Világegyetem

F
B
D
A
E

C

tanári útmutató
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2. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, ami nem illik a sorba! Indokold szóban választásodat!
Mars

Vénusz

Hold

Jupiter

Merkúr

A Hold a Föld körül kering, a többi a Nap körül.
Tudod-e?
A Naphoz túl közel keringő bolygókon a földi élet számára elviselhetetlen a forróság. Ilyen például a Vénusz.
A Naptól túl messze keringő bolygókon, mint például a Jupiteren, pedig olyan hideg van, hogy az általunk
ismert életformák nem tudnak ott létezni.

3. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
Józsi nem emlékszik arra, hogy a Naprendszer bolygói hogyan követik egymást. Ezért a házi feladatban találomra jelölte be a Föld, a Vénusz és a Mars helyét. Milyen sorrendet állíthatott fel? Egészítsd ki
a táblázatot a bolygók nevének kezdőbetűivel!
Föld (F)

Vénusz (V)

Mars (M)

Naphoz közelebb van

F

F

V

V

M

M

Középen van

V

M

F

M

F

V

Naptól távolabb van

M

V

M

F

V

F

Karikázd be a helyes sorrendet!
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Tudod-e?
Ugye te is tapasztaltad már, hogy ha gyorsan dörzsölöd össze a két tenyeredet, azok felmelegszenek? Biztosan az is előfordult veled, hogy a csúszdán lefelé csúszva átforrósodott a nadrágod. Nos, ez a súrlódás miatt
van, s ezt használták ki az ősemberek is tűz gyújtására.

4. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett mondatot az állítások segítségével!
Ha valami bekerül a Föld légterébe, akkor a súrlódás miatt felmelegszik, felizzik. Ha valami felizzik,
az világító csíkot hagy maga után az égen.
A meteorok gyakran bekerülnek a Föld légterébe, és világító csíkot hagynak maguk után az égen.

5. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi a Nap!

fényt

gázgömb

hőt

szolgáltat

bolygóinak

A Nap olyan gázgömb, amely fényt és hőt szolgáltat bolygóinak.

tanári útmutató
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6. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Állítsd sorba a bolygókat a Naptól való távolságuk alapján! Folytasd a sort!
Uránusz

Jupiter

Mars

Neptunusz

Szaturnusz

Nap
Merkúr
Vénusz
Föld
Mars
Jupiter
Szaturnusz
Uránusz
Neptunusz
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2. egység
A Föld és a földgömb
A Föld egy majdnem tökéletesen gömb alakú bolygó, mely a Nap körül kering, és a saját tengelye körül
forog. A felszínén való tájékozódás megkönnyítése érdekében több eszközt is alkotott az emberiség.
Az egyik ilyen eszköz a Föld kicsinyített mása, a földgömb.

Föld műholdas képe

földgömb nevezetes szélességi
vonalakkal

Tudod-e?
A Föld legészakibb pontját elnevezték Északi-sarknak, s a körülötte lévő vidéknek az Arktisz nevet adták.
A legdélebbi pont neve Déli-sark, a körülötte lévő területé pedig Antarktisz.
A két sarktól egyenlő távolságra van az Egyenlítő. Az Egyenlítő egy olyan képzeletbeli vonal, amely két részre,
északi és a déli félgömbre osztja a földgömböt.
Az Egyenlítőtől északra és délre azonos távolságban van egy-egy képzeletbeli vonal. Az északi félgömbön
lévőt Ráktérítőnek, a déli félgömbön lévőt pedig Baktérítőnek nevezik. Ezek a vonalak segítenek a földgömbön való tájékozódásban.

tanári útmutató
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1. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS

Helyezd el az ábrában a felsorolt földrajzi nevek betűjelét!
Baktérítő (A)

Északi-sark (B)

Antarktisz (C)

Ráktérítő (D)

Déli-sark (E)

Arktisz (F)

Északi félgömb

Déli félgömb

B, D, F

A, C, E
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2. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Add meg a hiányzó tagokat a minta segítségével!

