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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.

10

MAtematika „B ” • maGYAR nyelv • 4. évfolyam

tanári útmutató

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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útmutató
A matematikai kompetencia fejlesztése nem csak a matematikaórákon történik, hanem más tantárgyak keretében is. Ez az anyag a negyedik osztályos magyarhoz kapcsolódik.
A feladatok célja a gondolkodási képesség fejlesztése a magyarórákon.
A negyedik évfolyam magyar nyelv és irodalom taneszközei igen változatosak. Az olvasókönyvek
anyaga, témakörei alig találkoznak a különböző kiadóktól származó tankönyvekben. Közös olvasmányok, versek csak elvétve fordulnak elő, ezért az öt modul egyike sem kapcsolódik egyetlen tankönyvcsaládhoz sem. A feladatok megoldásához szükséges ismereteket a modulok többnyire tartalmazzák,
a gyerekek munkája az összefüggések felismerése, alkalmazása.
A feladatok megoldásának a kulcsa a tanulók gondolkodási képessége.
A feldolgozás frontális, csoportos, páros vagy egyéni munka keretében történhet.
Az írásbeli tevékenykedtetés kevés időt vesz igénybe, mert rövidítésekkel, számokkal, szókártyák
kirakásával helyettesíthető a hosszabb szöveg írása. Definiálásnál segítséget jelent, hogy minden esetben a kiemelt szóval kell folytatni a megkezdett mondatot. A kizárásos feladatoknál előfordulhat,
hogy a tanulók a megjelöltnél több megoldást találnak. Minden jó felfedezésre érdemes odafigyelni,
megbeszélni. Az indoklás történhet szóban vagy írásban.
A feladatok egy részéhez differenciálásra alkalmas feladatok is tartoznak.
Az utasításokat célszerű az adott tanulócsoport fejlettségének megfelelően közösen vagy egyénileg
értelmezni. A gyorsabban haladóknak meg kell adni a lehetőséget, hogy saját tempójukban dolgozzanak, önállóan értelmezzenek feladatokat.
Egy-egy egység megoldására 10-15 perc a tervezett idő. A kiemelt szavak a feladatok megoldását
segítik.
Nem javasolt egy órán több egység feldolgozása, mert akkor a képességfejlesztés nem eredményes.

1. MODUL
népköltészet –
irodalmi
ismeretek
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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 – DEFINIÁLÁS
A gyerekek a népdalok jellemzőiről beszélgettek. Az alábbiakat sorolták fel:

szájhagyomány útján
terjed

szerzője ismeretlen

énekelhető

több változat

VERS

A felsoroltak alapján írd le, hogy mi a népdal!
A népdal olyan vers, amelynek szerzője ismeretlen, énekelhető, szájhagyomány útján terjed, több változata is lehet.

2. 	feladat
	DEDUKTIV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatokat az állításoknak megfelelően!
a) A népdalok egy része a katonaságról szól. Ezek a katonadalok.
A Tiszán innen, Dunán túl című népdal nem katonadal, tehát nem a katonaságról szól.
b) A népdalokban gyakran előfordulnak olyan sorok, amelyek a versszakokban szabályosan megismétlődnek. Ez a refrén.
A Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű népdalban a „virágom, virágom” ismétlődik, tehát ez refrén.
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3. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Az iskola kiskórusa csak kettő népdalt szeretne elénekelni az alábbiakból. Írd a téglalapokba, hogyan
választhatnak! Csak a számokkal dolgozz!

Elindultam szép hazámbúl…

Most szép lenni…

1

2

Tavaszi szél…

El kéne indulni…

Tiszán innen, Dunán túl…

3

4

5

1–2

1–3

1–4

1–5

2–3

3–4

2–5

3–4

3–5

4–5

Húzd alá a párokból azokat, amelyeket te is ismersz!

4. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE, KIZÁRÁS
a) Figyeld meg a párokat, és egészítsd ki a hiányosakat!








ARAD
GOMBA
CSATA
SAJTÓ
BÖLCSŐ
BORSÓ

ARA
GOMB
CSAT
SAJT
BÖLCS
BORS

b) Húzd át az alábbi szósorból azt a szót, amelyikkel elrontottam a játékot! Választásodat indokold!
lapszám

számtan

tanszer

szerszám

A szálka szó nem az előtte álló szó utolsó szótagjával kezdődik.

szálka

katona
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2. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Írd le, mi a monda! Használd az aláűbbi kifejezéseket!

valóságtartalom

népköltészeti
alkotás

mesei
fordulatok

meseszerű történet

A monda olyan népköltészeti alkotás, amely meseszerű történet, tartalmaz mesei fordulatokat és valóságtartalmat.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
A gyerekek a kedvenc mondáik közül választották ki az alábbi négyet.
A pacsirta
hangja
(P)

Mátyást királlyá
választják
(M)

Hátra van még
a feketeleves
(H)

A rodostói
kakukk
(R)

Szerették volna ezeket újra felolvasni, de az idő rövidsége miatt csak kettőre volt idejük. Mindenki
felírta egy lapra, hogy melyik kettőt szeretné.
Hogyan választhattak? Írd a betűk segítségével a keretekbe!
P–M

P–H

P–R

M–H

M–R

H–R

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett mondatokat a következő állítás segítségével!
Ha egy monda valaminek az eredetét, keletkezését meséli el, akkor eredetmondának nevezzük.
A Hogyan lett a Balaton? című történet a Balaton keletkezését mutatja be, tehát eredetmonda.
A Mátyás-mondák nem eredetmondák, tehát nem eredetet, keletkezést mesélnek el.
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Figyeld meg az alábbi szópárokat! Egészítsd ki a hiányzó részeket!
RÉM
MEREV
LELET
AGÁRD
KAJAK
KEREKET








MÉR
VEREM
TELEL
DRÁGA
KAJAK
TEKEREK
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3. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Az alábbi melléknevek gyakran szerepelnek a mondákban és mesékben. Csoportosítsd a szavakat!
Segítségül beírtunk kettőt! Adj nevet a csoportoknak!
ravasz

hízelkedő

őszinte

megbízható

becsületes

szavatartó

alattomos

igazságos

(emberi) jó tulajdonságok

(emberi) rossz tulajdonságok

becsületes
megbízható
szavatartó
őszinte
igazságos

alattomos
ravasz
hízelkedő

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Amikor a negyedik osztályosok a mondákról tanultak, három mondagyűjteményt is bemutatott a
könyvtáros.

