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

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

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

Kompetenciakomponens

1–4. évfolyam

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

Számlálás

Á, L

L

–

Számolás

Á, L

L

–

Mennyiségi következtetés

Á, L

L

–

G

G, Á

G, Á, L

Becslés, mérés

Á, L

L

–

Mértékegységváltás

Á, L

L

–

Szövegesfeladat-megoldás

Á, L

L

–

G

G, Á

G, Á, L

Rendszerezés

G, Á

G, Á, L

Á, L

Kombinativitás

G, Á

G, Á, L

Á, L

Deduktív következtetés

G, Á

G, Á, L

G, Á, L

Induktív következtetés

G, Á

G, Á, L

G, Á, L

Valószínűségi következtetés

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

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

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

1–4. évfolyam

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

G, Á
G
G, Á, L
G, Á, L
G

G, Á, L
G, Á
Á, L
Á, L
G, Á

Á, L
G, Á, L
L
L
G, Á, L

Á, L
G, Á
G, Á
G
G, Á

L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á
G, Á, L

–
Á, L
Á, L
G, Á, L
Á, L

Á, L
G, Á
–
Á, L
G, Á
G, Á
G, Á
–

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

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

G, Á
G
G, Á
G

G, Á, L
G, Á
G, Á, L
G, Á

Á, L
G, Á, L
Á, L
G, Á, L

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

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

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

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

Problémamegoldás

technika,
természetismeret

Rendszerezés

magyar, technika,
természetismeret

Kombinativitás

magyar, technika,
természetismeret

Deduktív következtetés

magyar, technika,
természetismeret

Induktív következtetés

magyar, technika,
természetismeret

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

–

–

–

–

–

–

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem

–

–

–

–

–

–

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

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

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

tanítói útmutató
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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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BEVEZETÉS
A matematikai kompetencia fejlesztése nem csak matematikaórákon történik, hanem más tantárgyak
keretében is, így a magyar nyelv és irodalom tanításakor, tanulásakor is. Míg matematikaórákon ezek
a fejlesztések többnyire a számossághoz kötődnek, addig más tantárgyaknál azok tartalmi ismereteihez kapcsolódnak, célzott fejlesztést szolgáló feladatokkal.
Ez az anyag öt modulból áll. Ezek tartalma a 3. évfolyam magyar nyelv és irodalom anyagához
kapcsolódva szolgálja a kiemelt képességek fejlesztését.
Az egyes modulok előtt álló ismertetések segítik, hogy a különféle taneszközökkel dolgozó csoportok is egységesen tudják kezelni a feladatokat.
Hogyan és mire használhatók az egyes modulokban megfogalmazottak?
• Elsődleges cél a jelzett gondolkodási művelet fejlesztése
• Használhatók részösszefoglalásként, összefoglalásként, rögzítő célzattal.
• A feladatok alkalmasak differenciálásra.
• A feladatok felcserélhetők.
• Egyszerre vagy megosztva is megoldhatók.
•	A feldolgozás formáját tekintve alkalmazható frontális, csoportos, páros vagy egyéni munka
keretében.
A feladatok megoldásának értékesebb része a logikai rész, mert a B modul a gondolkodási képesség fejlesztését célozza meg.
Egy-egy egység megoldására 10–12 perc a tervezett idő.
A feladatok között vannak választható, differenciálásra és szóbeli megoldásra ajánlott feladatok.
A választhatók V, a differenciálásra javasoltak D, a szóbeli megoldásra javasoltak SZ betűs jelzést kaptak a tanítói kézikönyvben.
Nem lényeges, hogy a modulok teljes feldolgozása az adott témakörrel párhuzamosan történjen,
azok jól használhatók az ismétlés időszakában is.
Néhány nehezebb feladatnál a kiemelt szavak megkönnyítik a megoldás megtalálását.

1. MODUL
mesék

tanítói útmutató
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

+

+

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás
Felosztás

+

+

Sorképzés, sorképző osztályozás

+

Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás

+

Variálás

+

+

+

+

+

Kombinálás
Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás

+

Feltételképzés
Előrelépő következtetés

+

Visszalépő következtetés

+

+

Választó következtetés
Lánckövetkeztetés
Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás

+

+

+

Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+

+
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1. Egység
1. 	feladat
rendszerező képesség – sorképző osztályozás
Válogasd szét az alábbi szereplőket a minta szerint! Adj nevet az első oszlopnak!
Piroska

Móra Ferenc

Hüvelyk Matyi

Csipkerózsika

Hunyadi János

Kossuth Lajos

Babszem Jankó

István király

mesék
szereplői
Csipkerózsika

István király

Hüvelyk Matyi

Hunyadi János

Piroska

Móra Ferenc

Babszem Jankó

Kossuth Lajos

Differenciálásként meg lehet nevezni a második oszlopot: nem mesék szereplői.

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot az állítás alapján!
Ha valaki hiszékeny, azt könnyen becsapják a mesékben is.
Hófehérke hiszékeny volt, tehát könnyen becsapták.

tanítói útmutató
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A legkisebb királyfi megígérte beteg apjának, hogy megszerzi neki az élet vizét. A rajz segítségével
keresd meg és írd le, hogy milyen útvonalakon juthatott el a királyfi a saját várából az élet vizéig!
Rövidítések:
rejtelmes erdő (Re)
sárkányok útja (Sú)
óriások földje (Óf)
szakadékok völgye (Szv)
boszorkánytanya (Bt)

Sú

Óf

Szv

Óf

Sú

Bt

Szv

Bt

Sú

Re

Szv

Re

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – kizárás
Húzd át, ami nem illik a többi közé! Áthúzásaidat szóban indokold!
a) üveghegy
b) griffmadár

Gellérthegy
seprű

Óperenciás-tenger
szárnyas paripa

kásahegy
lovas kocsi

(A seprű itt a boszorkányok járműve.)
c) kunyhó

rablók tanyája

kastély

A választottak nem jellemzők a mesékre.

emeletes ház

palota
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2. Egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS, halmazképzés
Válogasd szét a mesék jellemzőit! A válogatásban csak az adott állítások előtt álló számokat használd!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

szereplői állatok
szereplői a valóságban is létezhetnek
az esemény a valóságban is megtörténhet
szereplői csodálatos, természetfeletti lények
verses formája is lehet
az állatok emberi tulajdonságokkal rendelkeznek
mindig valamilyen tanulságot tartalmaz

állatmese

NEM állatmese

1, 2, 5, 6, 7

2, 3, 4, 5

Érdemes a „nem állatmese” címkéről, valamint a verses formáról beszélni.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – variálás
Amikor a brémai muzsikusok: a szamár, a kakas, a kutya és a macska a rablók tanyájához értek, nagyon
éhesek voltak. Benéztek az ablakon. Bent finomabbnál finomabb ételekkel megrakott terített asztalt
láttak. Elhatározták, hogy kettesével mennek be enni, kivéve a kakast, aki inkább a szemétdombról
figyelt.
Milyen párokat alkothattak azok az állatok, akik be akartak menni?
Rövidítések: szamár (sz)
kutya (k)
macska (m)
elöl ment

sz

sz

k

k

m

m

hátul ment

k

m

sz

m

sz

k
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – választáS
A juhász szeretné elnyerni a királylány kezét. Ehhez segítségre van szüksége. Tudja, hogy jó tett
helyébe jót várhat. Így három segítője is akad, mert õ is segített már. Segíthet az aranyhal, a sánta róka
és a manók.
Az öreg király szigorúan kiköti, hogy csak az állatok segíthetnek, de közülük is csak az egyik.
Ennél a próbánál VAGY A SÁNTA RÓKA, VAGY AZ ARANYHAL SEGÍTHET.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, ami elõfordulhatott.
Húzd át azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek szerint a juhász nem kap segítséget!
A)

Segít az aranyhal, segít a sánta róka.