–
–

északi félgömb
déli félgömb

északi félgömb
déli félgömb

–
–

Északi-sark
Déli-sark

–
–

Arktisz
Antarktisz

Ráktérítő
Baktérítő

Tudod-e?
A Föld Nap körüli keringésének következtében váltakoznak az évszakok. Amikor az északi félgömbön tavasz
van, a déli félgömbön ősz. Amikor az északi félgömbön tél, a déli félgömbön nyár van és fordítva.

3. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett mondatokat az állítások segítségével!
Az északi félgömbön lévő országokban a csillagászati tavasz március 21-én kezdődik.
Magyarország az északi félgömbön fekszik, tehát itt a csillagászati tavasz március 21-én kezdődik.
Ausztráliában a csillagászati tavasz nem március 21-én kezdődik, mert Ausztrália nem az északi félgömbön fekszik.
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4. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Karcsi az állatok élőhelye, testfelépítése, kültakarója és táplálkozása között keres összefüggéseket,
ezért három területre osztotta a Földet, s onnan származó állatokat vizsgál.
Minden nap két állatot vizsgál meg. Sok érdekeset szeretne megtudni, az Északi-sarkon élő jegesmedvékről és fókákról, a Déli-sarkon élő pingvinekről és sarki csérről, valamint az Egyenlítő mentén
honos egypúpú tevékről és gnúról. Melyik élőhelyen honos állatokat vizsgálhatja?
Írd a nagyítópárokba a vizsgált állatok élőhelyének kezdőbetűit!
Északi-sark (É)

Déli-sark (D)

Egyenlítő környéke (E)

É

É

É

D

É

E

D

D

D

E

E

E
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3. egység
Tájékozódás a térképen
A térkép a valóságot ábrázolja kicsinyített formában, egyszerű jelrendszer segítségével. Sokféle térképet készítenek, mindegyikből más és más információt tudunk meg.
Például az autóstérkép elsősorban az autóutakat ábrázolja. A jelölés alapján megtudhatjuk az útról azt
is, hogy milyen minőségű (például autópálya vagy főútvonal), s jelzik azt is, hogy hányas számú, ha
hídon vezet át az út, vagy azt is, ha határátkelőhelyhez vezet.

autóstérkép részlet

domborzati térkép részlet

1. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KAPCSOLÁS
Dóri erdei iskolába készül az osztályával. Mielőtt elindul, anyukájának elmondja, hogyan kell menni
az erdei iskolához, ha meg akarja látogatni:
– MENJ EGYENESEN, ÉS A HARMADIK KERESZTEZŐDÉSNÉL KANYARODJ LE JOBBRA! –
mondta Dóri.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek azt mondják, amit tehetett! Húzd át azokét,
amit nem tehetett anyukája, ha a megbeszéltek szerint járt el!
A)

Egyenesen ment, de nem kanyarodott le a harmadik kereszteződésnél.

B)

Nem egyenesen ment, és nem kanyarodott le a harmadik kereszteződésnél.

C)

Egyenesen ment, aztán lekanyarodott a harmadik kereszteződésnél.

D)

Nem egyenesen ment, viszont lekanyarodott a harmadik kereszteződésnél.
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Differenciáló feladat a gyorsabban haladó és érdeklődőbb gyerekek számára:

2. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Melyik térkép jelzi? Helyezd el az ábrában a felsorolt szavak betűjelét!
A)

országhatár

B)

hegy		

C)

tó

D)

határátkelőhely

E)

főútvonal

F)

város

G)

híd

domborzati
térkép

B,

H) alföld

autós
térkép

A,
C,
F

H

D,

E,

G

3. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Környezetórán a gyerekeknek két hegy nevét kellett egy kártyára fölírni. Milyen nevek szerepelhettek
az egyes kártyákon, ha az alábbiak közül választhattak? Írd a megadott betűjeleket a téglalapokba!
Csóványos (Cs)

Cs, G

Gerecse (G)

Zengő (Z)

Karancs (K)

Cs, Z

Cs, K

G, Z

G, K

Z, K
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4. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Add meg a hiányzó tagokat a minta segítségével!
kelet
nyugat
kelet
nyugat

–
–
–
–

észak
dél
dél
észak






északkelet
délnyugat
délkelet
északnyugat

5. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Az állítások alapján fejezd be a megkezdett mondatot!
A domborzati térkép sötétbarnával jelöli az 1500 méternél magasabb
Az 1500 méternél magasabb hegységeket magashegységeknek nevezzük.
Tehát a domborzati térképen sötétbarnával jelölt terület magashegység.

hegységeket.
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4. egység
Tájékozódás Magyarország domborzati térképén
Az ország középső és keleti részén az Alföld terül el, melyet két nagy folyónk, a Duna és a Tisza három
részre oszt. A környező hegyekből a Tisza mellékfolyói (például: Körös, Szamos, Zagyva) ide vezetik
le az összegyűjtött csapadékot.

1. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS

Tanulmányozd a fenti térképet, majd oszd két csoportba a felsorolt folyókat! Húzd alá az egyik csoport tagjait! Szóban adj nevet a csoportoknak!
Rába

Zagyva

Körös

Marcal

Répce

Szamos

Zagyva, Körös, Szamos az Alföld folyói, a többi a Kisalföldé. Illetve a Zagyva, Körös, Szamos a Tisza
mellékfolyói, a többi nem.

2. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Olvasd el a következő állításokat, majd segítségükkel folytasd a megkezdett mondatot!
A Gyöngyös nevet több folyó is viseli. Van ilyen nevű folyó a Kisalföldön és az Alföldön is. Ha meghalljuk a Gyöngyös folyó nevét, akkor vagy a Kisalföldön lévő, vagy az Alföldön lévő folyóra gondolunk.
Amikor Peti meghallja a Gyöngyös folyó nevét, ő nem a Kisalföldön lévő folyóra gondol, hanem az
Alföldön lévőre.
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3. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, ami nem illik a sorba! Szóban indokold választásodat!
Rábca

Répce

Duna

Gyöngyös

Marcal

A Dunának a Rába nem a főfolyója, a többinek igen, vagy a Duna több országot szel át, nemzetközi
vízi útvonal.
Vagy: Gyöngyös nevű folyó több helyen van az országban (Dráva, Rába, Tarna folyókba is ömlik egyegy).

4. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS

A Dunántúli-dombság több tájra osztható, három kisebb dombvidékből a Zalai-, a Somogyi- és a Baranyai-dombságból áll, de itt található a Mecsek is, ami egy hegység.
A negyedikesek háromnapos kirándulást szerveznek a környékre. Első nap a Mecsekbe mennek el.
Azt kell eldönteniük, hogy a három dombság közül melyik legyen a második, és melyik a harmadik
nap úti célja. Hogyan dönthetnek?
Töltsd ki a táblázatot a választható dombságok kezdőbetűivel!
Zalai-dombság (Z)

Somogyi-dombság (S)

Baranyai-dombság (B)

Második nap

Z

Z

B

B

S

S

Harmadik nap

S

B

Z

S

Z

B
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5. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS

Tanulmányozd a fenti térképet, majd írd az ábrába a következő földrajzi nevek betűjelét!
A) Dunántúli-középhegység
B) Magyarország
C) Kőris-hegy
D) Dunántúl
E) Bakony

B
D
A
E

C
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5. egység
Tájékozódás Magyarország közigazgatási térképén
Magyarország közigazgatási térképe a megyéket különböző színnel, megyeszékhelyeket kipontozott
és szaggatott vonallal jelöli.
Tudod-e?
Vannak megyéink, melyek neve azonos vagy részben azonos a megyeszékhelyük nevével, például Veszprém
megye székhelye Veszprém, Győr-Moson-Sopron megye székhelye Győr, Békés megyéé Békéscsaba, Zala
megyéé Zalaegerszeg.
Vannak azonban olyan megyeszékhelyek is, amelyek neve nem emlékeztet a megyére. Ilyen például Szekszárd, amely Tolna megye, Pécs, amely Baranya, Szeged, amely Csongrád megye székhelye.

1. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett mondatokat az állítás segítségével!
Vannak olyan megyéink, melyek megyeszékhelyének neve megegyezik a megye nevével.
Veszprém megye is ilyen megye, ezért megyeszékhelyének neve megegyezik a megye nevével.
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2. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Jancsi elhatározta, hogy megtanulja az összes megyének és székhelyének a nevét és a helyét. Azt tudja,
hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egyetlen, amelyiknek csak két szomszédja van, de arra már
nem emlékszik pontosan, hogy melyik az a kettő.
Minden megyének tudja már a pontos helyét, kivéve hármat, úgyhogy ebből a háromból kell kiválasztania Szabolcs-Szatmár-Bereg megye két szomszédját. A három megye, amelynek nem tudja a
helyét:
Hajdú-Bihar megye (1)

Heves megye (2)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye (3)
Melyik két megye lehet a keresett szomszéd? Írd a térképrészletbe a számok segítségével Jancsi próbálkozásait!

1

2

1

1

2

3

3

2

1

3

3

2

Keresd meg a térképen Szabolcs–Szatmár-Bereg megye szomszédait, majd karikázd be azt a térképrészletet, amibe a valódi szomszédok számai kerültek!

3. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, annak a városnak a nevét, amelyik nem illik a sorba! Indokold választásodat szóban!
Szolnok

Veszprém

Veszprém, mert ilyen nevű megyénk és városunk is van.

Eger

Győr
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4. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Az osztályban versenyeznek a gyerekek, hogy ki tudja előbb megtalálni az elhangzó városokat a térképen. Kata csapatának nem sikerült időben megtalálni Salgótarjánt, ezért segítséget kértek.
Ezt az információt kapták:
VAGY HEVES, VAGY NÓGRÁD MEGYÉT KELL MEGNÉZNETEK!
Mit tehettek ezután Katáék, ha betartották az utasítást? Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyeket elvégezhettek, húzd át azokét, amelyeket nem!
A)

Megnézték Heves megyét, és nem nézték meg Nógrád megyét.

B)

Nem nézték meg Heves megyét, és nem nézték meg Nógrád megyét sem.

C)

Megnézték Heves megyét is és Nógrád megyét is.

D)

Nem nézték meg Heves megyét, viszont megnézték Nógrád megyét.
Differenciáló feladat a gyorsabban haladó és érdeklődőbb gyerekek számára:

Keresd meg a térképen, melyik megyében található Salgótarján! Nógrád

5. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Helyezd el ezeket a földrajzi neveket az ábrában! Segítségül egyet már beírtunk.
A)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

B)

Magyarország

C)

Észak-Magyarország

D)

Rudabánya

E)

Aggteleki Nemzeti Park
B
C
A
E

D

5. MODUL
„Nekem
szülőhazám”
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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

+

+

96

MAtematika „B ” • környeZETISMERET • 4. évfolyam

tanári útmutató

1. egység
Tájak és emberek
Az emberek életmódját meghatározzák lakóhelyük természeti viszonyai. Más foglalkozások terjedtek
el az alföldeken élők között, más a dombvidék és más a hegyvidék lakói között.
Tudod-e?
Az alföldek és a dombvidékek kiváló lehetőséget kínálnak az ott élőknek a mezőgazdasági munkákhoz.
A jó termőtalajú területeken a földművelés, a növénytermesztés és az állattenyésztés a fő megélhetési forrás.
Ahol magasabb a napsütéses órák száma, ott inkább gyümölcs- és zöldségtermesztéssel, ahol több az évi
csapadék mennyisége, ott általában takarmánynövény termesztésével és állattenyésztéssel foglalkoznak.

1. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett mondatokat az állítás segítségével!
A jó termőtalajú területeken az emberek leginkább takarmánynövény-termesztéssel foglalkoznak.
A Kisalföldet jó minőségű termőtalaj borítja, ezért itt az emberek leginkább takarmánynövény-termesztéssel foglalkoznak.
Tudod-e?
A mezőgazdasági vidékek körül, a termőhely közelében ipartelepek jöttek létre, melyeken az élelmiszeripar
különböző ágazatai, például a tejipar, húsipar, cukoripar, malomipar működnek. Az itt lévő feldolgozó üzemek és gyárak munkalehetőséget kínálnak a helyi lakosoknak.

2. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett mondatot az állítások segítségével!
Amelyik vidéken sok gyümölcs és zöldség terem, ott a közelben gyakran konzervgyárak is működnek. A konzervgyárakban sok embernek van munkalehetősége.
Kecskemét környékén sok gyümölcs és zöldség terem, ezért ott sok embernek van munkalehetősége.
Tudod-e?
Az erdőkben gazdag domb- és hegyvidékeken sok helyen fakitermeléssel foglalkoznak, s az ott lakók közül
sokan az arra épülő könnyűipari ágazatokban, a fa-, a bútor-, a papír- és a nyomdaiparban dolgoznak. A
hegyvidéken sok ember dolgozik még a bányákban, és az azok közelébe települt feldolgozó üzemekben.
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3. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Oszd két csoportba a következő kifejezéseket! Húzd alá az egyik csoport tagjait, majd mondd el, mi
alapján végezted a csoportosítást!
tejipar

faipar

malomipar
papíripar

húsipar

bútoripar

cukoripar

Ezek az élelmiszeripar ágazatai, a többi pedig a könnyűiparé, vagy fordítva.

4. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Add meg a hiányzó tagokat a minta segítségével!
cukoripar
bútoripar
tejipar
papíripar

–
–
–
–

–
–
–
–

cukorgyártás
bútorgyártás
tejüzem
papírgyártás

kristálycukor
asztal
tejföl
csomagolópapír

5. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, ami nem illik a sorba! Indokold választásodat szóban!
tejipar

húsipar

papíripar

cukoripar

malomipar

A papíripar nem az élelmiszeriparhoz, hanem a könnyűiparhoz tartozik. Vagy a papíripar nem élelmiszert állít elő.
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6. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Misiék az osztálykiránduláson két gyárba szeretnének ellátogatni. A szervezés során három gyárból
jeleztek vissza, hogy mehetnek hozzájuk látogatóba. Nem sikerült megegyezniük, hogy melyik kettőt
nézzék meg, ezért szavaztak. A lányok és a fiúk is egy-egy gyárat jelöltek meg. Mi lehetett az eredmény,
ha a lányok nem ugyanazt választották, mint a fiúk? Írd a szavazólapokra a gyárak kezdőbetűit!
A gyárak, amelyek közül választottak:
bútorgyár (B)

papírgyár (P)

cipőgyár (C)

B

P

B

C

P

B

P

C

C

B

C

P
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2. egység
Magyarok és nemzetiségiek hazánkban
Az ország egy-egy táján élő magyar emberek különböző néprajzi csoportokhoz tartoznak. Például
a Börzsöny, a Cserhát és a Mátra falvaiban élnek a palócok. Hollókő múzeumfaluja ma is őrzi faragott díszítésű házaikat, népművészeti dísztárgyaikat, színpompás népviseletüket. Mezőkövesd környékén élnek a matyók, akik egyedi hímzési technikájukkal és motívumaikkal szereztek hírnevet
maguknak.

1. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Sanyi egy vidéki középiskolába jár. Azt mesélte Petinek, hogy iskolatársai az ország több tájáról érkeztek. Legjobb barátai között vannak palócok, matyók, és vannak olyanok is, akik nem tudják, milyen
népcsoporthoz tartoznak. Melyik népcsoporthoz tartozhat Sanyi két legjobb barátja?
Jelöld a téglalapokban, milyen származásúak lehetnek a fiúk! Használd a következő rövidítéseket!
palóc (P)

matyó (M)

nem ismeri származását (N)

P, P

P, M

P, N

M, N

M, M

N, N
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2. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Olvasd el a következő állítást, majd segítségével folytasd a megkezdett mondatot!
Ha személyesen szeretnénk megnézni a palócok gyönyörű faragású házait, vagy Hollókő híres falumúzeumába látogathatunk, vagy sétálhatunk valamelyik palóc faluban.
A negyedikesek szeretnék személyesen is megnézni a palócok gyönyörű faragású házait, de időhiány
miatt nem tudnak egy palóc faluban se sétálni, ezért ellátogatnak Hollókő híres falumúzeumába.

3. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Olvasd el a következő állítást, majd segítségével folytasd a megkezdett mondatot!
Ha a matyó hímzés eredetét kutatjuk, akkor a matyók történetét kell tanulmányoznunk.
A mai környezetórán nem a matyó népcsoport történetét tanulmányozzuk, tehát ma nem kutatjuk a
matyó hímzés eredetét.
Tudod-e?
Magyarországon nem magyar anyanyelvű emberek is élnek. Ők kevesebben vannak, mint a magyar anyanyelvűek, így kisebbséget alkotnak. Ezeket nevezzük nemzetiségi csoportoknak. A nemzetiségek közös
hagyományokkal, kultúrával és történelmi múlttal rendelkeznek. Hazánkban élnek például német, szlovák,
horvát, cigány, román és örmény nemzetiségiek.

4. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KAPCSOLÁS
Csenge a nyáron egy nemzetiségi hagyományokat ápoló táborban nyaralt a Dunántúlon. Megismerkedett néhány ott élő, nagyon kedves emberrel, akiktől megtudta, hogy ezen a területen jelentős
számban élnek szláv nemzetiségű emberek: szerbek, horvátok és szlovének. A táborban
MEGISMERKEDETT EGY SZLOVÉN ÉS EGY HORVÁT NEMZETISÉGŰ KISLÁNNYAL.
Karikázd be, mit mesélhetett ezután a táborról, s húzd át, amit nem!
A)

Nem találkozott szlovén, csak horvát kislánnyal.

B)

Nem találkozott sem szlovén, sem horvát kislánnyal.

C)

Találkozott egy szlovén kislánnyal, de horvát kislánnyal nem.

D)

Találkozott egy szlovén kislánnyal is és egy horvát kislánnyal is.
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5. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
A felsorolt népcsoportok közül melyek a nemzetiségiek és melyek magyar néprajzi csoportok? Betűjelekkel válaszolj!
A)
B)
C)

D)
E)
F)

német
szlovák
matyó

Magyar néprajzi csoportok

C,

román
örmény
palóc
Nemzetiségi népcsoport

F

A,

B,

D,

E

6. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Kati és Nóri a könyvtárban gyűjtöttek adatokat és érdekességeket a Magyarországon élő nemzetiségiek kultúrájáról és hagyományairól. Legtöbb anyagot a német és a szlovák nemzetiségiekről találtak.
Kártyákat készítenek a holnapi környezetórára. Minden kártyának címet adnak. A címnek tartalmaznia kell egyrészt a nemzetiség nevét, másrészt a témát, amivel foglalkozik. Milyen címek kerülhettek
a kártyákra?
Írd a kártyákra a nemzetiség nevének kezdőbetűjét és a témájuk betűjelét! Használd a következő
jelöléseket!
nemzetiség: német (N)

téma: népszokások (a)

szlovák (Sz)

népviselet (b)
a letelepedés története (c)

N–a

N–b

N–c

Sz – a

Sz – b

Sz – c
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7. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, ami nem illik a sorba! Indokold választásodat szóban!
a) örmény

német

palóc

szlovák

román

A palóc, mert az nem nemzetiségi, hanem magyar népcsoport.
b) Mezőkövesd

Mátra

Cserhát

Börzsöny

Mezőkövesd, mert ott matyók élnek, a többi tájon palócok.
Mezőkövesd egy település neve.
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3. egység
Magyarok az országhatáron kívül
Határainkon kívül körülbelül ötmillió magyar él. Legtöbben a környező országokban élnek. Akkor
kerültek az országon kívülre, mikor történelmünk során az országhatárokat átrendezték.
Határainkon túl a legtöbb magyar Erdélyben, a mai Románia területén él. Sokan élnek a Felvidéken,
Szlovákiában, és a Délvidéken: Szerbia és Montenegró területén is. Néhányezer magyar él Horvátországban és Szlovéniában is. Kárpátalján, a mai Ukrajnában is jelentős a magyarok száma.

1. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS

Oszd két csoportba a következő területek nevét! Húzd alá az egyik csoport tagjait, majd szóban adj
nevet a csoportoknak!
Felvidék

Horvátország

Délvidék

Szlovákia

Kárpátalja

Szlovénia

Románia

Erdély

Ezek mai országok, a többi az országhatár rendezése előtti Magyarország egykori tája.

2. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át annak a városnak a nevét, amelyik nem illik a sorba! Indokold választásodat szóban!
Debrecen

Marosvásárhely

Marosvásárhely nem Magyarországon van.