Magyar
mondák
(A)

Mondák Mátyás
királyról
(B)

Balatoni
regék
(C)

Az itt felsorolt könyvekből mindenki tetszés szerint elolvashatott egyet vagy többet. Hogyan választhattak? Írd a keretekbe a betűjelek segítségével!
A

B

A, C

C

B, C

A, B

A, B, C

tanári útmutató
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS,
ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
A Mátyás királyról szóló mondákban fontos szerepet kap az igazmondás.
Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat, és egészítsd ki a hiányzó részeket!
a) A ki a mondákban igazat mond, becsületes ember.
A becsületes ember a mondákban elnyeri jutalmát.
Aki a mondákban igazat mond, elnyeri jutalmát.
b) Mátyás juhásza igazat mondott, tehát elnyerte jutalmát.
Az előző mondatok alapján a becsületes ember is elfogadható megoldásként.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Az itt felsoroltak közül valamelyik nem illik az oszlopba. Húzd át, és választásodat indokold!
különböző változatai léteznek
szerzőjét ismerjük
szájhagyomány útján terjed
mesei fordulatok jellemzik
Nem a népköltészeti alkotások jellemzője.
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4. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS, HALMAZKÉPZÉS
Helyezd el az alábbi verscímek betűjelét egyik vagy másik könyvbe!
Adj nevet a másik csoportnak!
A Tisza (A)

Nemzeti dal (B)

Csatadal (C)

tájleírás

Az Alföld (D)

nem tájleírás

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES - SZORZAT KÉPZÉSE
a) A z alábbi szavak Petőfi egyik verséből valók. Alkoss velük olyan két szóból álló szókapcsolatokat,
melyekben mindig a melléknév áll elől! Az így alkotott párokat írd a pontsorra!

szelíd

folyó

parttalan

Tisza

jámbor

szelíd folyó
szelíd Tisza
parttalan folyó
parttalan Tisza
jámbor folyó
jámbor Tisza
Írd le, melyik versből valók ezek a szavak? A Tisza
Differenciálásra ajánlott feladat
b) A gyűjtött párok közül karikázd be az „őrültként vágtató Tisza” ellentéteit!

tanári útmutató
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
A negyedik osztályosok Petőfi Sándor A Tisza című versét olvasták.
Azt a feladatot kapták, hogy
GYŰJTSENEK A VERSBŐL HASONLATOKAT VAGY MEGSZEMÉLYESÍTÉSEKET.
Ellenőrzéskor kiderült, hogy különböző módon oldották meg a feladatot.
Keretezd be azoknak a nevét, akik jól oldották meg a feladatot! Húzd át azokét, akiknek nem volt jó
a megoldása!
ZSOLT

Gyűjtött hasonlatokat, de megszemélyesítéseket nem.

BEA

Nem gyűjtött hasonlatokat, és nem gyűjtött megszemélyesítéseket sem.

CSABA

Nem gyűjtött hasonlatokat, de gyűjtött megszemélyesítéseket.

DÓRA

Gyűjtött hasonlatokat, és gyűjtött megszemélyesítéseket is.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át azt a szót, ami nem illik a többi közé! Választásodat indokold!
refrén

rím

A szerző nem költői eszköz.

szerző

hasonlat

megszemélyesítés
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5. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Folytasd a szólások, közmondások szétválogatását az előttük álló számok segítségével! Válogatás után
nevezd meg a csoportokat!
1.

Álló tóban lakik a béka.

2.

Örül, mint Oláh Géci a félszemének.

3.

Bekukkant, mint Bolond Istók Debrecenbe.

4.

Bámul, mint borjú az új kapura.

5.

A bagoly is bíró a maga barlangjában.

6.

Benedek zsákban hozza meleget.

7.

Alszik, mint a mormota.

8.

Ugatós kutya nem harap.
állatokkal kapcsolatos

emberekkel kapcsolatos

8

2

1

4

5

7

3

6

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
A gyerekek a Többet ésszel, mint erővel! című mesét olvasták. Megtudták belőle, hogy a szegény ember
csak akkor menekülhet meg a medve bosszújától, ha a róka segít neki, vagy ha az eszét használja.
A fentiek ismeretében fejezd be a mondatot!
A szegény ember megmenekült, de nem a róka segített neki, tehát az eszét használta.

tanári útmutató
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
a) A z alábbi melléknevek és állatnevek gyakran szerepelnek egyszerre a közmondásokban. Most kicsit
összekeveredtek a szokásos párok, mert külön kártyára írtuk a tulajdonságokat és az állatneveket.
Az itt felsorolt tulajdonságokat úgy írd az állatokhoz, hogy mindig mindegyik különböző legyen!
A tulajdonságok beírásánál használd a betűjeleket!

szelíd
SZ

csökönyös
CS

ravasz
R

SZ

SZ

CS

CS

R

R

CS

R

SZ

R

SZ

CS

R

CS

R

SZ

CS

SZ

Differenciálásra használható
b) A mesékben leggyakrabban használt párosítást színezd ki!
csökönyös szamár – szelíd galamb – ravasz róka

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Valamelyik pár nem illik a többi közé. Jelöld áthúzással! Választásodat indokold!
KAPOCS
KIRE
KELEK
SOKÁ
Az ELEK nem a KELEK fordítottja.






CSOPAK
ERIK
ELEK
ÁKOS

2. MODUL
nyelvtani
ismeretek –
nyelvi játék
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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

A gyerekek azon gondolkodtak, mivel lepjék meg édesanyjukat, mikor megjelent a tanító néni. Aztán
beszélgetni kezdtek. Az ő beszélgetésükből valók ezek a mondatok.
– Gyerekek, szeretnétek saját készítésű ajándékot adni? – kérdezte a tanító néni.
– Én szívesen készítenék! – mondta Gabi.
– Mi is megpróbálnánk! – mondták a többiek.
– Vágjatok papírcsíkokat! Kenjétek meg ragasztóval, majd csavarjátok a csíkokat egy tűre! – tanácsolta
a tanító néni.
– Ági, te is ügyeskedj! – biztatta az egyik lányt.
Húzd alá az igéket az elhangzott szövegben, majd a táblázatba illőket helyezd el a megfelelő helyre!

felszólító mód

feltételes mód

egyes szám

ügyeskedj

csinálnék
készítenék

többes szám

vágjatok
kenjétek
csavarjátok

szeretnétek
megpróbálnánk

tanári útmutató
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
A napközisek betűkirakóval játszottak. Mindenki ezt a három betűt kapta:
T

E

I

Versenyeztek, ki tud több kétbetűs szót, szóelemet alkotni.
a) Töltsd ki a táblázatot a lehetséges megoldásokkal!
első betű

T

T

E

E

I

I

második betű

E

I

T

I

T

E

Az értelmeseket színezd ki!
Differenciálásként adható feladat.
b) A z értelmes szavakról nyelvtanórákon is sokszor beszéltetek. Írd le, milyen szófajhoz tartoznak,
majd sorold fel a szócsoport hiányzó tagjait!
Személyes névmások: TE,

TI,

mi,

én,

ő,

ők

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett mondatot az alábbiak ismeretében!
Vannak olyan t-re végződő igék, amelyeket felszólító módban másképpen hallunk és írunk.
A márt ige is ezek közé tartozik, tehát felszólító módban másképpen halljuk és írjuk.
Írd le a márt igét felszólító módban legalább egyféleképpen!
márts, mártsuk stb.
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Egészítsd ki a hiányzó részeket!






Elmegyek a kiállításra.
Megnézem a szobrokat is.
Megfigyelem a képek színeit
Feljegyzéseket is készítek.

Menj el te is a kiállításra!
Nézd meg a szobrokat is!
Figyeld meg a képek színeit!
Készíts feljegyzéseket is!