B)

Segít az aranyhal, nem segít a sánta róka.

C)

Nem segít az aranyhal, nem segít a sánta róka.

D)

Nem segít az aranyhal, segít a sánta róka.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, ami nem illik a többi közé! Választásodat szóban indokold!
Egyszer volt, hol nem volt.
Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
Sok lúd disznót győz.
Hét országra szóló lakodalmat csaptak.
Egyszer volt, talán igaz sem volt.
Ez közmondás, a többi mesei elem.
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3. Egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS, halmazképzés
Összekeveredtek a mesék szereplői. Válogasd őket szét, és írd a megfelelő oszlopba azokat!
tücsök

tündér

hétfejű sárkány

boszorkány

teknős

szárnyas paripa

holló

farkas
róka

Adj nevet a másik csoportnak is!
tündérmese
szereplői

állatmese
szereplői

tündér, boszorkány,

holló,

hétfejű sárkány,

tücsök, teknős,

szárnyas paripa

farkas, róka

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
A vasorrú bába éheztette a fogságban tartott királyfit. Szolgálója, az elvarázsolt hercegnő, reggel is és
este is lopva vitt neki valami finomságot.
mézeskalácsot (m)

csokoládét (cs)

erdei szamócát (sz)

Mit kaphatott naponta az elvarázsolt herceg, ha reggel is és este is mást vitt neki a szolgáló?

m

m

cs

cs

sz

sz

cs

sz

m

sz

m

cs

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Az állításnak megfelelően fejezd be a megkezdett mondatot!
Ha a mese hőse furfangos, akkor legyőzi ellenfelét.
Ludas Matyi furfangos volt, tehát legyőzte ellenfelét.

tanítói útmutató
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Keresd a kakukktojást! Húzd át, ami nem illik a sorba! Választásodat szóban indokold!
a) József Attila

Illyés Gyula

Benedek Elek

Andersen

József Attilának nincs mesegyűjteménye.
b) A tücsök és a hangya
A Vuk regény.

Vuk

Békakirály

A libapásztorlány

Grimm

21
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4. Egység
1.	feladat
rendszerezõ KÉPESSÉG – felosztás
Csoportosítsd az itt felsorolt szereplőket!
boszorkány

jó tündér

aranyhal

hétfejű sárkány

gonosz mostoha

Süsü

Adj nevet a csoportoknak!
gátlók

segítők

boszorkány

jó tündér

gonosz mostoha

aranyhal

hétfejű sárkány

Süsü

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Mirkó királyfi az istállóban egy fényes paripát és egy gebét talált. Három nyereg is függött a falon.
Egy aranyozott (A), egy ezüstözött (E) és egy kopott (K) nyereg.
A királyfi mind a két lovat felnyergelte.
Hogyan választhatott lovat és nyerget?
paripa

A

A

E

E

K

K

gebe

E

K

A

K

A

E

Ha ismered a mesét, színezd ki Mirkó királyfi választását!

tanítói útmutató
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Az állításoknak megfelelően fejezd be a mondatokat!
a) Ha a hős legyőzi a sárkányt, akkor megtörik a varázslat.
A hallott mesében a hős legyőzte a sárkányt, tehát megtört a varázslat.
b) A középső fiú tudta, ha a három próbát teljesíti, akkor elnyeri a királylány kezét.
A középső fiú nem nyerte el a királylány kezét, mert nem teljesítette a három próbát.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Keresd a párokat a minta alapján!
piroska

–

farkas

hangya

–

tücsök

róka

–

holló

Hófehérke

–

hét törpe
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5. Egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – sorképzés
„A szólások, közmondások a népi gondolkodást tükröző beszéd díszei: nyelvünk virágai.”
Rakd betűrendbe a szavakat, és írd le az így kapott szólásokat!
megy

harangszóval

nyulászni

Harangszóval megy nyulászni. (c)
rossz

harag

a

tanácsadó

A harag rossz tanácsadó. (a)
Válaszd ki, hogy melyikhez melyik magyarázat, jelentés tartozik! A magyarázat betűjelét írd a szólás
után!
a)

Ez a szólás azt jelenti, hogy a hirtelen harag sok rosszra ráveheti az embert.

b)

Ez a szólás azt jelenti, hogy közhírré tesznek valamit.

c)

Ezt arra szokták mondani, aki előre elmondja titkos terveit.

2.	feladat
induktív gondolkodás – analógiák képzése
Mi lesz a párja?
Kösd össze az összetartozókat! Segít a példa.
csalafinta

–

róka

vasorrú

paripa

hiú

nyúl

hetvenkedő

király

szárnyas

bába

tanítói útmutató
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
Ezek a szókártyák leestek az asztalról és összekeveredtek. Rakd össze őket minden lehetséges sorrendben!
a sarkad

kötöm

hátra

A sarkad kötöm hátra.
Kötöm a sarkad hátra.
Hátra a sarkad kötöm.
A sarkad hátra kötöm.
Kötöm hátra a sarkad.
Hátra kötöm a sarkad.
A szólásként is használt sorrendet keretezd be!
Hátra kötöm a sarkad. Ez főként gyerekeknek szóló fenyegetés, a majd ellátom a bajod helyett szokták
használni.

4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
A szólások értelmének megfelelően egészítsd ki a mondatokat!
a) Ha valaki nehezen kezd munkához, várja, hogy a sült galamb a szájába repüljön – ezt szokták mondani.
Ha te nem kezded el nyomban a feladat megoldását, rólad is azt mondják, várod, hogy a sült galamb
a szádba repüljön.
b) Ha valaki nehéz munkába kezd, azt mondják rá: nagy fába vágta a fejszéjét.
Ha te megpróbálkozol egy nehezebb feladat megoldásával, rólad is azt mondják, nagy fába vágtad
a fejszédet.

2. MODUL
könyvtári
ismeretek

tanítói útmutató

2. modul • Könyvtári ismeretek

29

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
Lánc következtetés
Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás

+

Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+

+

+

+
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1. Egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – felosztás
Zsuzsi és Ági a könyvtárban jártak. Az ajtó melletti két polcon ezt látták:

A polcok melletti asztalon ott hevert a Szivárvány, Dörmögő Dömötör és a Rémusz bácsi meséi című
könyv.
Helyezd vissza az asztalon lévőket, és készíts címkét a polcokra!
mesekönyvek

folyóiratok

Grimm legszebb meséi

Buci Maci

A kis gyufaárus lány

Szivárvány

Rémusz bácsi meséi

Dörmögő Dömötör

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
A könyvtárban minden könyvről háromféle leírás készül: az írója, a tartalma és a címe szerint.
A könyvtáros a most érkezett új könyvekről is el akarja készíteni ezeket a leírásokat.
Milyen sorrendben teheti? Használd a rövidítéseket!
író szerint (Í)

tartalma szerint (T)

címe szerint (C)

Í

T

C

Í

C

T

T

Í

C

T

C

Í

C

Í

T

C

T

Í

tanítói útmutató
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – választás
Ha azt szeretnénk, hogy egy könyvet sokan elolvassanak, akkor fontos, hogy
A CÍME RÖVID LEGYEN, VAGY KELTSE FÖL AZ ÉRDEKLŐDÉST, VAGY MINDKETTŐ.
Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek megfelelnek ezeknek a feltételeknek! Húzd át az alábbi
megállapításokból azoknak a betűjelét, melyek nem felelnek meg!
A)

A jó cím rövid, nem kelti fel az érdeklődést.