Szeged

Keszthely

Győr
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3. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Csilla és családja több határon túli magyar családdal jó kapcsolatban van. Egyik barátnőjének, Flórának
VAGY A FELVIDÉKEN, VAGY KÁRPÁTALJÁN VANNAK ROKONAI, de Csilla nem emlékszik pontosan.
Karikázd be, melyik állítás lehet igaz, és húzd át a nem igaz állítás betűjelét!
A)

Flórának vannak rokonai a Felvidéken, de nincsenek Kárpátalján.

B)

Flórának nincsenek rokonai sem a Felvidéken, sem a Kárpátalján.

C)

Flórának vannak rokonai a Felvidéken is és a Kárpátalján is.

D)

Flórának nincsenek rokonai a Felvidéken, de vannak Kárpátalján.

4. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett mondatot!
Az Erdélyben élő magyarok Magyarország határainak rendezése után román állampolgárok lettek.
Marosvásárhely Erdélyben van.
Tehát a Marosvásárhelyen élő magyarok a határrendezés után román állampolgárok lettek.
Tudod-e?
Körülbelül egymillió magyar él a világ különböző tájain, akiknek a családja gyakran a jobb élet reményében,
vagy a háború elől menekült el Magyarországról. Sok tudós és híres ember is külföldre települt.

5. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
A negyedikesek külföldre települt híres magyar tudósokról keresnek érdekességeket a könyvtárban.
Azt kell megkeresniük, mit talált fel Neumann János, Szilárd Leó és Teller Ede. Három csoportban
dolgoznak, minden csoport másik tudóst választott. Melyik tudóssal foglalkozik az első, a második és
a harmadik csoport? Töltsd ki a táblázatot a választott tudósok monogramjaival!
Neumann János (NJ)

Szilárd Leó (SzL)

Teller Ede (TE)

Első csoport

NJ

NJ

SzL

SzL

TE

TE

Második csoport

SzL

TE

NJ

TE

NJ

SzL

Harmadik csoport

TE

SzL

TE

NJ

SzL

NJ

Érdemes ezekről a tudósokról beszélni.
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4. egység
Hírünk a világban – amire büszkék vagyunk
Számos olyan, a világon egyedülálló értéket teremtettünk, amire joggal vagyunk büszkék. Például
népművészeti értékeink: a népzenénk, néptáncaink, népi motívumokkal díszített tárgyaink, ízletes,
hagyományos ételeink, boraink.

1. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Helyezd el az ábrában a felsorolt kifejezések betűjelét!
A) csárdás

E) matyó hímzés

B) gulyásleves

F) makói hagyma

C) korondi kerámia

G) ugrós

D) szegedi halászlé

H) kiskunhalasi csipke

tárgyak

C,

E,

ételek

H

B,

D,

táncok

F

A,

G

Tudod-e?
Népművészeti értékeink mellett számos épületünk is világhírnévre tett szert. Ilyen például Budán a Mátyás
templom, Pesten a Parlament, Esztergomban a Bazilika, Tihanyban az apátság és Fertődön az Eszterházy
kastély.
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2. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – kombinálás

esztergomi Bazilika

Mátyás templom

debreceni nagytemplom

tihanyi apátság

A negyedikesek rajzórán a leghíresebb magyar templomokat tanulmányozták. Mindenkinek egyet
kellett választania. Melyik két épületet választhatta Dóri?
Írd a téglalapokba a választott épületek kezdőbetűjét! Használd a következő jelöléseket!
Mátyás templom (M)

esztergomi bazilika (B)

debreceni Nagytemplom (N)

tihanyi apátság (A)

M, B

M, N

M, A

B, N

B, A

N, A
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Ismered-e?
Azokra az emberekre is büszkék vagyunk, akik rendkívüli eredményeikkel hírnevet szereztek hazánknak.
Híres művészeinkre: például Csontvári Kosztka Tivadar festőre, Ady Endre költőre, Bartók Béla zeneszerzőre, sportolóinkra: a legendás labdarúgó-csapatunkra, az Aranycsapatra, Papp László ökölvívóra, Egerszegi
Krisztina úszóra, tudósainkra: a C-vitamin felfedezőjére, Szent-Györgyi Albertre, Bolyai János matematikusra,
Semmelweis Ignác orvosra, a gyermekágyi láz megfékezőjére.

3. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, annak a híres embernek a nevét, aki nem illik a sorba! Indokold választásodat szóban!
a) Szent-Györgyi

Bolyai

Egerszegi

Semmelweis

Egerszegi, mert ő sportoló, a többi tudós, vagy, mert ő nő, vagy Szemmelweis, mert neve nem i-re
végződik.
b) Mátyás király

Bartók Béla

Ady Endre

Kodály Zoltán

 átyás király, mert ő uralkodó volt, a többiek saját eredményeikkel tűntek ki embertársaik közül,
M
így tettek szert hírnévre. Más megoldás is elfogadható.

4. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Olvasd el a következő állítást, majd annak segítségével folytasd a megkezdett mondatot!
Ha valaki egyedülálló dolgot hajt végre, hírnévre tehet szert.
Én még nem tettem szert hírnévre, mert még nem hajtottam végre a világon egyedülálló dolgot.
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5. egység
Apáról fiúra – hagyományaink, népszokások
A régi időkben szájhagyomány útján öröklődtek az ismeretek, a történetek, a dalok és a szokások, a
mesterségek meg apáról fiúra szálltak. Télen nem lehetett kint a földeken dolgozni, ekkor összegyűltek a közösség tagjai, s együtt énekeltek, táncoltak, ekkor keletkezett aok népmese, népmonda és
népdal.

1. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Az állítások segítségével fejezd be a megkezdett mondatot!
A hosszú téli napokon az emberek legtöbbször vagy valamilyen használati tárgyat készítettek, vagy az
év közben begyűjtött termést dolgozták fel. (Például kukoricát morzsoltak.)
A hosszú téli napokon, amikor nem az év közben begyűjtött termést dolgozták fel az emberek, akkor
legtöbbször valamilyen használati tárgyat készítettek.
Tudod-e?
A férfiak leggyakrabban kosárfonással, fafaragással, bőrözéssel és szerszámkészítéssel foglalkoztak, az asszonyok pedig fonással, hímzéssel és szövéssel töltötték ki szabadidejüket.

2. Feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Oszd két csoportba a következő szavakat! Húzd alá az egyik csoport tagjait, majd mondd el, mi alapján csoportosítottál!
népmese

fafaragás

fonás

népmonda

hímzés

népdal

A faragás, fonás és hímzés egy kézműves tevékenység, a többi, a tevékenységek eredménye. Vagy a
másik: népmese, népmonda, népdal a népköltészet elemei.
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3. Feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS

kerámia

szőttes

fonott kosár

hímzés

A negyedikesek néhány népi mesterséggel ismerkednek. Filmet néztek a fazekasokról, a kosárfonókról, a kádárokról és a takácsokról. Az erdei iskolában lehetőségük lesz kipróbálni két népi mesterséget.
Melyik két mesterséget választhatják?
Töltsd ki a táblázatot a mesterségek kezdőbetűivel!
fazekas (F)

kádár (K)

kosárfonó (Ko)

takács (T)

F

F

F

K

K

Ko

K

Ko

T

Ko

T

T
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4. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Keresd ki a keretből a párok hiányzó tagjának betűjelét!
A) szőttes
B) szíj
C) kancsó
D) ködmön
kádár
fazekas
szűcs
takács

–
–
–
–

hordó
C)
D)
A)

Tudod-e?
Népi hagyományainkat ma már csak kisebb közösségek ápolják. Régen például a húsvéti locsolkodáskor
az egész falut bejárták a fiúk, s minden lányos házba betértek. Betlehemezéskor szintén végiglátogatták az
egész falut.
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5. Feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KAPCSOLÁS

Az iskolában néphagyományokról tanultak a gyerekek.
Közösen olvastak érdekes történeteket, A LOCSOLKODÁSRÓL ÉS A BETLEHEMEZÉSRŐL.
Karikázd be az alábbi állítások közül azoknak a betűjelét, amik megfelelnek a nagybetűs állításnak, s
húzd át azokét, amik nem!
A)

Olvastak a locsolkodásról, de a betlehemezésről nem.

B)

Nem olvastak a locsolkodásról és a betlehemezésről sem.

C)

Olvastak a locsolkodásról is és a betlehemezésről is.

D)

Nem olvastak a locsolkodásról, csak a betlehemezésről.

