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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

tanári útmutató





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.
A képességfejlesztő feladatok beillesztése során meg kell határoznunk azok alkalmazásának
helyét és módját is. Ennek korlátja általában a tananyag viszonylagos zsúfoltsága, illetve a tanmenet
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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.

Felhasznált irodalom
C. Neményi Eszter és Somfai Zsuzsa (2001): A matematikai tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai.
Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Csíkos Csaba és Dobi János (2001): Matematikai nevelés. In: Báthory Zoltán és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 355–372.
Dobi János (szerk., 1994): A matematikatanítás a gondolkodásfejlesztés szolgálatában. PSZMP – Calibra –
Keraban, Budapest.
Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.
Nagy József (2003): A rendszerező képesség fejlődésének kritériumorientált feltárása. Magyar Pedagógia,
3. sz., 269–314.
Nagy József (2004): Az elemi kombinatív képesség kialakulásának kritériumorientált diagnosztikus feltárása.
Iskolakultúra, 8. sz., 3–20.
Vidákovich Tibor (2002): Tudományos és hétköznapi logika: a tanulók deduktív gondolkodása. In: Csapó Benő
(szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest, 201–230.
Vidákovich Tibor (2004): Tapasztalati következtetés. In: Nagy József (szerk.): Az elemi alapkészségek fejlődése
4–8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged, 52–62.
Vidákovich Tibor (2005): A matematikai kompetencia fejlesztésének koncepciója. suliNova Kht., Budapest.
dr. Vidákovich Tibor

A GONDOLKODÁSI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE
A MAGYAR NYELVI ÓRÁKON
Tanári útmutató:
• A füzet öt különálló modult tartalmaz a 6. osztály tananyagának öt témaköréhez kapcsolódóan.
• Minden modul öt egymást követő fejlesztő egységet tartalmaz.
• A modulok beépíthetők az ismeretszerzés, a rendszerezés, a gyakorlás, az ismétlés folyamatába.
• Nagyon fontos, hogy minden modult öt egymást követő tanórán dolgozzunk fel. Nem célszerű
megoldás két önálló tanítási órába sűríteni vagy egy tanítási órán több egységet feldolgozni, vagy
hosszabb kihagyásokkal alkalmazni a modul egységeit, mert akkor a képességfejlesztés nem lesz
hatékony. Ideális megoldás lenne, ha a B-típusú fejlesztést vállaló szaktanárok egymással is egyeztetnének, és a tanév minden hónapjában sor kerülhetne valamelyik tantárgy keretein belül a gondolkodási képességek fejlesztésére.
• A zokon az órákon, amelyeken a fejlesztő feladatlappal foglalkoznak a gyerekek, az órából 10–12
percet szükséges a feladatsorra szánni.
• A bevezető szövegek nem a teljesség igényével készültek, egy-egy témának a lényegét vagy éppen
csak egy szeletét emelik ki. Arra törekedtünk, hogy a bevezetők rövidek legyenek, így közös megbeszéléskor a tanár könnyen tisztázhatja az esetleges szövegértési problémákat. Másrészt fontosnak
tartottuk, hogy az általunk használt megfogalmazás ne hasonlítson egyik tankönyv szövegéhez se,
a modulok bármelyik tankönyvcsalád használata mellett alkalmazhatók legyenek. Kizárólag a tantervi előírást vettük figyelembe. A bevezető elolvasásakor nem az a cél, hogy „bemagolt” ismereteket
hívjunk elő, hanem az, hogy a tanulók gondolják át, és rendszerezzék újra a korábban tanultakat!
• A szövegre épülő feladatok motiválnak, felkeltik az érdeklődést, a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodnak. A gondolkodási képességeket fejlesztik, és közben a tanult nyelvtani ismeretek is
mélyülnek.
• A modul elején található szövegre épülnek a gondolkodási képességeket fejlesztő feladatok, tehát ismét hangsúlyozzuk, hogy a bevezető az adott témakörből csak annyi ismeretet tartalmaz, amennyi
a feladatok elvégzéséhez feltétlenül szükséges.
• Vannak olyan feladatok is – többnyire a modulok elején –, amelyek nem képességet fejlesztenek,
hanem a szövegfeldolgozást segítik.
• A bevezetőt a tanulók otthon is elolvashatják, a tanár azonban mindenképpen győződjön meg arról,
hogy valóban elolvasták, sőt minden egység elején hívja fel a figyelmet arra, hogy a feladatok megértéséhez a szöveg információi szükségesek.
• A feladatsor az óra bármelyik részébe beilleszthető akár ráhangoló vagy ismétlő részként, akár gyakorlásként. Feldolgozható frontális osztálymunkával, csoportmunkával, illetve önálló feladatként
is.
• A z egységek feldolgozása változatos óraszervezéssel történhet, de a helyes megoldás feladatonként
vagy az egység végén hangozzék el!
• A modulokat ajánlott a tanév során egyenletesen elosztva, az óra elején vagy végén ismétlésre,
összegzésre felhasználni.

1. MODUL
az ige
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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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AZ IGE
Beszédünkben és írásunkban gyakran használunk igéket. Kifejezhetünk velük cselekvést: pl. elindultam, biciklizünk, beszélgettek. Ezeket a cselekedeteket akarattal tesszük. Vannak azonban olyan
események is, amiket akarattal nem befolyásolhatunk: pl. elestem, besötétedett, kipirult: ezek történést megnevező igék. A dolgok létezését is igékkel fejezzük ki: pl. van, volt, nincs, lesz.
Figyeljük meg most egy cselekvést jelentő szón, mi mindent árul el az ige alakja!
		
megterveznénk:
				
				
				
				
				

Több személy cselekszik.  T/1.
Most cselekszenek.  jelen idő
A cselekvésnek valami akadálya van.  feltételes mód
A cselekvés valamire irányul.  ragozás:
– egy kirándulást  általános (alanyi)
– a biciklitúrát  határozott (tárgyas)

Az igealak jellemzői tehát a következők:
1. Szám / személy: egyes vagy többes / 1., 2., 3.
2. Idő:
		
		

jelen
múlt
jövő

3. Mód:
		
		

kijelentő
feltételes
felszólító

4. Ragozás:
		

általános (alanyi)
határozott (tárgyas)
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1. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Sorold be a szöveg példaszavait jelentésük szerint a táblázatba! Töltsd ki a fejlécet is!
Igék
Cselekvést jelentők

Történést jelentők

Létezést jelentők

elindultam, biciklizünk,
beszélgettek, megterveznénk

elestem, besötétedett, kipirult

van, nincs, lesz

2. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Az osztály dolgozatírásra készült. Összefoglalták, amit az igéről tanultak.
A tanárnő azt mondta, hogy mindenki írjon egy megállapítást az igéről. A gyerekek a feladatot így
oldották meg:
Ági

Saci
Az ige szó.