B)

A jó cím nem rövid, nem kelti fel az érdeklődést.

C)

A jó cím nem rövid, felkelti az érdeklődést.

D)

A jó cím rövid, felkelti az érdeklődést.
Az alábbi feladat differenciálásra szolgál.

Húzd alá azt az állítást, amelyikre te is figyelsz a cím választásakor!

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – analógiák képzése
A minta alapján keresd a párokat! A felsoroltakból válogass!
Tüskevár

Bóbita

ismeretterjesztő mű

Az okos lány

ablak-zsiráf

–

lexikon

Hüllők és kétéltűek

–

ismeretterjesztő mű

Tüskevár

–

regény

Bóbita

–

versek
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2. Egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HALMAZKÉPZÉS, BESOROLÁS
A címek elolvasása után érdemes beszélni a könyvekről.
Petiék költözéskor válogatva rakták dobozokba a könyveket. A dobozokra ráírták, hogy melyik mit
tartalmaz.
Döntsd el, melyik dobozba kerülnek a kimaradt könyvek! Pótold a hiányzó címkét is!
Hétfejű tündér

A majmok

Erdei állatok

Világatlasz

Cifra mese

Kincskereső kisködmön

Léghajók, repülőgépek

szépirodalom

ismeretterjesztő művek

Hétfejű tündér

A majmok

Cifra mese

Erdei állatok

Kincskereső kisködmön

Világatlasz

Léghajók, repülőgépek

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – kizárás
Kölcsönzés után ezek a könyvek egy polcra kerültek. Húzd át annak a könyvnek a címét, amelyik
nem jó helyre került! Választásodat szóban indokold!
Ablak – Zsiráf
Weöres Sándor: Bóbita
Világ és az ember
Természettudományi kislexikon
A Bóbita verses kötet.

tanítói útmutató
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Ági és Zsuzsi az iskolai könyvtárban segítenek, és a nem kölcsönözhető könyvek helyét címkézik fel.
A könyvtári polcok két részből állnak, ezért a lányok címkepárokat készítenek a lexikonok, enciklopédiák és szótárak szavakból.
Milyen feliratok kerülhetnek egymás mellé?
Rövidítések: lexikon (L)
enciklopédia (E)
A sorrend is számít!

szótár (Sz)

L

E

L

Sz

E

L

E

Sz

Sz

L

Sz

E

4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Kati dönthet, hogy az osztály által választott kötelező olvasmányt
VAGY ELOLVASSA, VAGY MEGNÉZI VIDEÓN, VAGY MIND A KETTŐT megteszi.
Karikázd be annak az állításnak a betűjelét, amelyik szerint biztos, hogy megismerkedett a kötelező
olvasmánnyal!
Húzd át annak a betűjelét, amelyik szerint nem ismerkedett meg vele!
A)

Kati elolvassa a könyvet is, és megnézi videón is.

B)

Kati nem olvassa el a könyvet, és nem nézi meg videón sem.

C)

Kati nem olvassa el a könyvet, de megnézi videón.

D)

Kati elolvassa a könyvet, és nem nézi meg videón.

34

matematika „B” • Magyar nyelv • 3. évfolyam

tanítói útmutató

3. Egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Hol láthatod az alábbi táblákat? Színezéssel válogasd szét! (Használj kéket és pirosat!) Aztán egészítsd
ki a hiányos mondatot!
nézőtér

ruhatár

pénztár

jegypénztár

folyóiratok

kézikönyvek

könyvkölcsönzés

olvasóterem

Pirossal színezett táblákat a könyvtárban, a kékkel színezetteket a színházban, moziban láthatom.
Vannak olyan táblák, amelyek több helyen is előfordulnak.
Más megoldás is elfogadható.
A táblák között található olyan is, amelyik mind a két helyen előfordul. Erről érdemes beszélni.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
Az olvasók számítógép, katalóguscédulák és a polcokon elhelyezett táblák segítségével kereshetik
a könyveket. Ági kíváncsi volt, hogy mind a három helyen ugyanazt találja-e, ezért mind a három
helyen megnézte Méhes Vera Számlépcsõ címû könyvét.
Milyen sorrendben tehette?
Rövidítések:

számítógép (SZ)

katalógus (K)

táblák (T)

1.

SZ

SZ

K

K

T

T

2.

K

T

T

SZ

SZ

K

3.

T

K

SZ

T

K

SZ

tanítói útmutató
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
A gyerekek a könyvtári foglalkozáson kiválasztottak egy mesét, amit szerettek volna megismerni.
A könyvtárban ez a mese megtalálható DVD-n és könyvben.
Annyi idejük maradt csak, hogy
VAGY MEGNÉZIK DVD-N, VAGY FELOLVASSÁK.
A gyerekek javaslataiból karikázd be azoknak a gyerekeknek a nevét, akik szerint az egyik lehetőséget kiválasztva megismerkedhettek a mesével!
Húzd át azokat a neveket, akiknek a javaslata alapján nem ismerkedhettek meg a mesével!
Kati 		

Megnézzük DVD-n, és felolvassuk a mesét.

Zsuzsa

Megnézzük DVD-n, és nem olvassuk fel a mesét.

Ági

Nem nézzük meg DVD-n, és felolvassuk.

Zoli:		

Nem nézzük meg DVD-n, és nem olvassuk fel.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át azt, ami nem illik a sorba! Választásodat szóban indokold!
a) író
b) vers

cím
elbeszélés

tartalomjegyzék
hirdetés

(Tartalomjegyzék nincs a katalóguscédulán.)

kiadó
mese
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4. Egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS, HALMAZKÉPZÉS
A könyvtár egyik polcán az IFJÚSÁGI REGÉNYEK felirat látható, a másikról leesett a tábla.
Milyen táblát tennél a leesett helyére? Rendezd a feliratok alá az alábbi könyveket! Csak a címeket
írd!
ifjúsági
regények

versek

Tüskevár

Anyám tyúkja

Harry Potter

A gondolj-rám-virág

Micimackó

Vackor

Bambi

Zümmögő
Ha a világ rigó lenne

tanítói útmutató
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Bea és Zsófi Mátyás királyról gyűjtenek adatokat a könyvtárban. A katalógus szerint három helyen
találnak ismereteket: a mondáknál, a történelemnél és az ifjúsági regényeknél.
Ketten két különböző helyről gyűjtenek.
Hogyan választhatnak? Használd az alábbi rövidítéseket!
Rövidítések:

mondák (M)

ifjúsági regény (I)

történelem (T)

Zsófi

M

M

I

I

T

T

Bea

I

T

M

T

I

M

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPÕ KÖVETKEZTETÉS
Az állításnak megfelelően fejezd be a megkezdett mondatokat!
A könyvtárban külön polcokon vannak a lexikonok, szótárak, enciklopédiák. Ezek kézikönyvek,
melyek nem kölcsönözhetők.
A Magyar értelmező kéziszótár kézikönyv, ezért nem kölcsönözhető.
Andersen legszebb meséit lehet kölcsönözni, tehát nem kézikönyv.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Két szójátékot látsz. Húzd át azokat a szavakat, amelyek nem illenek a sorba! Választásodat szóban
indokold!
a) LÉPTEK