5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át azt a szót, amelyik nem illik a sorba! Választásodat indokold!
énekelj

járj

kenj

szaladj

adjatok

Több megoldás is lehet: áthúzza a járj igét, mert a helyesírása megegyezik a kiejtéssel, áthúzza az adjatok igét, mert nem egyes számban van.

tanári útmutató
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2. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS, BESOROLÁS
Olvasd el a verset!
„Este kijött a föld fölé
s körülnézett a giliszta,
és mint az esőkabátot,
a vízcseppet magára húzta.
Üldögélt a hosszú estben
csodaköpenyben sokáig.
Fénylő fűszálra festette:
Figyelem, a giliszta járt itt.”
(Finn gyerekversek: Földigiliszta)
a) V
 álogasd szét a versből a kiemelt szavakat! Írd be őket a táblázatba, és nevezd meg a csoportokat!
-t-re végződik

-tt-re végződik

üldögélt
járt
esőkabátot
vízcseppet
mint

kijött
körülnézett
itt

Differenciálásra alkalmas feladat.
b) Helyezd el a táblázatban a kiemelt szavakat!

ige
főnév
más szófaj

-t-re végződik

-tt-re végződik

üldögélt
járt
esőkabátot
vízcseppet

kijött
körülnézett

mint

itt
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
rendszerező képesség, FELOSZTÁS
a) A lkoss három betűből álló szósorokat az alábbi ábrák betűiből, és írd azokat a pontsorra!

R

K

K

A
akr

ark

kra

kar

rak

rka

T
Ö

köt

ktö

ökt

ötk

tkö

b) Az értelmes szavakat válogasd szét! Adj nevet a csoportoknak!
ige

főnév

rak
köt

kar
tök

tök

tanári útmutató
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS

Fejezd be a mondatokat az állításnak megfelelően!!
a) Ha a földrajzi nevek -i képzőt kapnak, kisbetűvel írjuk azokat.
A dunai szóban a Duna -i képzőt kapott, tehát kisbetűvel írjuk.
Lenti város nevét nem írjuk kisbetűvel, mert nem kapott -i képzőt.
Differenciálásra alkalmas feladat.
b) Ha egy ige -ni toldalékot kap, főnévi igenév lesz.
A kapni szóban a kap ige -ni toldalékot kapott, tehát főnévi igenév lett.
A masni szó nem főnévi igenév, mert nem -ni toldalékos ige.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Keresd meg a kakukktojást minden oszlopban! Húzd át azokat! Választásaidat indokold!
a) olvadni
enni
zokni
tudni
esni

b) DUNAI
TAMÁSI
SZEGEDI
TISZAI

A zokni szó nem kapott -ni toldalékot. A Tamási szó nem kapott -i képzőt.
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3. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Gyűjtsd ki a versből a táblázatnak megfelelő szófajú szavakat! Töltsd ki a táblázatot! Csak a szótövekkel dolgozz!
„És akarok még sok másszínű tintát,
bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat,
és kellene még sok száz és ezer,
és kellene aztán még millió.”
„És akarok még égőpirosat,
vérszínűt, mint a mérges alkonyat,
és akkor írnék, mindig-mindig írnék,
kékkel húgomnak, anyámnak arannyal.”
(Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom)

melléknév

számnév

bronz,
ezüst
másszínű
égőpiros
vérszínű
kék
arany
zöld

száz
ezer
millió

2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Figyeld meg a megadott szópárokat! Egészítsd ki a minta alapján a hiányzó részeket!
legfehérebb
legfeketébb
legzöldebb
legpirosabb






hófehér
koromfekete
méregzöld
tűzpiros, vérpiros

tanári útmutató
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Egy borítékból estek ki ezek a papírcsíkokra írt szavak és toldalékok.
a)	Illeszd a toldalékokat a szavakhoz! Próbálj ki minden lehetőséget! Írd a szavakat a pontsorra!
HÓFEHÉR

-SÉG

ZÖLD

-vel
-ke

		
HÓFEHÉRSÉG
ZÖLDSÉG
b)

HÓFEHÉRVEL
ZÖLDVEL

HÓFEHÉRKE
ZÖLDKE

Húzd át azokat, amelyek beszédünkben ilyen formában nem fordulnak elő!

4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Az előző feladatban találkozhattál Hófehérke nevével. A róla szóló mesében Hófehérke a gonosz mostoha első látogatása után megígérte a törpéknek, hogy idegenektől nem fogad el ajándékot.
Folytasd a megkezdett mondatot a következő állítás alapján!
Ha Hófehérkéhez látogató érkezett, mindig döntenie kellett, hogy vagy betartja a törpéknek tett ígéretét, vagy elfogadja a látogató ajándékát.
Amikor az álruhába öltözött mostoha meglátogatta, Hófehérke nem tartotta be a törpéknek tett ígéretét, mert elfogadta a látogató ajándékát.
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4. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Ebben a feladatban megkezdtük a mássalhangzók egyféle válogatását. Segítsd folytatni, azzal, hogy a
kimaradtakat te rakod bele a megfelelő zsákba!
B

C

D

F

G

H

J

K

L

B H J
C D G T

N

R

S

T

LNR
FLS

Válogatásodat szóban indokold!
Az egyik csoportnál kiejtéskor a magánhangzók vannak elöl, a másiknál nem.

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
A gyerekek megszerették a rejtvényeket. Elhatározták, hogy mindannyian készítenek
VAGY BETŰREJTVÉNYT, VAGY KÉPREJTVÉNYT.
Az alábbi állítások közül keretezd be azoknak a nevét, akik betartották elhatározásukat, és húzd át
azokét, akik nem!
GABI

Nem készített képrejtvényt, viszont készített betűrejtvényt.

BÉLA

Nem készített sem képrejtvényt, sem betűrejtvényt.

CILI

Készített képrejtvényt, sőt készített betűrejtvényt is.

DANI

Készített képrejtvényt, de nem készített betűrejtvényt.

tanári útmutató
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Betűkből is lehet érdekes rejtvényeket összeállítani. Ezek a betűrejtvények, melyeknek egy része úgy
fejthető meg, hogy a mássalhangzókat a kiejtésüket segítő magánhangzókkal együtt mondjuk ki. Pl.
M + U = emu, ez egy ausztráliai futómadár neve.
Vannak olyan rejtvények is, amelyek megfejtésénél a toldalékok kimondása segít.
Ilyen:

A fentiek segíthetnek a következő feladatok megoldásában.
a) Képezz a

K

V

K–V

T

betűkből betűpárokat! Írd azokat a keretekbe!

K–T

V–K

T–K

T–V

V–T

b) A képzett párok között találsz olyat is, amelyeket betűrejtvénynek is feladhatsz! Írd ezeket a megfejtésükkel együtt a vonalra!
KV = kávé

A TV nem betűrejtvény, mert az már egy elfogadott szó.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Keresd meg a kakukktojást! Húzd át! Választásodat indokold!
RŐ

BL

SŐ

LM

Az RŐ = erő, SŐ = eső, LM = elem lehet betűrejtvény, a BL nem.
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5. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Helyezd el az ábrában az alábbi szereplőket!
Hapci

mesék szereplői

Vidor

a Hófehérke című mese szereplői

Mesék
szereplői
a Hófehérke c.
mese szereplői

Hapci

Vidor

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Két vezetéknevet és három keresztnevet látsz magad előtt. Most a Dávid név is vezetéknévként szerepel.
a) Alkoss belőlük teljes neveket, és írd le azokat a pontsorokra!
vezetéknév

keresztnév

DÁVID
BÍRÓ

RAMÓNA
CSABA
KATA

DÁVID RAMÓNA

DÁVID CSABA

DÁVID KATA

BÍRÓ RAMÓNA

BÍRÓ CSABA

BÍRÓ KATA

Differenciálásra alkalmazható feladat.
b) Ha szemfüles vagy, egyik-másik névből azt is megtudhatod, hogy viselőjének melyik a kedvenc
állata. Ha megtalálod, keretezéssel jelöld!
DÁ – VID RA – MÓNA		

BÍ – RÓ KA – TA

tanári útmutató
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3.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Hófehérke kitalált egy játékot. Sorba állította a törpéket. Mindenki kapott egy számot. Minden fordulóban hárman játszottak. Közülük kettőt Hófehérke választ ki, a harmadik valamilyen szabály szerint
csatlakozik hozzájuk.
Találd ki, mi a játék szabálya! Írd a körökbe a számok segítségével a hiányzó neveket!