Van olyan ige, amelyik
cselekvést nevez meg.

Gergő
Van olyan ige, amelyik
tulajdonságot nevez meg.

Marci
Vannak létezést jelentő
igék.

Peti
Van történést megnevező
ige.

A tanárnő átnézte a megoldásokat, és megállapította, hogy egy tanuló kivételével mindenkinek igaza
van.
Ki tévedett? Gergő.
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3.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATok KÉPZÉSE
Folytasd a sort!
megtervezem, megtervezném, megtervezed, megterveznéd, megtervezi, megtervezné, megtervezzük, megterveznénk, megtervezitek, megterveznétek, megtervezik, megterveznék
Mi a szabály?
A ragozási sor követése. Minden számban és személyben a kijelentő és a feltételes módú alak váltakozik.

4.	feladat

	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Olvasd el az állítást!
Az ige ragozása vagy általános vagy határozott.
Karikázd be az alábbi lehetőségek közül azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd át
azokét, amelyek nem fordulhatnak elő.
A) Egy ige egyidejűleg általános és határozott tagozású is.
B) Egy ige nem általános, hanem határozott ragozású.
C) Egy ige nem határozott, hanem általános ragozású.
D) Egy ige nem határozott, és nem is általános ragozású.

5.	feladat

	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Az összefoglaló óra végén a tanárnő két diákot megdicsért. Kik lehettek a legügyesebbek? Sorolj fel
minden lehetőséget!
A kezdőbetűket használd (Saci = S, Ági = Á, Marcsi = M, Gergő = G, Peti = P)!
S

Á

S

M

Á

M

G

M

S

G

Á

G

G

P

P

M

S

P

Á

P
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2. egység
A hétvégén kerékpártúrára ment az osztály. A túra előtt a gyerekek
megállapodtak, hogy a zavartalan közlekedés érdekében kézjelekkel fogják figyelmeztetni egymást bizonyos cselekvésekre.

1. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIák képzése
Egészítsd ki a felszólításokat, és az üresen hagyott négyzetekbe találj ki jeleket!
		

Állj meg!

–

Álljál meg!

		

Nézz körül!

–

Nézzél körül!

		

Szállj le!

–

Szálljál le!

		

Fékezz!

–

Fékezzél!

		

Kanyarodj jobbra!

–

Kanyarodjál jobbra!





A két felszólítás közül melyik az udvariasabb? A hosszabb.
Melyiket használjuk inkább a közlekedésben? A rövidebbet.
Miért? Mert az határozottabb felszólításra ad lehetőséget.

20
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2. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
A túrára induló gyerekek tudták, hogy a repülőtér mellett fognak
elhaladni. Összevitatkoztak azon, hogy fogják-e látni a felszálló
gépeket. Amíg a gyülekezőhelyen várakoztak, azt játszották, hogy
hogyan tudják összekapcsolni a következő szavakat:
Írj le minden lehetséges háromtagú szerkezetet az alábbi szavak felhasználásával!
fogják

nem

látni

fogják nem látni
fogják látni nem
nem fogják látni
nem látni fogják
látni fogják nem
látni nem fogják
Szóbeli feladat: Érzékeltesd hangsúlyozással, hogy mindegyik szókapcsolatnak lehet jelentése adott
szövegkörnyezetben!

3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Petinek megígérték a szülei, hogy:
HA ELOLVASSA A KÖTELEZŐ OLVASMÁNYT, AKKOR ELENGEDIK A BICIKLITÚRÁRA, DE
CSAK AKKOR.
Az alábbi lehetőségek közül karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek szerint a szülők betartották
Petinek tett ígéretüket, és húzd át azokat, amelyek szerint nem!
A)

Elolvasta a kötelező olvasmányt, és elengedték a biciklitúrára.

B)

Elolvasta a kötelező olvasmányt, de nem engedték el a biciklitúrára.

C)

Nem olvasta el a kötelező olvasmányt, mégis elengedték a biciklitúrára.

D)

Nem olvasta el a kötelező olvasmányt, így nem is engedték el a biciklitúrára.

tanári útmutató
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4. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át minden oszlopban azt az igét, amelyik nem illik a többi közé!
a)

lenne
b)
volt		
nincs		
esik		

felpumpáljuk
c)
lelakatolják		
feleznek		
kitoljátok		

forogjon
forgat
fordul
fordít

Indokold szóban röviden a választásaidat!
a) Nem létezést jelent.
b) Nem igekötős.
c) Nem kijelentő módú.
(Más helyes megoldás is lehetséges)

5. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A következő fogalmak felhasználásával írd le, hogy mi az ige!
cselekvés

szó

létezés

Az ige cselekvést vagy történést vagy létezést jelentő szó.

jelent

történés
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3. egység
1. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIák képzése,
rendszerező képesség – halmazképzés
a) Egészítsd ki a táblázatot a példa szerint! (Ügyelj arra, hogy a mód, az idő, a szám és a személy ne
változzon!)
Általános (alanyi) ragozás

Határozott (tárgyas) ragozás

szednék

szedném

megesztek

megeszitek

tudok

tudom

sajnáltatok

sajnáltátok

játszanak

játsszák

iszom

iszom

el fogsz hinni

el fogod hinni

eltettek volna

eltették volna

b) Egészítsd ki a táblázat fejlécét!

2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – Visszalépő következtetés,
előrelépő következtetés

A kirándulás előtt a gyerekek tisztázták a közlekedési szabályokat,
így mindenki szabályosan közlekedett.