LEPKÉT

LEPTE

LEPTÉK

A K betû kimaradt.
b) ÉRTELEM

ELÉRTEM

ELMÉRTE

ELÉRTE

Egy betûvel rövidebb.
Keress a könyvtárban olyan könyveket, amelyek szójátékokat tartalmaznak!
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5. Egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HALMAZKÉPZÉS, BESOROLÁS
A katalóguscéduláról leolvasható a szerző, a cím, a kiadó és a kiadás helye és ideje.
Csoportosítsd a felsoroltakat a címkék szerint!
szerző

fejezetek címe

kiadó

fejezetek oldalszáma

kiadás helye

tartalomjegyzék
szerző

fejezetek címe

kiadó

fejezetek oldalszáma

kiadás helye

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Érdemes felhívni a tanulók figyelmét, hogy a Magyar értelmező kéziszótár is használható helyesírási
ismeretek megszerzésére.
A gyerekek bizonytalanok voltak a jégpálya szó helyesírásában. Zsófi a könyvtáros nénihez fordult
segítségért. Ő azt javasolta:
NÉZZE MEG A HELYESÍRÁSI VAGY AZ ÉRTELMEZŐ SZÓTÁRBAN!
Karikázd be annak a mondatnak a betűjelét, amelyik szerint megtudhatta azt, amit akart! Húzd át azt
a betűt, amelyik azt jelöli, hogy nem tudott meg semmi újat!
A)

Megnézte a helyesírási szótárban, nem nézte meg az értelmező szótárban.

B)

Megnézte a helyesírási szótárban, megnézte az értelmező szótárban.

C)

Nem nézte meg a helyesírási szótárban, nem nézte meg az értelmező szótárban.

D)

Nem nézte meg a helyesírási szótárban, megnézte az értelmező szótárban.

tanítói útmutató
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
Milyen sorrendben rakhatod a polcra
Benedek Elek (BE)

Fésűs Éva (FÉ)

Fekete István (FI) műveit?

Gyűjtsd össze az összes lehetséges sorrendet! Írd a könyvekbe az írók monogramját!
B

E

F

É

F

I

B

E

F

I

F

É

F

É

F

I

B

E

F

É

B

E

F

I

F

I

B

E

F

É

F

I

F

É

B

E

A sorrendek közül színezd ki azt, amelyik a betűrendnek megfelel!
A monogram szóra érdemes rákérdezni.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
A feladatok választhatók, differenciálásra használhatók.
a) Húzd át a sorba nem illőt! Indokold válaszodat szóban!
mindenfelé

mindenfelé

mindenféle

mindenfelé

b) Ebbe a rejtvénybe becsúszott egy hiba. Húzd át az oda nem illőt!
Segítségül érdemes megmutatni egy példán a hasonló rejtvények megoldását.

búza
ajtó
ablak
lánc
Hasonló képrejtvényeket találhatsz a folyóiratokban is.
(ajtószem nincs)
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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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tanítói útmutató

1. Egység
1.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Olvasmányainkból tudjuk, hogy a magyarok hosszú vándorlás után értek el a Vereckei-hágóig. Ott
a seregestől megjelenő turulmadarak kényszerítették őket arra, hogy ne kanyarodjanak észak felé,
hanem a hegyszoroson át ereszkedjenek le a Kárpát-medencébe. Ennek a területnek az akkori urai a
morva és a bolgár királyok voltak. Árpád fejedelem a morva királytól aranyos nyergű, gyémántos fékű
paripával, a bolgár királytól egy kulacs vízzel és egy marék földdel váltotta meg a Kárpát-medencét.
A harmadik osztályosok történelmi játékot rendeztek. A honfoglalás korába mentek vissza. Vándorlásaik során eljutottak a Vereckei-szorosig.
Ott a választott vezér azt a feladatot adta:
VAGY FOGLALJÁK EL A KÁRPÁT-MEDENCÉT, VAGY MENJENEK ÉSZAKRA!
Karikázd be annak a nevét, akinek a javaslata megfelel vezér utasításának! Húzd át annak a nevét,
akinek a javaslata nem követi a vezér utasítását!
A következő javaslatok születtek:
Ági:		

Menjünk észak felé, ne foglaljuk el a Kárpát-medencét!

Zoli		

Ne menjünk észak felé, ne foglaljuk el a Kárpát-medencét!

Zsuzsa:

Ne menjünk észak felé, foglaljuk el a Kárpát-medencét!

Gabi

Menjünk észak felé, foglaljuk el a Kárpát-medencét!

Húzd alá annak a nevét, akinek a döntése megfelel a történelmi eseményeknek!

2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át a sorba nem illőt! Választásodat szóban indokold!
Érdemes megbeszélni a kizártakat.
a) Álmos Árpád Töhötöm Huba
Árpád nem tartozik a hét vezérhez.

Kond

Tas

b) honfoglalás házépítés vérszerződés honalapítás
A házépítés nem a honfoglalással kapcsolatos.

Előd

Ond

tanítói útmutató
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3.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS, halmazképzés
Hunor és Magyar ötven-ötven leventével űzte, hajtotta a csodaszarvast. Ez a gyönyörű állat vezette el
őket arra a tájra, ahol selyemfüves legelőt, gyümölcsökben, vadban gazdag területet találtak. A szomszédságban pedig Dul király lakott a két lányával. Hunor és Magyar feleségül vette a két királylányt,
és letelepedtek azon a helyen, amelyet Szittyaországnak neveztek el.
A feladat megoldását megkönnyíti, ha az első egység első feladatánál leírt ismertetőre utalunk.
Folytasd a megkezdett válogatást! Add meg a hiányzó címet is!
Dul király lányai

morva király
bolgár király

selyemfüves legelő

sok vad

aranyos nyereg

szittyaország

kárpát-medence

Dul király lányai

aranyos nyereg

selyemfüves legelő

morva király

sok vad

bolgár király

4.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – variálás
A honfoglalás kori magyarok gyűjtögetéssel, halászattal-vadászattal, állattenyésztéssel szerezték élelmiszereiket.
Most a történelmi játékokban két csapat hogyan oszthatja meg egymás között ezt a három tevékenységet úgy, hogy egyszerre nem csinálják ugyanazt?
Rövidítések:

gyűjtögetés (gy)

halászat-vadászat (h-v)

állattenyésztés (á)

1. csapat

gy

gy

h-v

h-v

á

á

2. csapat

h-v

á

gy

á

gy

h-v
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2. Egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS, halmazképzés
Válogasd szét a műfajokra vonatkozó kifejezéseket, és találd ki a másik nevet! Csak a számokat írd a
megfelelő helyre!
1. valóságos esemény
2. csodálatos elemek
3. kitalált történetek

4. meghatározott hely
5. valamikori élő személy
6. emberi tulajdonságokkal felruházott állatok

mesék

mondák

2, 3, 6

1, 4, 5

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
Honfoglaló őseink három jól elkülöníthető csoportban vándoroltak a Kárpát-medence felé: szekereken a nők és gyerekek (n-gy), szolgák, akik az állatokat terelték (sz) és a fegyveres vitézek (fv).
Milyen sorrendben mehettek?
1. csoport

n-gy

n-gy

sz

sz

fv

fv

2. csoport

sz

fv

n-gy

fv

n-gy

sz

3. csoport

fv

sz

fv

n-gy

sz

n-gy

Ha tudod, színezd be a valóságnak megfelelőt!