HAPCI

KUKA

Hófehérke
kijelölte

MORGÓ

SZENDE

csatlakozott
hozzájuk

SZUNDI

TUDOR

Hófehérke
kijelölte

A két kijelölt törpe jelzőszámának összege adja a harmadik, csatlakozó törpe számát.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
A mesebeli hősök tulajdonságai között gyakran találkozunk az alábbi formákkal.
Egészítsd ki a hiányzó párokat!
olyan kék a szeme, mint a kökény
könnyű, mint a pehely
olyan szürke, mint a hamu
olyan kék, mint az ég






kökényszemű
pehelykönnyű
hamuszürke
égszínkék

VIDOR
csatlakozott
hozzájuk

3. MODUL
ünnepeink –
jeles napok –
közmondások
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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
Ünnepeink között vannak olyanok, amelyek történelmi eseményekhez kapcsolódnak. Ezek a nemzeti
ünnepek. Ezekre emlékezünk az iskolai ünnepélyeken is. Más ünnepeket többnyire családi környezetben szoktunk megtartani.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS, HALMAZKÉPZÉS
Helyezd el a felsorolt ünnepeket a megfelelő helyre! Adj nevet a másik csoportnak!
október 6.

húsvét

karácsony

március 15.

október 23.

névnap

születésnap

családi ünnep (családban ünnepeljük)

nemzeti ünnep

húsvét
névnap
karácsony
születésnap

október 6.
március 15.
október 23.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
A harmadikosok, negyedikesek és az ötödikesek megegyeztek abban, hogy három ünnepélyre ők
készülnek műsorral. A három választott ünnepély: október 6-a (O), március 15-e (M) és az évzáró (É).
A harmadikosok és negyedikesek választhattak, az ötödikesek nem. Nekik arra kellett felkészülniük,
amit az alsósok nem választottak.
Mit választhattak az alsósok? Írd be a táblázatba a betűk segítségével!
3. osztály

O

O

M

M

É

É

4. osztály

M

É

É

O

O

M

tanári útmutató
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
A negyedik osztályosok úgy döntöttek, hogy az egyik ünnepi készülődésükre meghívják az első osztályosokat. Vita kerekedett abból, hogy melyikre.
ABBAN MEGEGYEZTEK, HOGY VAGY A KARÁCSONYI, VAGY A HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉSRE, DE
CSAK AZ EGYIKRE HÍVJÁK MEG AZ ELSŐSÖKET.
Az alábbi vélemények közül keretezd be azoknak a nevét, akiknek a javaslata megfelelt a megegyezésnek, húzd át azokét, akiké nem!
ÁGI

Hívjuk meg őket a karácsonyi és a húsvéti készülődésre.

ZOLI

Ne hívjuk meg őket sem a karácsonyi, sem a húsvéti készülődésre.

ÉVI

Hívjuk meg őket a karácsonyi készülődésre, de a húsvétira ne.

PIRI

Ne hívjuk meg őket a karácsonyi készülődésre, csak a húsvétira.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Válogass a következő szavak közül és pótold velük a táblázatból hiányzó részeket!
tojás
névnap
karácsony
húsvét
születésnap

születésnap

karácsony






virág
karácsonyfa
tojás
torta

lámpa
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2. egység
Hallottál már róla?
Magyarországon és a világon sok helyen évszázados hagyományai vannak az év egyes napjaihoz
kötődő népszokásoknak. Ilyen például a pünkösd ünnepéhez kötődő pünkösdölés.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Oszd két csoportra az alábbi kifejezéseket! Adj nevet is a csoportoknak!
pünkösdi királyválasztás
tojásfestés

húsvét

május elseje

pünkösd
karácsony

népszokások

ünnep

betlehemezés

pünkösd

tojásfestés

húsvét

májusfa állítása

karácsony

pünkösdi
királyválasztás

május elseje

betlehemezés
májusfa állítása

tanári útmutató
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Ági és Panni szorgalmi feladatként népszokásokat gyűjtenek. Az alábbi három közül választhatnak
kettőt:
tojásfestés (T)

pünkösdölés (P)

betlehemezés (B)

Most beszélik meg, hogy ki melyiket választja, nehogy ugyanarról számoljanak be mindketten.
Hogyan oszthatják meg egymás között a beszámolókat? Töltsd ki a táblázatot a betűk felhasználásával!
Ági

T

T

P

P

B

B

Panni

P

B

T

B

T

P

3.	feladat
	DEDUKTÍV KÖVETKEZTETÉS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatokat az alábbi állítás alapján!
Vannak olyan napok, amelyekhez népszokások kötődnek. Ezek a jeles napok.
A Márton naphoz több népszokás is kötődik, tehát jeles nap.
Január másodika nem jeles nap, tehát nem kötődik hozzá népszokás.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Fejtsd meg a rejtvényt! Írd a megfejtést a pontsorra! Húzd át a sorba nem illőt! Választásodat
indokold!
malom
ház
szél
kormány
szekér
házkerék nincs
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3. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Jeles napként ismerjük az alábbiakat. Válogasd szét ezeket! Segít a rajz!
György nap (április 24.)
Luca nap (december 13.)
május elseje (május 1.)
Miklós nap (december 6.)
húsvét (változó: március vagy április)

Luca nap

György nap

Miklós nap

húsvét
május elseje

tanári útmutató
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
Ehhez a feladathoz a következő szókártyák tartoznak:


ló

a legtüzesebb

melyik

A népi játékok között sokszor szerepelnek találós kérdések, nyelvtörő játékok és egyéb szókitalálók.
Ezekben sok humor is rejlik.
Géza a névnapjára meghívta barátait. Játék közben több találós kérdést is feladtak egymásnak. Peti
úgy tréfálta meg társait, hogy a kérdést is barátainak kellett összeállítani. Az itt látható szókártyákat
mindenféle sorrendbe össze kellett rakni, majd azokból kiválasztani a jó kérdéseket
Hogyan rakhatták sorba a kártyákat? Rakd össze te is!
ló

melyik

a legtüzesebb

LÓ A LEGTÜZESEBB MELYIK
A LEGTÜZESEBB LÓ MELYIK
MELYIK LÓ A LEGTÜZESEBB

LÓ MELYIK A LEGTÜZESEBB
A LEGTÜZESEBB MELYIK LÓ
MELYIK A LEGTÜZESEBB LÓ

A jó kérdéseket és a megfejtést írd a pontsorra!
Melyik ló a legtüzesebb? Melyik a legtüzesebb ló? (A találós kérdésben ez szerepel, de kérdésnek az itt
felsoroltak is elfogadhatók.) A legtüzesebb ló melyik? A legtüzesebb melyik ló? Megfejtés: a vasaló.