Fejezd be a megkezdett mondatokat!
a) Amikor a lámpa zöldre vált, akkor mindenki elindul.
Most még nem indult el senki sem, tehát a lámpa nem váltott zöldre.

tanári útmutató
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b) Ha nincs kerékpárút, akkor a biciklisek az úttesten közlekednek.
Most a biciklisek nem az úttesten közlekednek, tehát van kerékpárút.

c) Ha a kerékpárosok a számukra elválasztott részen közleked-		
nek, akkor legfeljebb 20 km/h sebességgel haladnak.
Most a gyerekek a kerékpárosoknak kialakított részen közlekednek, tehát legfeljebb 20 km/h sebességgel haladnak.

3. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
A kirándulók megbeszélték, hogy könnyebb lesz egymásra figyelni, ha a biciklis sor elején és végén
mindig ugyanaz a gyerek halad. A két helyre négyen is jelentkeztek: Saci, Ági, Marci és Gergő. Így
sorsolni kellett. Írd le a sorsolás összes lehetséges eredményét! Kezdőbetűket használj! (Saci = S,
Ági = Á, Marci = M, Gergő = G).
Elöl
S
S
S
Á
Á
Á
M
M
M
G
G
G

Hátul








































Á
M
G
S
M
G
Á
S
G
Á
M
S
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4. egység
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Rendezd halmazokba a következő igéket módjuk szerint! Adj címet a halmazoknak!
oltotta

termett

szóljatok

juthatna
voltál

várj

zavarhatja

méltóztassék
vidd

tudnám

hallottuk volna

Kijelentő mód

Feltételes mód

Felszólító mód

oltotta, termett,
voltál, zavarhatja

juthatna, tudnám,
hallottuk volna

várj, méltóztassék,
szóljatok, vidd

2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett mondatokat!
a) Egy szó akkor és csak akkor ige, ha vagy cselekvést vagy történést, vagy létezést fejez ki.
Az eltörik szó történést fejez ki, tehát ige.
b) Ha az igealak segédigét is tartalmaz, akkor az ige vagy kijelentő módú és jövő idejű vagy feltételes
módú és múlt idejű.
A lassítottunk volna alak segédigét tartalmaz, de nem kijelentő módú és jövő idejű, tehát feltételes
módú és múlt idejű.

3. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át a kakukktojást! Választásodat indokold meg!
a) megkedveli, előír, beszélget, beosztja, felemel
A beszélget nem igekötős, a többi igen.
b) nincs, volt, lett, van, volna
A
 volna feltételes módú, a többi kijelentő módú ige, vagy a nincs, mert tagadó, a többi állító értelmű.
c) indulhatunk, látnánk, találkoztunk volna, szemerkélne, alkonyodott volna
Az indulhatnak kijelentő módú ige, a többi feltételes módú.
(Más helyes megoldás is lehetséges.)
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4.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
A kirándulók egyórás pihenőt tartottak. Ezalatt mindenki mást
szeretett volna csinálni: fagyizni, focizni, sétálni vagy uzsonnázni.
Sajnos az időbe csak kettő fér bele. Mindenki felírta egy lapra a
javaslatait.

Írd le a lehetőségeket! T/1. személyű felszólító módú alakokat használj!

uzsonnázzunk,
focizzunk

uzsonnázzunk,
fagyizzunk

uzsonnázzunk,
sétáljunk

fagyizzunk,
focizzunk

fagyizzunk,
sétáljunk

focizzunk,
sétáljunk
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5. egység
1. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Következtess az alábbi mondatból!
Egy szó akkor és csak akkor ige, ha cselekvést vagy történést vagy létezést jelent.
A focizás szó nem cselekvést, nem történést és nem is létezést jelent, tehát nem ige.

2. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIák képzése
Helyezd el a szavakat a dominóra! Figyelj a helyesírásukra!
(Megjegyzés: A feladat elvégzése előtt érdemes tisztázni a dominó játékszabályait.)

fussatok

vigyétek vissza

reménykedjen

kezdjük el

hasson

vegyük meg

fussatok

nevessen

vegyük meg

fejezzétek be

mosakodjál

eddzük

fogóddzatok

mosakodjál

tanítsd

tanítsd

hasson

vigyétek vissza

reménykedjen

Az azonos helyesírási problémát tartalmazó (-d, -dz, -t, -sz, -ik) igék kerültek egymás mellé a dominóban.
Más megoldás is lehetséges!
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3. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Rendezd táblázatba a megadott igéket, és adj címet az oszlopoknak!
oldjam meg

megoldottam

meg fogom oldani
kijelentő mód

megoldanám

megoldom

megoldottam volna

feltételes mód

felszólító mód

jelen

múlt

jövő

jelen

múlt

jövő

jelen

múlt

jövő

megoldom

megoldottam

meg
fogom
oldani

megoldanám

megoldottam
volna

–

oldjam
meg

–

–

4. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT képzése
Alkoss meg minden lehetséges igét a szavak és a képzők felhasználásával úgy, hogy mindkét halmazból egy-egy elemet használsz fel!

mosunk
meséltetek
pihenj

-hat / -het
-tat / -tet
-gat / -get

moshatunk, mosatunk, mosogatunk, mesélhettetek, meséltettetek, mesélgettetek,
pihenhess, pihentess, pihengess