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Az állításnak megfelelően fejezd be a mondatot!
Ha egy terület alkalmas a vándorló életmódra, akkor az nagy kiterjedésű.
A Kárpát-medence területe nem nagy, tehát nem alkalmas a vándorló életmódra.

tanítói útmutató
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át a sorba nem illõt! Választásodat szóban indokold!
Attilát Isten ostorának nevezték.
Álmos a honalapító.
A vérszerződés Álmos nevéhez fűződik.
Árpád Álmos fia.
Álmos nem volt honalapító.
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3. Egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS, halmazképzés
Húzd alá a mondák címét!
Kolozsvári bíró

Egri csillagok

A tücsök és a hangya

Himnusz

Ludas Matyi

Botond

Lehel kürtje

Búvár Kund

Milyen címet adhatsz a másik csoportnak?
Nem mondák.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS



Kivágandó kártyák a tanulói munkafüzet mellékletében.
A király az egyik csata után azzal jutalmazta két hadvezérét, hogy három fegyver közül mindkettő
választhatott egyet. A vitézek elé tett egy buzogányt (b), egy kardot (k) és egy szablyát (sz). Hogyan
választhattak? Írd a táblázat megfelelõ részébe a választott fegyverek kezdõbetûit!

b

b

k

k

sz

sz

k

sz

b

sz

b

k

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – előrelépő KÖVETKEZTETÉS
A két feladat alkalmas differenciált foglalkozásra.
Az állításnak megfelelően fejezd be a mondatot!
Búvár Kund tudta, ha elsüllyeszti a német hajókat, akkor a német sereg éhezni fog.
Búvár Kund elsüllyesztette a német hajókat, tehát a német sereg éhezett.

tanítói útmutató
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – analógiák képzése
Megadtunk egy szópárt. Milyen kapcsolat van köztük? Egészítsd ki a hiányzó szópárokat a felsorolt
kifejezésekből!
Botond

korona

Lehel

nyereg

attila

–

kard

Lehel

–

kürt

Botond

–

buzogány

Szent István

–

korona
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4. Egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – besorolás
Egyes történelmi időszakok harci felszerelései különbözőek voltak. Ezek egyben a korok jellemzői is.
Folytasd a válogatást! Csak a számokkal dolgozz!
3.

1.

2.

4.
7.

5.

8.

6.

régi

mai

3, 5, 6, 7

1, 2, 4, 8

2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, ami nem illik a sorba! Választásod szóban indokold!
a) bölcs

megfontolt

szeleburdi

okos

A szeleburdi nem elõnyös tulajdonság.
b) harcos

visszahúzódó

A visszahúzódó ellentétes jelentésû.

küzdő

csatázó

agyafúrt

tanítói útmutató
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
A harmadikosok dolgozatíráskor milyen sorrendeket alakíthattak ki az alábbi eseményekből?
Események:
Megjelenik a tatárok követe.		 (T)
Julianus barát elindul az óhazába.		 (I)
Julianus visszasiet Magyarországra. (V)
1. sor

I

I

T

T

V

V

2. sor

T

V

I

V

I

T

3. sor

V

T

V

I

T

I

Színezd ki a történelmi eseményeknek megfelelő sorrendet!

4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS, VISSZALÉPŐ
KÖVETKEZTETÉS
Julianus barát figyelmeztette a magyarokat:
VAGY FELKÉSZÜLNEK A TÁMADÁSRA, VAGY NEM GYŐZNEK.
a) Karikázd be azoknak a mondatoknak a betűjelét, amelyek bekövetkezhettek volna! Húzd át azoknak a mondatoknak a betűjelét, melyek nem következhettek be!
A)

A magyarok nem készülnek fel a támadásra, győznek.

B)

A magyarok felkészülnek a támadásra, győznek.

C)

A magyarok felkészülnek a támadásra, nem győznek.

D)

A magyarok nem készülnek fel a támadásra, nem győznek.

Húzd alá azt a mondatot, amelyik ismereteid alapján megtörtént!
b) Julianus barát figyelmeztetése alapján fejezd be a megkezdett mondatot!
A magyarok nem győztek, mert nem készültek fel a támadásra.
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5. Egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
A magyarok történetében sok kedvező és sok kedvezőtlen esemény történt. A győzelmeket kedve
zőeknek, a veszteségeket kedvezőtlen eseményeknek tartjuk.
Helyezd az alábbi eseményeket a táblázatba!
besenyők támadása

Szent István koronát kap

Szittyaország megtalálása

kedvező események

kedvezőtlen események

honfoglalás előtt történt

Szittyaország megtalálása

besenyők támadása

honfoglalás után történt

Szent István koronát kap

tatárdúlás

tatárdúlás

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Az állításnak megfelelően fejezd be a megkezdett mondatot!
A királyok tudták, ha erős, jól felszerelt hadseregük van, akkor győznek.
Mátyás király serege erős, jól felszerelt sereg volt, ezért győzött.
Hogyan nevezték Mályás király hadseregét?
Fekete seregnek.

tanítói útmutató
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
A harmadik osztályos tanulók történelmi jeleneteket adnak elő. Három csoportban készülnek fel
a választott esemény előadására. Egyik csoport a honfoglalást, másik a vérszerződést, a harmadik
István megkoronázását adja elő. Milyen sorrendben mutathatják be előadásaikat, ha nem kötelező
követni a történelmi valóságot?
Készítsetek műsorlapot a rövidítések felhasználásával:
honfoglalás (H)

vérszerződés (V)

István koronázása (K)

műsor

műsor

műsor

H
V
K

H
K
V

V
H
k

műsor

műsor

műsor

K
H
V

K
V
H

V
K
H

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Keresd a sorba nem illőt! Áthúzással jelöld! Választásodat szóban indokold!
a) palást

korona

országház

jogar

országalma

Az országház nem koronázási jelkép.
b) Szent István

Mátyás király

Kinizsi Pál nem volt király.

Kinizsi Pál

IV. Béla

4. MODUL
a szófajok

tanítói útmutató
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

+

+

+

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás

+

Definiálás
Felosztás

+

Sorképzés, sorképző osztályozás
Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás

+

+

+

Kombinálás
Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése

+

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás

+

Választás

+

+

Feltételképzés
Előrelépő következtetés

+

+

Visszalépő következtetés

+

Választó következtetés
Lánckövetkeztetés
Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás

+

Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
+

+

+

+
+
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1. egység

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Az a) és b) feladat közül lehet választani, differenciálásra használni.
a) Válogasd szét a szavakat a jelentésük szerint!
marakodik

hajó

cammog

főz
mese

gyerek
tanuló

fazék
lárma

ugrál
zene

munka
mosoly

valakinek a neve

valaminek a neve

cselekvést jelentő szó

gyerek

hajó

főz

tanuló

fazék

ugrál

munka

cammog

mese

marakodik

lárma
zene
mosoly
Fejezd be a mondatot!
Valainek vagy valaminek a nevét jelölő szó szófaja főnév.
b) Válogasd szét az itt látható főneveket a táblázat szerint!
Érdemes kiemelni, megbeszélni a Takács, takács szavakat.
Tata

teve

Tamás

talaj

Takács

takács

taraj

köznév

tulajdonnév

élő

teve, takács

Tamás, Takács

élettelen

talaj, taraj, takaró

Tata

takaró
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Választani lehet az a) és b) feladat közül.

a) Zolinak fiú ikertestvérei születtek. Három név közül szeretnének nekik nevet választani.
Dénes (D)

Gábor (G)

Matyi (M)

Ki milyen nevet kaphatott?
elsőszülött

D

D

G

G

M

M

második szülött

G

M

D

M

D

G

b) P
 eti nevekből készített rejtvényt barátai számára. Gyerekek nevét kell összerakni olyan nevekből,
amiket ő adott meg. Az a szabály, hogy két gyerek sem vezetéknévként, sem keresztnévként nem
kaphatja egyszerre ugyanazt a nevet.
A két vezetéknév: Kiss (K)
A három keresztnév: Ági (Á)