3.	feladat
	DEDUKTÍV KÖVETKEZTETÉS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS,
ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
A népköltészeti alkotásokban sok humor fedezhető fel.
Fejezd be a megkezdett mondatokat!
A tréfás mese humoros események sorozata.
A humoros események az emberi butaságot teszik nevetségessé.
A tréfás mese tehát az emberi butaságot teszi nevetségessé.
A rátóti csikótojás című mese tréfás mese, tehát az emberi butaságot teszi nevetségessé.
Megoldás lehet más befejezés is. Pl. …humoros események sorozata.
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át azt, amelyik nem illik a többi közé! Választásodat indokold!
a) A bolondot nem vetik, mégis terem.
Megbecsüli, mint juhász a szamarát.
Egy bolond százat csinál.
Bolond, ki egy kőben kétszer ütközik meg.
Bolond lyukból bolond szél fúj.
A bolond szó nem szerepel benne.
b) Katalin kopog, karácsony locsog.
Márton lúdja jégen jár.
Mindennek megvan a maga ideje.
Ha Medárd napján esik, akkor negyven napos eső várható.
Nem időjárással kapcsolatos.

tanári útmutató
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4. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
A kisfelfedezők szakköre meglátogatott egy falumúzeumot. A gyerekek a húsvéttal kapcsolatban szerettek volna megtudni néhány dolgot. Az egyik ismertető lapon olvasták az alábbi szöveget, és rögtön
aláhúztak benne néhány kifejezést. Keresd meg az aláhúzott szavak helyét az ábrában! Adj nevet is a
csoportoknak!
A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. Tavaszünnep. Napja a tavaszi napéjegyenlőséget
(március 21.) követő holdtölte utáni vasárnapra esik. Ehhez az ünnephez sok népszokás fűződik.
nem összetett főnevek
húsvét
március
kereszténység
ünnepe
napja
vasárnap
ünnephez

összetett főnevek

tavaszünnep
holdtölte
napéjegyenlőség
népszokás

A húsvét és a vasárnap szóról csak akkor beszéljünk, ha valaki megemlíti az eredetüket.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Kati tojásokat fest. Piros, zöld és sárga színű festékeket vásárolt, de az édesanyja csak két tálkát készített ki a festéshez. Most azon töpreng, milyen színű festékeket oldjon fel. Hogyan választhatott? Színezd ki a tálakat!
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
A húsvéti népszokások közül a fiúk a locsolkodást és a tojásgurítást kedvelik. Négy barát megállapodott abban, hogy húsvét hétfőn mindenki
ELMEGY LOCSOLKODNI VAGY TOJÁST GURÍTANI.
Amikor találkoztak, beszámoltak róla, hogy ki mivel töltötte a húsvét hétfőt.
Kertezd be azoknak a nevét, akik a megállapodás szerint töltötték a hétfőt, és húzd át azokét, akik
nem!
ZOLI

Elment locsolkodni és tojásokat gurítani.

GABI

Nem ment locsolkodni, de tojásokat gurított.

JANI

Nem ment locsolkodni, és nem gurított tojásokat.

ANDRIS

Elment locsolkodni, de nem gurított tojásokat.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Figyeld meg a példákat, és egészítsd ki a hiányzó részeket!
a)
ba – bom
Ha – Lom
ka – csó





bom – ba
Lom – Ha
csó – ka

b)
gyerekecske
tengerész
kitárul
ezüst






gyere kecske
tenger ész
kit árul
ez üst
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5. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Az időjárással kapcsolatban sok népi megfigyelésen alapuló szólás született. Folytasd a megkezdett
válogatást! Csak a betűkkel dolgozz! Mondd el, hogy mi szerint válogattál!
A

Udvara van a holdnak, eső lesz.

B

Sokat mosdik a macska, eső lesz.

C

A felhő alja leér a földre, jégeső várható.

D

A fecskék alacsonyan szállnak, eső lesz.

E

Messziről hallatszik a harangszó, eső lesz.

F

Sűrűn látszanak a csillagok, szél lesz.

G

Bőséges a harmat, száraz meleg idő várható.

H

A kakas éjjel kukorékolt, változik az idő.

J

A farkas nem eszi meg a telet.

B H
D J

AF
CEG

Állatokhoz köthető, nem köthető.

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Zoli és Peti a kirándulás előtt egyedül pakoltak be a hátizsákjukba. Így mindkettőjük zsákjába került
felesleges holmi is.
Mind a két sorban húzd át annak a tárgynak a nevét, amelyik nem szükséges a kiránduláshoz!
ZOLI

kulacs

széldzseki

távkapcsoló

távcső

térkép

PETI

napszemüveg

ennivaló

kötszer

tusfürdő

esőkabát

A távkapcsoló és tusfürdő fölösleges a kiránduláshoz.
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
Ehhez a feladathoz s következő szókártyák tartoznak:


tekereg

telente

tereken

Hét végén esett az eső. Sári és testvére kitaláltak egy olyan játékot, amit a lakásban lehet játszani. T
betűvel kezdődő szavakat írtak papírra, majd hármat kiválasztottak ezek közül. Ezt a hármat aztán
mindig más sorrendben rakták egymás után.
tekereg

telente

tereken

Mutasd meg a szókártyák segítségével, hogyan rendezhették sorba a szavakat!
tekereg telente tereken
telente tereken tekereg
tereken tekereg telente

tekereg tereken telente
telente tekereg tereken
tereken telente tekereg

Válassz ezek közül egyet, majd próbáld egymás után gyorsan, sokszor kimondani!

4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
A természetjárók hétvégére programot terveztek. „Amelyik nap jó idő lesz, elmegyünk kirándulni”
– mondta a vezetőjük.
Egészítsd ki a mondatokat a vezető ígéretének megfelelően!
Szombaton jó idő volt, tehát kirándulni mentek.
Vasárnap nem mentek kirándulni, mert nem volt jó idő.

4. MODUL
szülőföldünk

tanári 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 – FELOSZTÁS
A gyerekek a térképről leolvasott neveket szókártyákra írták, aztán válogatni kezdték őket.
Válogasd szét te is az alábbi szavakat, és adj nevet a csoportoknak!
Sopron
Duna

Tisza

Rába

Miskolc

Sajó

Szeged

Budapest

folyóvizek

városok

Rába
Tisza
Duna
Sajó

Szeged
Sopron
Budapest
Miskolc

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Emeséék elhatározták, hogy szombaton is és vasárnap is meglátogatnak egy tájvédelmi körzetet.
Háromra gondoltak: a Balaton-felvidékire (Bf), a Fertő-hanságira (Fh) és az Őrségire (Ő). Hová mehetnek szombaton, hová vasárnap? Segíts a tervezésben! Töltsd ki a táblázatot!
szombat

Bf

Bf

Fh

Fh

Ő

Ő

vasárnap

Fh

Ő

Ő

Bf

Bf

Fh
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
A következő hónapban Emeséék történelmi nevezetességeket szeretnének felkeresni. Ezért úgy döntenek, hogy:
VAGY TÖRÖKKORI, VAGY 1848-AS EMLÉKHELYRE MENNEK, DE CSAK AZ EGYIKRE.
Keretezéssel jelöld azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek szerint elhatározásukat megvalósították! Húzd át azokét, amelyek szerint nem!
A)

Megnéztek egy törökkori emléket és egy 1848-as emlékhelyet is.

B)

Nem néztek meg sem törökkori emléket, sem 1848-as emlékhelyet.

C)

Nem néztek meg törökkori emléket, de megnéztek egy 1848-as emlékhelyet.