2. MODUL
a FŐNÉV
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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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A főnév
A főnév olyan szó, amellyel megnevezünk valakit vagy valamit.
Ha körülnézel a szobádban, látod, hogy tárgyak, azaz élettelen dolgok vesznek körül: asztal, szék,
ágy, játékok, könyvek. Az is lehet, hogy élőlények is vannak körülötted: cica, hörcsög, halak, növények.
Ha bejön a nagymamád vagy a barátod, akkor hamarosan kialakulhat egy jó beszélgetés, történetmesélés,
nevetgélés, így a délután vidám hangulatban telik el.
A példákból látod, hogy a főnév nemcsak konkrét (látható, tapintható) dolgokat jelölhet, hanem elvont
(gondolatainkban létező) fogalmakat is.
Hogyan csoportosítjuk a főneveket? Figyeld meg a következő ábrát!
köznevek 

cica

ház

ember

Kormi

Csodák Palotája

Panni

 tulajdonnevek

A köznév több hasonló élőlény vagy dolog közös neve. A tulajdonnév pedig megkülönböztetésül szolgál.
Az osztályba lányok és fiúk járnak. A lány és a fiú szavak köznevek. A Marci viszont akkor sem köznév, ha történetesen hárman is vannak az osztályban, akik ezt a nevet viselik.
A tulajdonnevek fajtái:
1.
személynevek (Kováts Zoltán)
2.
állatnevek (Kormi)
3.
földrajzi nevek (Mogyoród)
4.
csillagnevek (Fiastyúk)
5.
intézménynevek (Csodák Palotája)
6.
címek (Értelmező kéziszótár)
7.
kitüntetések, díjak neve (Kossuth-díj)
8.
márkanevek (Ferrari)
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1. egység
1. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIák képzése
Válaszd ki a megfelelő főnevet a felismert összefüggés alapján!

::

szekrény

cipős szekrény

patak

::

irodalom

történelem

Esti Hírlap

::

bútor

asztal
intézmény

=

híd

kőhíd

::

kőhíd

::

Esti Hírlap

::

Vörösmarty
Mihály
Gimnázium

park

=

Nők Lapja

Nemzeti dal

=

újság

intézmény

épület

ház

2. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Alkoss kéttagú összetételeket az alábbi szavakból! Egy összetételen belül mindegyik szót csak egyszer
használhatod.
szó

hang

beszéd

pár

szóbeszéd, szóhang, szópár, beszédszó, beszédhang, beszédpár, hangszó, hangbeszéd, hangpár, párszó, párbeszéd, párhang
Húzd alá azokat a szavakat, amelyeket a beszédünkben is használunk!
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3. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Egészítsd ki az ábrát a bevezető szöveg alapján!

köznév

személynév

állatnév

főnév

csillagnév

kitüntetések és díjak neve
tulajdonnév
intézménynév

márkanév

földrajzi név

cím

4. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot a következő állítás alapján!
A kötőjelesen írt földrajzi név -i képzős alakjának előtagját akkor, és csak akkor kezdjük nagybetűvel,
ha az előtag tulajdonnév.
A Dél-Magyarország olyan földrajzi név, amelynek előtagja nem tulajdonnév, tehát -i képzős alakját
nem kezdjük nagybetűvel.
Írd le a szabálynak megfelelően a Dél-Magyarország –i képzős alakját! dél-magyarországi
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5. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Helyezd el az ábrában az alábbi földrajzi neveket!
Csongrád

Európa

Dél-Magyarország

Magyarország

Kárpát-medence

Európa

Kárpát-medence
Magyarország
Dél-Magyarország
Csongrád megye
Csongrád

Csongrád megye
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2. egység
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS

A Szabó és a Kováts család közös nyaralást tervez. Még nem
döntötték el, hogy hová utazzanak. Segíts nekik!

Írj három-három településnevet a térkép alapján a megadott szempontok szerint!

Hegyvidéken van:

Vízparton van:

pl.: Hárskút
Lókút
Eplény

pl.: Balatonkenese
Balatonfűzfő
Alsóörs
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2. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE

Miki vasárnap délután átment Zoliékhoz, hogy megtervezzék a
nyaralás részleteit. Gondolkozott rajta, hogy esetleg visz valami
finomságot is, az is lehet, hogy többfélét is. A következőkből válogathatott: csoki, mogyoró, narancs.
Írj a dobozokba minden lehetőséget, amit Miki vihetett!

semmit

csokit

mogyorót

narancsot

csokit,
mogyorót

mogyorót,
narancsot

csokit,
mogyorót,
narancsot

csokit,
narancsot

3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
A gyerekek elővették a térképet, hogy megkeressék a nyaralás helyszíneit. Azt figyelték meg, hogy a
földrajzi neveket sokféleképpen írják a térképen. Mit is tanultak erről nyelvtanórán?
Fejezd be az alábbi mondatokat a nyelvtani szabály alapján!

A hat szótagúnál hosszabb, többszörösen összetett földrajzi neveket akkor
és csak akkor kell egybe írni, ha azok településnevek.

a) A Felsőcikolapuszta hat szótagúnál hosszabb, többszörösen összetett településnév, tehát egybe kell
írni.
b) Borsod-Abaúj-Zemplén megye nevében hat szótagnál hosszabb többszörös összetétellel találkozhatunk, de ez nem településnév, tehát nem kell egybe írni.
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4. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
A térkép tanulmányozása után a gyerekek játszottak.
Töltsd ki a táblázatot a példa alapján! Adj címet az oszlopoknak!
pl.

Kedvenceik

Gyerekek

Márka

Város

Állat

Édesség

Reni

Renault

Róma

rozmár

répatorta

Miki

Mazda

Makó

majom

mogyorókrém

Andi

Audi

Agárd

aligátor

almás rétes

Zoli

Zastava

Zalaegerszeg

zebra

zizi

(Más helyes megoldás is lehetséges.)
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3. egység
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Írd le az alábbi elemek felhasználásával, hogy mi a főnév!
szó

élőlény
megnevez

fogalom
élettelen dolog

A főnév olyan szó, amely vagy élőlényt vagy élettelen dolgot vagy fogalmat nevez meg.

2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Egészítsd ki a megkezdett mondatokat a következő megállapítás alapján!
Van olyan főnév, amelyiknek csak a helyesírásából derül ki, hogy tulajdonnév vagy köznév.
Ha nagybetűvel kezdjük, akkor tulajdonnév, ha pedig kis kezdőbetűvel írjuk, akkor köznév.
A Szabó szót nagybetűvel kezdtük, tehát tulajdonnév.
A kovács szót kisbetűvel kezdtük, tehát köznév.

3. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATok KÉPZÉSE
Írj legalább három új szót a felismert szabály alapján!
ír, irat, írat, írás, írhat, iroda, irkál, iromány, írogat, irkálás stb.
Írd le a szabályt!
Az ír szó képzett alakjaiban ige és főnév váltakozik.
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4. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
A gyerekek (Andi, Reni, Miki és Zoli) a vonaton egymás mellé ülhettek. Kisebb vita tört ki azon, hogy
ki kerüljön az ablak mellé. Hogyan ülhetnek le, ha a lányok is és a fiúk is egymás mellett szeretnének
ülni?
Írj le minden lehetőséget! Csak a nevek kezdőbetűjét használd!
A

M

R

Z

M

A

M

R

R

Z

A

M

Z

R

Z

A

A

Z

R

M

Z

A

Z

R

R

M

A

Z

M

R

M

A
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4. egység
1. 	feladat
	RENDSZEREZő képesség – FELOSZTÁS
Kovátsék gyerekei a nyaralás első reggelén a következő rejtvényt kapták a szülőktől!
Osszátok két csoportra a felsorolt főneveket!
Adjatok címet is a halmazoknak! (Ebből megtudhatjátok, hova megyünk ma kirándulni, és még egyebet is. Mi az?)
Pannónia

Kőszeg

Sopron

Kőszeg, Sopron, Nagycenk,
Fertőd

Gyulai

Nagycenk

Szobi

Fertőd

Sport

Pannónia, Gyulai, Szobi, Sport
Márkanevek

Településnevek
Találd ki, mit visz a család uzsonnára!
Pannónia sajtot, Gyulai kolbászt, Szobi szörpöt és Sport szeletet.

2. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Amire a felnőttek hazatértek a bevásárlásból, a gyerekek megfejtették a rejtvényt. Valaki felvetette,
hogy négy város bejárása túl sok lesz egy napra.
A felsorolt helyek közül (Sopron, Kőszeg, Fertőd, Nagycenk) azonban hármat feltétlenül meg akartak
nézni. Hogyan dönthettek?
Sorolj fel minden lehetőséget!

Sopron
Kőszeg
Fertőd

Sopron
Kőszeg
Nagycenk

Sopron
Fertőd
Nagycenk

Kőszeg
Fertőd
Nagycenk
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3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot a következő állítás alapján!
Kovátsék fürödni szerettek volna. Megbeszélték, hogy ha délután nem esik az eső, akkor nem mennek
el Szabóékkal a városnéző kirándulásra.
Délután Kovátsék is elmentek Szabóékkal a kirándulásra, tehát esett az eső.

4. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – analógiák képzése
Képezz a megadott igéből más szófajú szavakat a minta alapján!
tud

tudat

tudatos

tudatosság

akar

akarat

akaratos

akaratosság

indul

indulat

indulatos

indulatosság

Érdemes rákérdezni, melyik oszlopban milyen szófajú szavak találhatók: – igék – főnevek – melléknevek – főnevek.
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5. egység
1. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Egy esős napon a két nyaraló család ebben állapodott meg:
VAGY MOZIBA MENNEK VAGY ÁSVÁNYKIÁLLÍTÁSRA, DE AZ IS LEHET, HOGY MINDKÉT
HELYRE.
Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek bekövetkezhettek, és húzd át azokét, amelyek
nem!
A) Moziban voltak, de ásványkiállításon nem.
B) Nem moziban voltak, hanem ásványkiállításra mentek.
C) Moziban és ásványkiállításon is voltak.
D) Sem moziba, sem ásványkiállításra nem mentek.

2. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Este a gyerekek nyelvi játékokat játszottak.
Húzd át a kakukktojást! Választásodat indokold meg!
a) zsiráf, csiga, párduc, Morzsa, kolibri
Nem köznév, tulajdonnév.
b) csorda, ménes, erdő, nádas, bokor
Nem gyűjtőnév, hanem egyedi név.
c) Bogáncs, Kele, Fiastyúk, Karak, Bagira
Nem állatnév, hanem csillagnév.
d) Élet és Tudomány, A három testőr, A dzsungel könyve, Koldus és királyfi, Félhold és kétfejű sas
Nem műcím, hanem folyóirat címe.
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3. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT képzése
Ki tud több toldalékos alakot helyesen leírni a táblákra írt főnevek és toldalékok felhasználásával? Írd
le az összes lehetséges megoldást!

lánchídi, Lánchidat, Viola utcai, Viola utcát, Balaton-felvidéki, Balaton-felvidéket, Piac téri, Piac teret,
velencei-tavi, Velencei-tavat

4. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Kovátsék a nyaralás előtt a gyerekekre bízták a csomagolás egy részét. A gyerekek a felsorolt holmikat
négy csomagba osztották szét. Hogyan?
Csoportosítsd a felsorolt közneveket!
Címkézd fel a csomagokat!
írólap

kakaó

alma

ceruza

radír

szőlő

zsemle

fogkefe

írószer

kakaó, zsemle, méz

méz

szappan

gyümölcs

írólap, ceruza, radír

ÉLELMISZER

fogrém

alma, szőlő, szilva

tisztálkodószerek

fogkefe, fogkrém, szappan

A feladat kapcsán érdemes beszélni arról, hogy mi a gyűjtőnév.

szilva
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5. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIák képzése
A két család olyan jól szórakozott a nyaralás idején, hogy észre sem vették, milyen gyorsan röpül az
idő. Az utolsó reggel döbbentek rá, hogy vége a gondtalan napoknak.
Folytasd a példa alapján!
pl.

		

NAPOZÁS
ALVÁS
PECÁZÁS

Vidámság
Élmények
Gondtalanság
Engedmények

3. MODUL
a MELLÉKNÉV
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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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A melléknév
Gondolkodtál már azon, hogy miért olyan érdekes, változatos a világ? Azért, mert az élőlényeknek és
a tárgyaknak sokféle tulajdonságuk lehet.
Két egyforma csészét már biztosan láttál, de két egyforma fát vagy embert még nem, hiszen mindegyiknek más az alakja, a nagysága, a színe vagy a kora. Még az ikertestvérek sem szakasztott egyformák, hiszen nem minden külső és belső tulajdonságuk egyezik meg hajszálra pontosan.