Nagy (N)
Petra (P)

Csenge (Cs)

Mi lehet a gyerekek teljes neve?
Kiss

Á

Á

P

P

Cs

Cs

Nagy

P

Cs

Á

Cs

Á

P

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett mondatokat az állításoknak megfelelően!
a) Ha egy szó mássalhangzóval kezdődik, akkor előtte az a névelőt használjuk.
A könyv szó mássalhangzóval kezdődik, ezért előtte az a névelőt használjuk.
Az óra szó előtt nem használjuk az a névelőt, mert nem mássalhangzóval kezdődik.
b) A főnév valakinek vagy valaminek a nevét jelentő szó.
A hattyú szó egy állat neve, tehát főnév.
A személyek és állatok saját nevei tulajdonnevek.
A madár szó nem tulajdonnév, mivel nem az állat saját neve.
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE, KIZÁRÁS
Az a) és b) feladat közül az egyik választható, differenciálásra használható.
a) A példához hasonlóan keresd a párját!
folyó

–

duna

főváros

–

Budapest

tó

–

Balaton

hegy

–

Mátra

lány

Helga

b) Színezd ki azt a virágszirmot, amelyik nem illik a többi közé! Választásodat szóban indokold!

Bambi
Vác

Vuk

Kotkoda

Vác egy város, nem mese szereplője.
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2. Egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS, halmazképzés
Az a), b) és c) feladatok közül választani lehet.
a) Az itt látható szavak közül húzd alá a tulajdonságot jelentő szavakat!
gyöngy

göröngyös

gyűrött

gyors

guru
gyér

gyöngyös
gyanús

Gyöngyös
gyarapít

gyötör
gyenge

Egészítsd ki a mondatot az odaillő szóval!
A tulajdonságot jelentő szavak szófaja melléknév.
A b) és c) feladatoknál ajánlott a szöveg hangos felolvasása.
b) Húzd alá a szövegben a tulajdonságokat jelentő szavakat, és egészítsd ki a mondatot!
A vörös mókus éppen táplálkozott. A mezei nyúl a barázdában lapult. A színes harkály szorgalmasan kopogtatta az öreg fa törzsét. A pettyes őzek a zöld mezőn legeltek. A vaddisznó csíkos malacaival a fák között csörtetett.
Ezek a szavak melléknevek.
c) A következő szövegben húzd alá a mellékneveket!
A z Északi-sarkon élő farkas szép látvány. A felnőtt állat bundája hófehér, a kölyköké szürke.
Falkában élnek. Ragadozó életmódot folytatnak. Óvatos állatok. Zsákmányszerzésüket
hosszú lakoma követi.
Az élő melléknévi igenévvel nem szükséges ezen a szinten foglalkozni.
Az aláhúzott mellékneveket válogasd szét! Pótold a hiányzó címkét!
külső
tulajdonságok

belső
tulajdonságok

hófehér

ragadozó

csodálatos

óvatos

felnőtt

bolgár király

szürke
hosszú
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Kati a kertjükben olyan két körből álló virágágyást szeretne kialakítani, amelyikben más színű a belső
és más színű a külső rész. Sárga, kék és piros virágmagokat vett.
Segítsd neki a virágágyásokat megtervezni a körök színezésével!

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
A feladat megoldása előtt érdemes a feladatot hangosan elolvasni, értelmezni.
Zsuzsi és testvére megnéztek egy rajzfilmet, aminek a főszereplője egy tigris volt. Nagyon tetszett
nekik ez az állat. Otthon le is rajzolták, de nem emlékeztek rá pontosan, hogy milyen volt a bundája.
VÉGÜL MEGEGYEZTEK ABBAN, HOGY VAGY PETTYES, VAGY CSÍKOS VOLT.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amilyen a nagybetûs állítás alapján lehetett! Húzd át
azokat a betűjeleket, amilyen biztosan nem volt!
A)

Nem pettyes és nem csíkos.

B)

Pettyes és csíkos.

C)

Pettyes és nem csíkos.

D)

Nem pettyes, csíkos.

Az itt látható tigrist a valóságnak megfelelően színezd ki!
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Ha megfigyeled a párokat, valami érdekeset tapasztalhatsz. Keresd meg a hiányzó párokat, és írd a
pontsorokra azokat!
fekete

–

teve

ragyogó

–

gólya

forró

–

róka

szorgalmas

–

masni

fekete

–

teve
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3. Egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Választani lehet az a és b feladatok közül.
a) A felsorolt szavak közül karikázd be a cselekvést, történést jelentő szavakat (az igéket)!
rongál

ravasz
rest

rugdal
rossz

rábeszél
rajtol

röpül

restell

b) Húzd alá a versben az igéket, majd csoportosítsd azokat a megkezdett minta szerint! Nevezd meg
a másik csoportot is!
„Táncos-hajlós lángot rakunk, sütünk, főzünk,
s hogy az arcunk tüzesedik, a kalácsnak
kényesedik, fényesedik fonatja.”
(József Attila: Fiatal asszonyok éneke)
cselekvést
jelent

történést
jelent

rakunk

tüzesedik

sütünk

kényesedik

főzünk

fényesedik

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
A megy, rohan, fut rokon értelmű igék.
A sün és a nyúl jó barátok. Elhatározzák, hogy együtt kipróbálják ezeket a mozgásokat.
Ki mit csinálhatott, ha mindig mást csináltak egyszerre?
Használd a rövidítéseket: megy (m), rohan (r), fut (f)

m

m

r

r

f

f

r

f

m

f

m

r
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ következtetés;
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Az állításnak megfelelően fejezd be a mondatokat!
Ha az eső nagyon esik, az ömlik, zuhog igéket is használhatjuk.
Most nagyon esik, ezért az ömlik, zuhog igéket is használhatjuk.
Most nem használjuk az ömlik, zuhog igéket, mert nem nagyon esik.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át a sorba nem illőt! Tetszés szerint választhatsz a feladatok közül! Választásodat szóban
indokold!
a) surran
Történést jelent.

ugrál

pirkad

fütyül

b) lefut		
kiugrik
kiabál
bekukkant
A b) feladatban a levelez nem igekötős ige. Minden indokolható megoldás elfogadható.
c) ugrált
Jelen idejű ige.

vet

sétált

fordult

d) borít 		
-ül végű ige.

kékül

fényesít

kékít
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4. Egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Olvasd el Kányádi Sándor Kopár fa című versrészletét!
„Kopár a fa		
a ház előtt.		
Eső veri		
a háztetőt. 		

Szél verdesi
az ablakot.
Csak néha látsz
egy kis napot.”

Folytasd a táblázat kitöltését a vers szavainak felhasználásával! Nevezd meg az egyes csoportok szófaját!
főnév

melléknév

ige

fa

kis

veri

ház

kopár

látsz

eső
háztető, szél
ablakot
napot

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Zsófi a kutyájáról ír fogalmazást. Szeretné elkerülni a szóismétlést, ezért elhatározza, hogy a haragos
(H), mérges (M), dühös (D) melléknevek mellett az eb (E) és kutya (K) főneveket is használja.
Segíts neki! Hogyan kapcsolhatja össze a mellékneveket és főneveket? Írd fel az összes lehetőséget a
kutyaházak tábláira úgy, hogy mindig a melléknév álljon elöl! Használd a rövidítéseket! Zsófi majd
ezek közül választja ki a saját kutyájához legjobban illőt!