D)

Megnéztek egy törökkori emléket, de nem néztek meg 1848-as emlékhelyet.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Egészítsd ki a táblázatot a minta alapján!
Győr
Balaton
Sopron
Eger






győri
balatoni
soproni
egri
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2. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Te hol születtél?
Helyezd el az ábrában azokat a szavakat, amelyek a születési helyedre vonatkoznak!
………………………… (ország), ………………………… (város vagy falu, a te születési helyed)
………………………… (megye)

………………………… (ország)

………………………… (megye)

………………………… (város)

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett mondatokat az állítás alapján!
a) Aki szereti a szülőhelyét, az szívesen megmutatja azt másoknak is.
Te szereted a szülőhelyedet, tehát szívesen megmutatod azt másoknak is.
b) Amelyik településen születtünk, azt a települést nevezzük szülőhelyünknek.
Petőfi Kiskőrösön született, ezért Kiskőröst nevezzük szülőhelyének.

tanári útmutató
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE,
DESCARTES - SZORZAT KÉPZÉSE
Egy iskolás csoport sétát tervezett Budapesten. A nevezetességek közül kiválasztották az állatkertet
(Á), a vidámparkot (V) és a Gellérthegyet (G). Mit nézhettek meg, ha voltak akik csak egyet, voltak
akik többet akartak megnézni?
a) Írd a táblázatba a megadott betűjelekkel!
Á

V

Á, G

G

V, G

Á, V

Á, , G

b) Utazás közben úgy játszanak a szavakkal, hogy városnevekhez toldalékokat illesztenek. Milyen
megoldások lehetnek? Írd a pontsorra!

Vácra

Vácbe

Vácből

Egerra

Egerbe

Egerből

Húzd át azokat, amelyek a nyelvhelyességnek nem felelnek meg!
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Keresd meg a kakukktojást! Jelöld áthúzással! Választásodat indokold!
Az okos ember nagyra becsüli a hazát.
Senki sem lehet próféta a saját hazájában.
Akkorát hazudik, hogy maga sem hiszi el.
A hazának a füstje is kedvesebb, mint idegen országnak a tüze.
Nem a hazával kapcsolatos közmondás.

tanári útmutató
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3. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Hermann Ottó híres tudósunk már a 19. században felfigyelt arra, hogy az emberek nem vigyáznak a
környezetükre, a Magyarországon élő gazdag madárvilágra.
Olvasd el a szöveget, húzd alá benne a mellékneveket! A megadott példák alapján, válogatva írd azokat a megkezdett táblázatba! Adj nevet a csoportoknak!
„A rétségek és műveletlen, gazdátlan területek ősi idejében zengett Magyarország a madarak énekétől. Hogy szép, tiszta vetéses táblákat nyerjenek, kivágták a legkisebb bokrot is, és evvel lassanként
elvonták a leghasznosabb madaraktól a fészkeléshez szükséges alkalmatosságot, ami bizony öreg hiba
volt. Erdőn, kertekben pedig kivágtak minden vén fát, amelynek odvai fészkelési helyet adtak volt
legértékesebb madarainknak.”
(Hermann Ottó: Védjétek a madarat!)

nem fokozott melléknév

fokozott melléknév

szép
műveletlen
gazdátlan
ősi
vetéses
szükséges
tiszta
öreg
vén
fészkelési

legkisebb
leghasznosabb
legértékesebb
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Petőfi sokszor megcsodálta szülőföldjét, az Alföldet.
a) Ha leíró fogalmazást kellene készítened erről a vidékről, és csak a fátlan, kietlen és délibábos szavakat kapcsolhatnád a síkság és puszta szavakhoz, milyen szókapcsolatokat alkothatnál a változatos
leíráshoz?

fátlan síkság

fátlan puszta

kietlen síkság

kietlen puszta

délibábos síkság

délibábos puszta

b) Ehhez a feladathoz a következő szókártáyk tartoznak:
sebes

fehér

fekete

tisza

körös

A lkosd meg az összes olyan szópárt, amelynek első tagja a SEBES, FEHÉR vagy a FEKETE, a második tagja pedig a TISZA vagy KÖRÖS!
Rakd ki szókártyákkal!



sebes

tisza

fehér

körös

fekete
SEBES TISZA

FEHÉR TISZA

FEKETE TISZA

SEBES KÖRÖS

FEHÉR KÖRÖS

FEKETE KÖRÖS

tanári útmutató
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Differenciálásra használható feladat.
Írd le azokat a szópárokat, amelyeket a térképen megtalálsz!
FEKETE-KÖRÖS

FEHÉR-KÖRÖS

SEBES-KÖRÖS

	Érdemes a helyesírásáról is beszélni.

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Egészítsd ki a hiányos mondatot!
A búza a kenyér alapanyaga.
A kenyér fontos táplálékunk.
A táplálék életet jelent.
A búza életet jelent.
Hallottad már, hogy a magyarok a búzát életnek is nevezik?
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Az alábbi szavakból válogatva egészítsd ki a hiányzó részeket! Segít a példa.
gulyás
mangalica
juh
csikó
marha

–
–
–
–

konda
nyáj
ménes
gulya

ménes

juh

–
–
–
–

ló
kondás
juhász
csikós
gulyás
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4. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Olvasd el a szöveget!
Válogasd szét a szövegben aláhúzott szavakat! Csak a szótövekkel dolgozz! Segítségül megkezdtük a
válogatást. Adj nevet is a csoportoknak!
Magyarország hegyekkel körülvett vidék, melyet számos folyó és patak tesz változatossá. Az ország
területét kiemelkedések, dombok tarkítják. Néhol halmokkal is találkozunk. A hegyek között összegyűlő vizek apró erek formájában, más vizekkel egyesülve érik el a nagy folyamokat. Azok pedig a
tengerekben fejezik be útjukat.

kiemelkedések

vizek

hegyek
halom
domb

folyó
ér
patak
folyam
tenger

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Az állításoknak megfelelően fejezd be a mondatot!
Amelyik vidéken jó szőlő terem, ott kiváló borokat készítenek.
Ahol kiváló borokat készítenek, az a vidék híres.
Tokaj vidékén jó szőlő terem, ezért az a vidék híres.
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Hazánk nemcsak szép tájairól híres, hanem egyes termékeiről is. Ezek közé tartozik a bor, a hagyma
és a paprika. Ezekkel a termékekkel kapcsolatban három település nevét szokták emlegetni: Makót,
Tokajt és Szegedet.
A gyerekek találgattak. Gyűjtsd össze, milyen párosításokat alkothattak a városok és a termékek neveivel! Használd a városok és a termékek neveinek kezdőbetűjét!
MAKÓ (M)

paprika (p)

SZEGED (SZ)

bor (b)

TOKAJ (T)

hagyma (h)

M–p

M–b

SZ – h

M–h

T–p

SZ – p

T–b

SZ – b

T–h

Differenciálásra alkalmas feladat.
Melyik település miről lehet híres? A valóságnak megfelelőeket színezd ki!