A tulajdonságokat melléknevekkel nevezzük meg: pl. szőke, fiatal, kedves. A legtöbb melléknév még
fokozható is: pl. magasabb, legmagasabb, élénkebb, legélénkebb.
Az élettelen dolgoknak csak látható, hallható, tapintható külső tulajdonságaik vannak: pl. kék, kattogó, érdes. Az élőlényekre azonban jellemző, hogy nemcsak külső, hanem belső tulajdonságokkal is
rendelkeznek: pl. játékos, barátságos. Még az elvont fogalmaknak is lehetnek tulajdonságaik: pl. heves
vita, elszakíthatatlan barátság.
A melléknevek toldalékolása kevésbé gazdag mint a főneveké, mégis ez az a szófaj, amely igazán színessé, változatossá varázsolhatja beszédünket és írásunkat.
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1. egység
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A természetismereti órán a tanárnő arra kérte a gyerekeket, hogy soroljanak fel a sivataggal kapcsolatban használható fogalmakat. A következők hangzottak el:
–
–
–
–
–

Növényzet nélküli.
Gyér növényzetű.
Nagyon száraz.
Homokos.
Terület.

A tanárnő megállapította, hogy mindegyik fogalom jellemző a sivatagra.
a) Fogalmazd meg, hogy mi a sivatag, úgy, hogy mindegyik kifejezés szerepeljen benne!
A sivatag olyan terület, amely növényzet nélküli vagy gyér növényzetű, nagyon száraz és homokos.
b) Húzd alá a mellékneveket a meghatározásodban!

2. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át azt, amelyik nem illik a sorba!
Választásodat indokold is meg!
a) sziklás

lápos

magas

meredek

szakadékos

Nem hegyvidékre, hanem vízpartra jellemző.
b) hideg

havas

fagyos

ködös

Nem a téli, hanem a nyári időjárásra jellemző.

izzasztó

52

MAtematika „B ” • maGYAR nyelv • 6. évfolyam

tanári útmutató

3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Folytasd a következtetést az alábbi kijelentés alapján!
Ha későn van húsvét, akkor hosszú a farsang.
Az idén nem volt hosszú a farsang, tehát nincs későn a húsvét.

4. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT képzése
Alkoss meg minden toldalékos alakot a szavak és a jelek felhasználásával!
-bb
-k
nagyszerű
nagyszabású
vidám hangulatú

Mielőtt a gyerekek nekilátnak a feladatnak, tisztázzuk, hogy minden szóhoz egyszerre csak egy toldalékot kell hozzárendelni! A jobb képességűektől kérhetjük azt is, hogy a két jellel ellátott alakokat is
alkossák meg (pl. nagyobb szabásúak), de akkor azok az esetek is idetartoznak, ahol a jelek sorrendje
fordított (pl. nagyszerűbek és nagyszerűkebb). Ilyenkor utólag kiválogatjuk az értelmetlen, nem használható alakokat.
nagyszerűbb

nagyszerűek

nagyobb szabású

nagyszabásúak

vidámabb hangulatú

vidám hangulatúak

Érdemes kitérni a létrejött alakok helyesírásának megbeszélésére is.
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2. egység
1. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK

Daninak eszébe jutott, éppen farsang idején van a születésnapja. El is határozta, hogy jelmezes bulit rendez, amire meghívja a legjobb barátait.

Olvasd el a következő kijelentést!
DANI JELMEZES BULIT RENDEZETT.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek a kijelentésből következnek! Húzd át a
hamis következtetésekét!
A) Van olyan buli, ami jelmezes.
B) Minden buli jelmezes.
C) Egyetlen buli sem jelmezes.
D) Van olyan buli, amit nem jelmezes.
E) Nincs olyan buli, ami jelmezes.
F) Nincs olyan buli, ami nem jelmezes.
Húzd alá a felsoroltak közül azt, amelyik igaz!

2. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Dani álmodozni kezdett a közelgő összejövetelről. Színek és hangok kavarogtak benne:
csillogó

fényes

hangos

üvöltő

suttogó

szivárványos

Helyezd el a fenti tulajdonságokat a halmazokban!
látható:

hallható:

vakító

hangos
fényes

csillogós

üvöltő
suttogó

szivárványos

vakító
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3. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Milyen legyen a születésnapi meghívó?
Válassz háttér- és betűszínt az ábrában látható a színekből, és írj be a táblázatba minden lehetőséget!
háttérszín

betűszín

K

S

K

P

K

Z

S

P

S

K

S

Z

P

K

P

S

P

Z

Z

K

Z

S

Z

P

Kék? (K)

Sárga? (S)

Piros? (P)

Zöld? (Z)

Neked melyik színösszeállítás tetszik a legjobban? Készítsd el otthon a meghívót!

4. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATok KÉPZÉSE
Egészítsd ki a sorozatot a felismert szabály alapján!
a) szép, szebb, legszebb, legszebbek vagy legszebbet, legszebbeket,
Szabály: Mindig hozzáteszünk a szóhoz egy-egy toldalékot.
b) leghalványabb kékektől, leghalványabb kékek, leghalványabb kék, halványabb kék, halványkék
Szabály: Mindig elveszünk a szóból egy-egy toldalékot.

5. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Folytasd a megkezdett mondatot a következő állítás alapján!
Ha Dani születésnapján lesz még hó, az udvarra is tervez néhány játékot, és ha az udvarra is tervez
játékokat, akkor be kell szereznie néhány szánkót.
Dani születésnapján volt még hó, tehát be kellett szereznie néhány szánkót.
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3. egység
1. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS –ANALÓGIák képzése
Folytasd a megadott minta szerint!
tyúkeszű
zöldfülű
rókaképű
aranykezű
nyúlszívű







buta
kezdő
sunyi
ügyes
gyáva

2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KAPCSOLÁS
Olvasd el a megállapításokat!
DANI DÉLUTÁN ELHATÁROZTA, HOGY ÖSSZEÁLLÍTJA A VENDÉGEK LISTÁJÁT, ÉS ELKÉSZÍTI
A MEGHÍVÓKAT.
Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek megfelelnek Dani elhatározásainak, és húzd át azokat,
amelyek nem!
A)

Felírta a meghívandók nevét, de a meghívókat nem készítette el.

B)

Nem írta fel a meghívandók nevét, de a meghívókat elkészítette.