H

E

H

K

M

E

M

K

D

E

D

K
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
A feladat megoldása előtt szükséges a szöveg hangos elolvasása, értelmezése.
A gyerekek rokon értelmű mellékneveket gyűjtöttek. Petit barátja figyelmezteti, hogy javítsa ki a hibáját, mert a szorgos, szorgalmas, buzgó, igyekvő szavak közé bekerült a dolog és a dolgos szó is.
PETI EZT ÚGY ÉRTETTE, HOGY EL KELL HAGYNIA A DOLOG VAGY DOLGOS SZÓT, DE CSAK
AZ EGYIKET.
Nem tudja, hogyan javítsa ki a hibáját, ezért próbálkozik. Milyen megoldást választhat?
Karikázd be azokat a betűjeleket, amelyek szerint Peti eleget tett ennek! Húzd át azoknak a mondatoknak a betűjelét, amelyek szerint nem!
A)

Elhagyja a dolog szót, elhagyja a dolgos szót.

B)

Elhagyja a dolog szót, nem hagyja el a dolgos szót.

C)

Nem hagyja el a dolog szót, nem hagyja el a dolgos szót.

D)

Nem hagyja el a dolog szót, elhagyja a dolgos szót.

Aláhúzással jelöld azt a mondatot, amelyik valóban megfelelő!

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd ki a sorba nem illőket! A választásodat szóban indokold!
a)

sétál
andalog
Nem rokonértelmű ige.

rohan

lépeget

b)

keskeny
szűk
Ellentétes a jelentése.

öblös

vékony

c)

szék
Nem ülésre szolgál.

fotel

sámli

ülőke

bandukol

íróasztal
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5. Egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS, HALMAZKÉPZÉS
Ajánlott a szöveg hangos olvasása, értelmezése.
Olvasd el a szöveget! Húzd alá benne az igéket, majd írd a táblázat megfelelő helyére!
Ismereteink szerint sok érdekes szemű élőlény élt és él ma is a földön. A monda szerinti óriásnak egy
szeme volt. Ma is élnek olyan állatok, amelyeknek három szemük van. Ilyen a szalamandra is. Biztos
te is olvastál már róla. Ezeket az állatokat fokozottan védik, mert ki fognak pusztulni.

jelen idő

múlt idő

jövő idő

1. sz.
egyes szám

2. sz.
3. sz.

olvastál
él, van

élt, volt

1. sz.
többes szám

2. sz.
3. sz.

élnek, védik

ki fognak
pusztulni

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Írj az el, ki, össze igekötőkkel és a számol, borul igékkel igekötős igéket úgy, hogy az igekötő az ige
előtt álljon!
elszámol, elborul, kiszámol, kiborul, összeszámol, összeborul
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KAPCSOLÁS
Javasolt a feladat közös megoldása.
Zoli két hibát is elkövetett a dolgozatában, két szóismétlést.
 GY JAVÍTJA HIBÁJÁT, HOGY A SZÉP SZÓ HELYETT HASZNÁLJA A GYÖNYÖRŰ, AZ ESIK SZÓ
Ú
HELYETT A HULLIK SZÓT IS.
A következő állítások betűjelei közül karikázd be azokat, amelyek azt bizonyítják, hogy kijavította
mind a két hibáját! Húzd át azokét, amikor nem!
A)

Használta a gyönyörű szót, nem használta a hullik szót.

B)

Használta a gyönyörű szót, használta a hullik szót.

C)

Nem használta a gyönyörű szót, használta a hullik szót.

D)

Nem használta a gyönyörű szót, nem használta a hullik szót.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS, KIZÁRÁS
Az a) és a b) feladat közül választani lehet, differenciálásra használni.
Keress hasonló párokat, és írd azokat a kijelölt helyekre!
a)
ír

–

írt

kér

–

kért

ül

–

ült

áll

–

állt

leír

–

le fog írni

megkér

–

meg fog kérni

ráül

–

rá fog ülni

b)
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5.	feladat
Húzd át, ami nem illik a sorba! Választásodat szóban indokold!
a)

hasad

török

segít

követ

szedek

merek

segítek

A segít egyjelentésû.
b)

kövek
A kövek nem ige.

fog

5. MODUL
helyesírás

tanítói útmutató

5. modul • helyesírás

73

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
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS, HALMAZKÉPZÉS
a) Írd a táblázat megfelelő helyére az alábbi szavakat!
derül

van

Vanda
Duna

dobál
élt

kékül

kékít

meggy

IGE

FŐNÉV

cselekvés

történés

létezés

köznév

tulajdonnév

dobál

derül

van

meggy

Vanda

kékít

kékül

élt

Duna

b) Egészítsd ki a szavakat az -u, -ú, -ó végzõdésekkel, és írd be a táblázatba azokat!
patk………

gyal………

főnév

ágy………

hossz………

csavarg………

-u

-ú

-ó

gyalu

ágyú

patkó

hosszú

csavargó

melléknév
A csavargó szót érdemes megbeszélni.

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Olvasd el az alábbi mondatot!
VANNAK OLYAN TÖBBJELENTÉSŰ SZAVAK, AMELYEK LEHETNEK IGÉK IS ÉS FŐNEVEK IS.
Figyeld meg az alábbi két mondatban, hogy a követ többjelentésű szó ige vagy főnév!
Peti messzire dobta a követ. főnév
A motoros autót követ.
ige
A következő mondatokban a betûjelek karikázásával jelöld az igaz állításokat!
Húzd át azt a betûjelet, ami a nem igaz állítás elõtt áll!
A)

A két mondat között van olyan, amelyben a követ szó főnév és nem ige.

B)

A két mondat között van olyan, amelyben a követ szó nem főnév, hanem ige.

C)

A két mondat között van olyan, amelyben a követ szó nem főnév és nem ige.

D)

A két mondat között van olyan, amelyben a követ szó főnév és ige is.
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3.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Ha kiegészíted a szavakat, találsz köztük olyat, ami nem illik a sorba. Áthúzással jelöld azokat! Választásodat szóban indokold is meg!
a) patak
tulajdonnév

Pécs		

papucs		

palota

b) Miskolc
nem tulajdonnév

Magyarország		

magyar		

Margitsziget

A kiegészítést érdemes megbeszélni, és csak utána keresni a kakukktojást.

4.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS, DESCARTES-SZORZAT
KÉPZÉSE
Az a) és c) feladat választható. A c) feladat a gyorsabban haladóknak ajánlott.
Zoli, Peti és Jutka a szavakkal játszanak. Főneveket, igéket, mellékneveket mondanak. Egy fordulóban
két gyerek nem mondhatja ugyanazt a szófajt.
a) Hogyan alakulhat a játékuk?
Rövidítések: ige – (i) főnév – (fn) melléknév – (mn)
Zoli

i

i

fn

fn

mn

mn

Peti

fn

mn

i

mn

i

fn

Jutka

mn

fn

mn

i

fn

i

b) Egészítsd ki az alábbi szórészeket értelmes szavakká!
Balaton

(fn)

sekély

(mn)

hullámzik

(i)

A használt rövidítésekkel jelöld, hogy melyik szófajhoz írhatnád ezeket!
c) Két kört látsz. A belső körből kiindulva alkoss kéttagú értelmes és értelmetlen szavakat! Színezd ki
az értelmes szavakat! A fenti rövidítésekkel jelöld, hogy melyik szófajhoz tartoznak!
POSNA

NA

POSTÁS
POSTA

POS TOR
TÁS

TORNA

TA

TORTÁS
TORTA
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2. Egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS, HALMAZKÉPZÉS
Húzd alá az igéket a felsorolt szavak közül! Keresd a múlt idejű igéket, és írd azokat a táblázatba! Adj
nevet a válogatásodnak!
bot

út

keresett

kert
fájt

vert

segít

tanult

szedett

játszott

-t

-tt

tanult

szedett

fájt

kutatott

vert

játszott

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Két léggömböt látsz, az egyikben főneveket, a másikban toldalékokat.
Írd le, milyen toldalékos szavakat tudsz alkotni belőlük!

ceruza
barát
toll

ceruzával, baráttal, tollal, ceruzát, barátot, tollat

-val
-t
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – besorolás
A gyerekek hosszú kétjegyű mássalhangzót tartalmazó mellékneveket gyűjtöttek.
Peti a könnyű, lassú,

hosszú,

pottyan,

kattan szavakat írta le.