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATok KÉPZÉSE
Egészítsd ki a hiányzó szótagokat, és keresd meg a hiányzó szót!
SÁSKA

KACSA

CSAPAT

PATKÓ

KÓRÓ

5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Töltsd ki a táblázatot!
faék

+z

fazék

fejés

+t

fejtés

kíséret

+l

kísérlet

RÓKA

tanári útmutató
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5. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Nyelvtanórán az alábbi földrajzi neveket kellett a tanulóknak csoportosítani:
eger

bakony

mátra

pécs

visegrád

budai-hegység

Folytasd a megkezdett válogatást, és adj nevet a csoportoknak!

települések (városok)

hegyek, hegységek

Pécs
Eger
Visegrád

Mátra
Budai-hegység
Bakony

2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át a sorba nem illő szavakat! Választásodat indokold!
a) halászháló

horog

kalitka

csali

A kalitka nem kapcsolódik a halászathoz.
b) halász

vadász

fodrász

Nem állattal kapcsolatos foglalkozás.

madarász

71

72

MAtematika „B ” • maGYAR nyelv • 4. évfolyam

tanári útmutató

3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
A negyedikesek még többet szerettek volna megtudni Magyarország nevezetességeiről, ezért gyűjteni kezdték az egyes településekről szóló kiadványokat. Egyszerre négyet is találtak, amiből kettőt
ajándékként megkaphattak. Hogyan választhattak az alábbi négy kiadvány közül?
DUNAKANYAR (D)
SZIGLIGET (SZ)

HOLLÓKŐ (H)
NAGYVÁZSONY (N)

A betűk felhasználásával írd a könyvekre!

4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS-KAPCSOLÁS
Akik szeretik a Balatont és környékét, a Tüskevár című regényt is elolvasták. Olvasás közben két olyan
szót is találtak, amelyeket nem értettek, és magyarázatot sem találtak hozzá. Ezért azt a feladatot kapták, hogy a könyvtárban
NÉZZÉK MEG A MAGYAR ÉRTELMEZŐ KÉZISZÓTÁRBAN A LAPÁLY ÉS A ZSOMBÉK SZÓ
JELENTÉSÉT.
Az alábbiak közül keretezd be azoknak a nevét, akik az utasítás szerint jártak el, és húzd át azokét,
akik nem.
ZSUZSI

Megnézte a lapály szót, de nem nézte meg a zsombék szót.

GABI

Megnézte a lapály szót, sőt megnézte a zsombék szót is.

LUCA

Nem nézte meg a lapály szót, és nem nézte meg a zsombék szót sem.

ÉVA

Nem nézte meg a lapály szót, viszont megnézte a zsombék szót.

5. MODUL
ez történt

tanári 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
Munkács várát Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc mostohaapja, Thököly Imre védte katonáival.
A vár elvesztése után II. Rákóczi Ferencet és húgát elvették édesanyjuktól. Külföldön, idegenek nevelték őket. A felnőtt Rákóczi visszatért Magyarországra, ahol megismerte az ország gondjait.
Idegen neveltetése ellenére is szerette hazáját. Ez nem tetszett Lipót, Habsburg császárnak. Rákóczit
megvádolták, és börtönbe zárták. Halálos ítéletet szabtak ki rá. Ez a hír eljutott a porosz Lehmann
kapitányhoz, a börtön parancsnokához. Ő élete kockáztatásával szöktette meg Rákóczit.
A segítséget nyújtó kapitányt a császár kivégeztette.
Később II. Rákóczi Ferenc annak a szabadságharcnak az élére állt, amelyben a magyarok (kurucok)
függetlenségüket akarták kivívni az osztrákokkal (labancokkal) szemben. Szabadságharcuk elbukott.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Válogasd szét a történet szereplőit, és írd be a táblázatba!
magyar

nem magyar

Zrínyi Ilona
II. Rákóczi Ferenc
Thököly Imre

Lehmann kapitány
Lipót császár

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Mikor Lehmann kapitány megtudta, hogy a fogoly II. Rákóczi Ferencre halálos ítélet vár, elhatározta,
hogy megszökteti. Mindenki tudta, hogy aki segít egy fogolynak a szökésben, arra vérpad vár.
A fentiek ismeretében fejezd be a mondatot!
Lehmann kapitány segített Rákóczinak a szökésben, tehát vérpad várt rá.

tanári útmutató
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Zsuzsi és Géza azt a házi feladatot kapták, hogy készítsenek fogalmazást II. Rákóczi Ferencről.
Segítségül három címet is kaptak:
A munkácsi várban történt (V)

Rákóczi börtönbe kerül (B)

Rákóczi szökése (Sz)
Hogyan választhattat címet, ha mind a ketten másról írtak?
Zsuzsi

V

V

B

B

Sz

Sz

Géza

B

Sz

Sz

V

V

B

4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át a sorba nem illő szavakat! Döntésedet indokold!
a)

rabság

szabadság

börtön

fogság

A börtön, mert nem -ság végű főnév vagy a szabadság szó is, ellentétes jelentése miatt.
b)

török

tatár

kuruc

A kuruc nem ellensége a magyarnak.

labanc
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2. egység
1848. tavaszán egész Európában forradalmak söpörtek végig. Pesten 1848. március 15-én tört ki a forradalom, ami később szabadságharcként folytatódott. A harcoló katonák a végsőkig védték hazájukat.
Európában a magyar szabadságharc tartott legtovább, de az osztrák császár az orosz cártól kapott
segítséggel fegyverletételre kényszerítette a magyar csapatokat.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – besorolás, HALMAZKÉPZÉS
Ákosék a március 15-i ünnepre készülve írták ezeket a cédulákat. Mikor elkészültek, a fiúk kiválogatták a felhívásokat, mert azokat egy hirdetőtáblára ragasztották. A többit a lányoknak szereplés közben
kellett felolvasniuk.
Hogyan válogattak? Írd a számok segítségével a táblázatba! Adj nevet a másik csoportnak!

1.

Figyelem!
Önkéntesek jelentkezését várjuk Damjanich tábornok seregébe!

2.

Damjanich vörössipkásaival Tápiószelére érkezett.

3.

A tápiószelei asszonyok kaláccsal, meleg étellel fogadták a katonákat.

4.

Aki teheti, önkéntes adományaival segítse a hadsereg megszervezését!

5.

Kérjük az asszonyokat, hogy jelentkezzenek a sebesültek ápolására!

6.

Petőfi Sándor eltűnt a segesvári csatában.

7.

Gábor Áron kéri a falvak lakóit, hogy harangjaik felajánlásával
segítsék az ágyúöntést!

8.

Görgey tábornok Világosnál letette a fegyvert az orosz csapatok előtt.

felhívás

hírek

1 4 5 7

2
3 6 8
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS, PERMUTÁLÁS
Minden év március 15-én megemlékezünk az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeiről.
a) A negyedik osztályosok eljátszottak több, 1848-hoz köthető eseményt. Játékukban Petőfi és Jókai az
orvosokat (O), a jogászokat (J) és a mérnököket (M) látogatta meg. Hogyan választhatták ki, hogy
ki kit látogat meg először? Írd be a táblázatba a betűk segítségével!
Jókai

O

O

J

J

M

M

Petőfi

J

M

M

O

O

J

b) Eljátszották azt is, hogy Kossuth toborzására lelkes önkéntesekként beálltak katonának. Nekik meg
kellett tanulniuk az ágyú, a puska és a kard használatát.
 yűjtsd össze, milyen sorrendben tanulhatták meg a fegyverek kezelését! Írd a betűk felhasználáG
sával a táblázatba!