C)

Összeállította a vendégek listáját is, és a meghívókat is elkészítette.

D)

Sem a vendégek listáját nem állította össze, sem a meghívókat nem készítette el.

3. 	feladat
	RENDSZEREZő képesség – besorolás
Helyezd el a halmazokba a következő mellékneveket annak megfelelően, hogy mit jellemezhetünk vele!
piros

akaratos

finom

Élőlényt

bátor

eredeti
Tárgyat

piros
akaratos

finom
eredeti
bátor

Fogalmat
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4. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Dani most azon töri a fejét, hogy milyen szendvicseket készítsenek a születésnapi bulira. Minden szelet kenyérre kétféle dolgot akar tenni. Milyen szendvicset készíthetett?
sajtos

tojásos

zöldséges

szalámis

halas

S T

S SZ

S H

S Z

T SZ

T H

T Z

Z SZ

Z H

SZ H
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4. egység
1. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATok KÉPZÉSE
Folytasd a sort a felismert szabály alapján!
oktondi, dilis, ismerős, ősrégi, giccses, esetlen, engedékeny, enyhe stb.
Mi a szabály?
A szó utolsó két betűjével kell kezdődnie a következő melléknévnek.

2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a következtetést az alábbi állítás alapján!
A népneveket akkor és csak akkor írjuk nagy kezdőbetűvel, ha azok tulajdonnevek.
A „lengyel” népnév Dani családneve, tehát nagy kezdőbetűvel kell írni.

3. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
A születésnapi torta háromemeletes lesz: csokis, epres és kókuszos.
Csak a sorrendben nem tud megegyezni Dani az anyukájával. Írd a rajz mellé a lehetőségeket!
Kezdőbetűket használj! (Csokis = Cs, epres = E, kókuszos = K)

Te melyiket választanád?

K

E

CS

E

CS

K

E

K

E

CS

K

CS

CS

CS

K

K

E

E
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4. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – besorolás
Milyen a jó farsangi jelmez és a jó házigazda? Válogasd ki, és írd a halmazba a megfelelő tulajdonságokat!
vendégszerető

színes

mulatságos

előzékeny

A jó jelmez:
színes, mulatságos,
érdekes, szellemes,
kényelmes

érdekes

kényelmes

szellemes
türelmes

A jó házigazda:
vendégszerető,
előzékeny, szellemes,
barátságos, türelmes

barátságos
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5. egység
1. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Dani a következőt gondolta:
A JELMEZES BULIN VAGY ROCKSZTÁRNAK ÖLTÖZIK, VAGY DR. BUBÓNAK.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek megfelelnek Dani elhatározásának, és húzd
át azokat, amelyek nem!
A) Nem rocksztárnak öltözött, hanem Dr. Bubónak.
B) Rocksztárnak is és Dr. Bubónak is öltözött.
C) Nem öltözött Dr. Bubónak, hanem rocksztárnak.
D) Nem öltözött sem rocksztárnak, sem Dr. Bubónak.

2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot az állítás alapján!
A születésnap kellős közepén a fiú anyukája ezt gondolta:
Ha nem érkeznek váratlan vendégek, akkor biztosan elég lesz az üdítő.
Nem lett elég az üdítő, tehát váratlan vendégek érkeztek.

3. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Egészítsd ki a szavakat úgy, ahogyan a példa mutatja.
pl. hanyag lusta, gondatlan
a) világos, fényes, napos
b) mosolygós, nevetős, jókedvű
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4. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE

♥♥

Mindenki hozott ajándékot is. Mik lehettek azok? Alkoss meg minden szószerkezetet!

tulajdonságok:

ajándékok:

autós, virágos,
csíkos, fehér

póló, csoki,
poszter

autós póló,
autós csoki,
autós poszter,

virágos póló,
virágos csoki,
virágos poszter,

csíkos póló,
csíkos csoki,
csíkos poszter,

fehér póló,
fehér csoki,
fehér poszter

Húzz alá három ajándékot, aminek te is biztosan örülnél!

5. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
A vendégek így ítélték meg, hogy milyen volt a buli:

jó
átlagos

fergeteges

Rendezd sorba a felsorolt jelzőket! A legrosszabb esettel kezdd!
tűrhető, átlagos, jó, szenzációs, fergeteges

szenzációs

tűrhető

4. MODUL
a számnév
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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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A számnév
A számnév olyan szó, amely mennyiséget vagy sorszámot fejez ki. A számnevek kétfélék lehetnek:
határozottak vagy határozatlanok.
A határozott számnév pontosan megjelöli a mennyiséget. Ebbe a csoportba tartoznak:
 a tőszámnevek: ezek az egész számokat jelölik (pl. kettő, húsz),
 a törtszámnevek: az egész számnak a tört részeit nevezik meg (pl. negyed, háromnegyed),
 a sorszámnevek: azt jelölik meg, hogy valaki vagy valami hányadik a sorban (pl. első, tizedik).
A határozatlan számnév csak hozzávetőlegesen fejezi ki a mennyiséget (pl. sok, kevés).
Néhány határozatlan számnevet fokozni is lehet, úgy, mint a mellékneveket (pl. kevesebb, legkevesebb).
Beszédünkben és írásunkban igen gyakran használunk számneveket. Lássunk erre egy egyszerű példát!
Tegyük fel, hogy az osztályunk jelentkezett egy iskolai vetélkedőre. Megtudjuk, hogy összesen hét
csapat nevezett. A vetélkedő március 5-én du. 3 órakor lesz. Sok ügyességi és még több gondolkodtató
feladatra számíthatunk. A harmadik fordulóban az osztályfőnök segítségére is szükség lesz. Az I. díj
egy 10 000 Ft értékű utalvány, amit a győztes csapat mozijegyre válthat be. A II. és a III. helyezett egyegy tortát kap.
A fenti szövegből kiemelt példák mutatják, hogy a számneveket írhatjuk betűkkel is, számjegyekkel
is.
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1. egység
Érdemes szóban feleleveníteni a számnevek írására vonatkozó helyesírási tudnivalókat.