Karikázd be ezek közül a jó megoldásokat!

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
A két feladat közül az egyik választható, differenciálásra használható.
Keress te is hasonlókat!
a)
megy

–

meggy

ál

–

áll

tol

–

toll

sekély

–

mély

törpe

–

óriás

jó

–

rossz

b)

5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Válaszd ki, melyik nem illik a sorba, és húzd át! Választásodat szóban indokold meg!
a) kútba

kútra

kutak

kúton

b) híd		

hídra

hidak

hídon

c) tüzes		

tűz

tűzre

tűzön

Helyesírásukban eltérnek.
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3. Egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS, halmazképzés
Mindegyik szó végéről hiányzik a magánhangzó. Pótold a hiányzó betűket!
Kösd a kiegészített szavakat a megfelelő helyre: az odúhoz vagy a batyuhoz!
kapu
karcsú
bábu
gyalu
varjú
hamu
hattyú

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Dani és Géza olyan igekötős igéket alkotnak, melyekben az igekötő az ige előtt áll. A versenyt pontozzák. Nem kapnak pontot, ha egyszerre ugyanazt mondják.
Mire kaphatnak pontot az első fordulóban, ha a megy, szed, ugrik igékhez a fel igekötőt kapcsolhatják?
Gyűjtsd össze a táblázatba a pontszerzési lehetőségeket!
Használj rövidítéseket! Pl.: felmegy – fm.
Dani

Géza

fm

fsz

fm

fu

fsz

fm

fsz

fu

fu

fm

fu

fsz

tanítói útmutató
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Egészítsd ki a megkezdett mondatot az alábbi állítás alapján!
A melléknév végén az ú hosszú.
A hamu szó végén az u rövid, tehát nem melléknév.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, ami nem illik a sorba! Indokold szóban választásodat!
a) fájjon
Helyesírása eltérő.

fújjon

folyjon

éjjel

széjjel

b) gerely
A szó ige.

gereblye

golyó

gulya

gömbölyít
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4. Egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Egészítsd ki a hiányos szavakat, majd kösd a megfelelő betűhöz!

homályos
hájas
vajas
jószívű
lyukas
mosolyog
Károly
májas
héja
papagáj

ly

j

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE



Kivágandó kártyák a tanulói munkafüzet mellékletében.
ige

hull

főnév

hömpölyög

folyó

Öt szókártyád van. Válaszd szét a különböző színűeket! Úgy rakj ezek közül mindig kettőt egymás
mellé, hogy elől az ige vagy főnév szavak álljanak, mellettük a hull, a hömpölyög vagy a folyó szó!
Próbálj ki minden párosítást!
ige – hull

ige – hömpölyög

főnév – hull

főnév – hömpölyög

ige – folyó
főnév – folyó

Az így kapott szópárokból húzd át azokat, amelyek nem tartoznak össze!

tanítói útmutató
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Mind a két feladat megoldása előtt felidézik a szabályt, és a megadott igére vonatkozóan beírják a
kiegészítést.
Fejezd be a megkezdett mondatokat!
a) Az -ul-ra végződő igékben az u mindig rövid.
A tanul ige -ul-ra végződik, ezért rövid u-val írjuk.
b) Az -ít végű igékben az í mindig hosszú.
A bizonyít igében az í hosszú, mert -ít végű ige.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át a sorba nem illõ szavakat! Indokold szóban választásodat!
a) sűrű

gyűrű

eskü

fű

gyönyörű

Benő

Emőke

Az eskü fõnevet rövid ü-vel írjuk.
b) Ernő
Jenő
Győző
Nem a szó végén van a hosszú õ – lánynév.
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5. Egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS, HALMAZKÉPZÉS
Az a) és b) feladat közül választani lehet.
Válogasd szét az itt látható szavakat, és írd a megfelelő helyre!
Figyeld a mintát!
menj

mennyezet
fordulj

kenjétek
kelj

állja

mennyi

adja

restség

dinnye

fröccsen

Nevezd meg a másik csoportot is!
másképpen írjuk és halljuk

úgy írjuk, ahogy halljuk

fordulj

dinnye

kenjétek

mennyezet

adja

mennyi

restség

fröccsen

kelj
állja
menj

2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁs – ÁTKÓDOLÁS
Differenciálásra javasolt feladat.
Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit! A minta szerint alakítsd az igéket!

fen

fente

fenjétek

kezd

kezdte

kezdjétek

szed

szedte

szedjétek
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
Az állatkertben átrendezik a madárházat. A régi névtáblák megsérültek, elmosódott a végük. Egészítsd ki a hiányzó részeket!

BAGOLY

PAPAGÁJ

SIRÁLY

Átrendezés után egy új ismertetõt is készítenek. Milyen sorrendben írhatnak errõl a három madárról?
Használd rövidítésként a madarak nevének kezdőbetűjét! (B, P, S)
B

P

S

B

S

P

P

B

S

P

S

B

S

B

P

S

P

B

4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ következtetés,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Ez a feladat szóbeli megoldásra javasolt.
A két információ szóbeli felidézése után egészítik ki a megkezdett mondatokat.
A felidézett állítások alapján fejezd be a mondatokat!
a) Az igékben az -ít végződés í-je hosszú.
A borít szó ige, ezért az í hosszú.
b) Ha a melléknév ű-re végződik, akkor hosszú ű betűvel írjuk.
Az eskü szóban az ü rövid, mert nem melléknév.
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5.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KAPCSOLÁS
A tanító néni kiemelte Peti fogalmazásából ezt a két mondatot, mert szóismétlést talált benne.
A mókus füle hosszú. A mókus tenyere csupasz.
Aztán Petinek eszébe jutott:
 A KÉT MONDATNAK UGYANAZ A SZEREPLŐJE, AKKOR VESSZŐVEL IS ÖSSZEKAPCSOLH
HATJA AZOKAT, és nem ismétli a szereplõket.
Karikázással jelöld annak az állításnak a betűjelét, amelyik azt mondja, hogy kijavította a hibáját! Húzd
át azt a betűjelet, amelyik szerint hibás maradt a szöveg!
A)

A két mondatot vesszővel kapcsolta össze, és nem ismételte a mókus szót.

B)

A két mondatot nem vesszővel kapcsolta össze, és nem ismételte a mókus szót.

C)

A két mondatot vesszővel kapcsolta össze, és ismételte a mókus szót.

D)

A két mondatot nem vesszővel kapcsolta össze, és ismételte a mókus szót.

kivágandó
eszközök
szókártyák

tanítói útmutató




Kivágandó eszközök, szókártyák
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5. modul – 4. egység – 2. feladat

ige

főnév

hull

hömpölyög

folyó



Kivágandó eszközök, szókártyák
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