ágyú (Á)

puska (P)

kard (K)

először

Á

Á

P

P

K

K

másodszor

P

K

Á

K

Á

P

harmadszor

K

P

K

Á

P

Á
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS,
VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Az állítások segítségével folytasd a megkezdett mondatot!
Az 1848-as forradalmak idején a magyar nép is választás elé került, mert szabadon akart élni. Tudták,
ha szabadon akarnak élni, akkor vagy fellázadnak elnyomóik ellen, vagy megvárják, amíg más nép
siet a segítségükre.
A forradalmak idején a magyar nép nem várta meg, amíg más nép siet a segítségére, hanem fellázadtak elnyomóik ellen.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Keresd a párokat a példa alapján! Az alábbi kifejezésekből válogass!
ágyú
Jókai
Petőfi
Landerer
Gábor Áron
Táncsics

Nemzeti dal

Landerer







puska
12 pont
Nemzeti dal
nyomda
ágyú
börtön

Táncsics
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3. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Olvasd el az ismerős sorokat! Figyeld meg a kiemelt szavakat!
„Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt
Megbűnhődte már e nép
A multat s jövendőt!”
(Kölcsey Ferenc: Himnusz)
Folytasd a válogatást, és nevezd meg a csoportokat!
-val, -vel ragos főnevek
kedvvel
bőséggel
ellenséggel

-t ragos főnevek
magyart
kart
multat
jövendőt
esztendőt
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A feladathoz a következő szókártyák tartoznak:



víg

szomorú

boldog

év

esztendő

a) A lkoss szópárokat az alábbi szavakkal! A szókártyákat úgy rakd egymás mellé, hogy mindig a piros
álljon elől!

víg év

víg esztendő

szomorú év

szomorú esztendő

boldog év

boldog esztendő

b) Írd a vonalra a Himnuszban is előfordulót!
víg esztendő

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Ha egy népnek van himnusza és címere, akkor vannak nemzetközileg elismert jelképei.
Az állítás alapján fejezd be a megkezdett mondatot!
A magyar népnek is van himnusza és címere, tehát vannak nemzetközileg elismert jelképei.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át a kakukktojást! Választásodat szóban indokold!
„S elsújtád villámidat…”
Súlyt tett a mérlegre.
Sulykolja a tanulnivalókat.
Több megoldás is lehet: elsújtád szót j-vel írjuk
idézet – nem idézet.

tanári útmutató
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4. egység
Pest és Buda fejlődésével szükségessé vált a két városrészt összekötő híd megépítése. A híd elkészítéséhez szükséges pénz előteremtésére, és a tervek elkészíttetésére Széchenyi István vállalkozott. A híd
kivitelezését két angliai mérnökre bízták. A munka gyorsan haladt, de az utolsó lánc felhúzásakor az
emelőlánc elszakadt, és a szerkezet a Dunába zuhant.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Az alábbi kifejezések közül húzd alá azokat, amelyekre a híd építésekor szükség lehetett!
cölöpverő gépek

kő

láncok

rádió

kotrógép

uszály

pénz

fém

csónak

hangszerek

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Az itt látható ábrában elhelyezett szótagokból úgy alkoss kéttagú szavakat, hogy mindig a belső körből indulj ki! A szavakat írd le!

KA
DU MÓ
DA

DUNA

DUKA

DUDA

NA

MÓNA

MÓKA

MÓDA

Az ismerteket karikázd be!
A MÓDA kivételével minden szó elfogadható. A MÓNA névként ismert a mai svéd gyermekversekből.
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KAPCSOLÁS
Pest és Buda lakói tudták, hogy csak akkor épülhet meg a Lánchíd, ha
JÓ A TERV ÉS PÉNZ IS LESZ.
Az alábbi állítások betűjelei közül karikázd be annak (azoknak) a betűjelét, amelyek szerint felépülhetett a híd, húzd át azt (azokat), amelyek szerint nem!
A)

Széchenyi István készíttetett jó tervet, de nem volt pénz.

B)

Széchenyi István nem készíttetett jó tervet, és nem volt pénz sem.

C)

Széchenyi István nem készíttetett jó tervet, de volt pénz.

D)

Széchenyi István készíttetett jó tervet, és volt pénz is.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS, SOROZATok KÉPZÉSe
a) Húzd át a sorba nem illőt! Választásodat indokold!
hídpillér

hídláb

hídavatás

hídkorlát

A hídavatás nem hídszerkezeti elem.
Erzsébet híd

Lágymányosi híd

Széchenyi lánchíd

Árpád híd

Két megoldás lehetséges: Széchenyi lánchíd (a név utal a híd szerkezetére vagy a Lágymányosi híd,
mert itt az előtag település neve.
Differenciálásra használható feladat
b) Folytasd a megkezdett sort legalább két szóval!
hídláb

lábtenisz

teniszütő

ütőér
érfal

ütőhangszer
hangszerbolt

ütőkártya
kártyavár

tanári útmutató
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5. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Amikor a negyedikesek a történelmi olvasmányokat olvasták, a tanító néni olyan szókártyákat adott
minden gyereknek, amelyeken történelmi személyiségek neve volt olvasható.
Szent István

Hunyadi János

Mátyás király

IV. Béla király

Zrínyi Ilona

Dobó István

Mátyás király neve piros kártyán, Dobó István neve kék kártyán szerepelt. A többit a gyerekeknek
kellett kiszínezni.
A kártyák színezésével mutasd meg, hogy lettek pirosak, kékek!
Adj nevet is az azonos színű kártyáknak!
piros kártyák
királyok
Mátyás király
IV. Béla király
Szent István

kék kártyák
várvédők
Dobó István
Hunyadi János
Zrínyi Ilona

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
Bem apó (B), Damjanich János (D) és Klapka György (K) az 1848-as szabadságharc tábornokai voltak.
Kati, Pisti és Zoli elhatározták, hogy képeket gyűjtenek róluk. Hogyan oszthatták meg egymás között
a munkát, ha mindenki mást választott?
A betűk segítségével írd a láncszemekbe, milyen lehetőségeik voltak!
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
A gyerekek szerették volna megnézni a komáromi erődöt és a pákozdi emlékművet. A tanító néni
megígérte nekik, hogy
ELVISZI ŐKET A KOMÁROMI ERŐDBE VAGY A PÁKOZDI EMLÉKMŰHÖZ, VAGY MINDKETTŐHÖZ.
Az alábbi állítások betűjelei közül karikázd be azokat, amelyek szerint teljesült az ígéret, és húzd át
azokat, amelyek szerint nem!
A)

Meglátogatták a komáromi erődöt, és elmentek Pákozdra is.

B)

Meglátogatták a komáromi erődöt, de nem mentek el Pákozdra.

C)

Nem látogatták meg a komáromi erődöt, és nem mentek el Pákozdra sem.

D)

Nem látogatták meg a komáromi erődöt, de elmentek Pákozdra.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át a sorba nem illőt! Választásodat szóban indokold!
a) II. Rákóczi Ferenc

Thököly Imre

Fekete István

Széchenyi István

Fekete István nem történelmi személyiség.
b) harcol

viaskodik

meghátrál

küzd

c) bátor

küzdő

visszahúzódó

merész

A két jelölt szó jelentése ellentéte a többinek!

harcias

kivágandó
eszközök
szókártyák
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3. modul – 3. egység – 2. feladat

ló

legtüzesebb

melyik

3. modul – 5. egység – 3. feladat

tekereg

telente

tereken

4. modul – 3. egység – 2. feladat

sebes

fehér

fekete



tisza

körös
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víg

szomorú

boldog



év

esztendő
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