1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS,
	BESOROLÁS
a) A szöveg első részének elolvasása után írd be a halmazok nevét az ábrába!

számnév

határozatlan
határozott

sorszámnév

tőszámnév
hét, 5-én, 3,
10 000, egy-egy

sok, több

törtszámnév

I., II., III.,
harmadik

b) Írd be a fenti ábra megfelelő helyére a szöveg második részében dőlt betűvel kiemelt számneveket!

2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatokat a következő állítás alapján!
a) Ha egy számnév csak hozzávetőlegesen fejez ki egy bizonyos mennyiséget, akkor az határozatlan
számnév.
Az öt-hat számnév nem pontosan fejez ki egy bizonyos mennyiséget, tehát ez határozatlan számnév.
b) A sorszámneveket jelölő pontot a toldalékos alakban akkor és csak akkor nem tesszük ki, ha a számnév keltezésben szerepel.
A 6.-os tanuló szószerkezetben a számnév nem keltezésben szerepel, tehát a toldalékos alakban a
pontot kitesszük.
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3. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át azt, amelyik nem illik a sorba!

A három testőr – Tíz kicsi néger – A négy Lotti – A két koldusdiák

Három a magyar igazság – Kivágja a huszonegyet.
– Nem enged a negyvennyolcból. – A rest négyszer fárad

félszemű – kéttornyú – hétfejű – háromágú

Szóban indokold választásod!
Indoklás:
Hibás cím. Helyesen: A két Lotti
Hibás szólás. Helyesen: A rest kétszer fárad
Nem egész szám az előtag. (Valójában egy szeme van)

4. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Írd le betűvel a számjegyekből képezhető összes kétjegyű számot!

2

4

8

huszonkettő

negyvenkettő

nyolcvankettő

huszonnégy

negyvennégy

nyolcvannégy

huszonnyolc

negyvennyolc

nyolcvannyolc
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2. egység
1. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT képzése,
kombinálás
A Napsugár Általános Iskolában vetélkedőt rendeztek a felső tagozatosoknak. Minden évfolyamon
két-két párhuzamos osztály van: a és b.
a) Sorold fel, milyen felsős osztályok lehetnek a fenti iskolában!
5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b
b) Tudjuk, hogy két osztály nem jelentkezett a vetélkedőre. Azt is tudjuk, hogy a két 6. és a két 7. biztosan jelentkezett. Kik nem nevezhettek? Írj fel minden lehetőséget!

5. a

5. b

5. b

8. b

5. a

8. a

8. a

8. b

5. a

8. b

5. b

8. a

2. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
A vetélkedő feladványai a számokhoz kapcsolódnak. Nevezz be te is, és oldd meg a feladatokat!
a) Írd le számjegyekkel az alábbi, régen használt számneveket!
harmadfélszáz
negyedfélszáz
ötödfélszáz
hatodfélszáz
hetedfélszáz

250
350
450
550
650

b) Csoportosítsd az a) feladat számneveit!

harmadfélszáz,
negyedfélszáz,
ötödfélszáz

hatodfélszáz,
hetedfélszáz
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3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Következtess a megfogalmazott szabály alapján!
A tíz és húsz számnév í, illetőleg ú hangja megrövidül, ha a szót sorszámnévként vagy összetett számnév előtagjaként használjuk.
A huszonnégy összetett számnévben a húsz szót előtagként használjuk, tehát az ú hangja megrövidül.
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3. egység
1. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
A vetélkedőre a gyerekeknek képeket kellett gyűjteniük az elmúlt évek nyári táborozásairól. A 6. a-ból négyen fotóztak (Ági, Laci, Edit és Vili), de csak két gyerek
vehetett részt a kiállításon. Sorsot húztak, hogy melyik két gyerek képei kerülhettek a kiállításra.
Írj le minden lehetőséget! A nevek kezdőbetűit használd!
Á

L

Á

E

Á

V

L

E

L

V

E

V

2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot az alábbi megállapítás alapján!
Ha egy számnév határozott, akkor pontosan megjelöl egy bizonyos mennyiséget.
Az öt-hat számnév nem jelöl meg pontosan egy bizonyos mennyiséget, tehát nem határozott.

3. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Helyezd el az ábrában a következő fogalmakat!
néhány

számnév

névszó

határozatlan számnév

névszó
számnév
határozatlan számnév
néhány

4. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIák képzése
Folytasd a sort a példa alapján!
pl. 3  három kívánság
12  tizenkét holló vagy tizenkét testvér
7  hét próba vagy hétfejű sárkány
100  száz arany vagy száz esztendő
1  fele királyság
2

70

MAtematika „B ” • maGYAR nyelv • 6. évfolyam

tanári útmutató

4. egység
1. 	feladat
	KOMBINATÍV képesség – PERMUTÁLÁS
Írj le betűvel minden háromjegyű számot, ami a számkártyákból kirakható!

1
pl. száznegyvennyolc		
száznyolcvannégy		
négyszáztizennyolc		

4

8

négyszáznyolcvanegy
nyolcszáztizennégy
nyolcszáznegyvenegy

2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Figyeld meg az alábbi kijelentést!
MINDEN SZÁMNÉV NÉVSZÓ.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek az alábbi megállapításból következnek!
Húzd át a hamis következtetésekét!
A)

Van olyan számnév, amelyik névszó.

B)

Nincs olyan számnév, amelyik névszó.

C)

Van olyan számnév, amelyik nem névszó.

D)

Nincs olyan számnév, amelyik nem névszó.

E)

Egyetlen számnév sem névszó.

3. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Találd ki, mi a szabály, majd írd be a hiányzó számneveket! Ügyelj a helyesírásra!
(Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a feladat nehéz. Könnyebb áttekinteni a számokat akkor, ha számjegyekkel is leírjuk.)
ezerhat
kétezer-ötvenöt
kilencvenezer-hétszázegy
háromezer-háromszázötvenegy
négyezer-negyvennégy
Szabály: Megfordítjuk a számot.







hatezer-egy
ötezer-ötszázkettő
tízezer-hétszázkilenc
ezerötszázharminchárom
négyezer-négyszáznégy
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4. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Vannak olyan főnevek, amelyek valamilyen mennyiséget jelölnek meg. Írd a megfelelő halmazba a
következő szavakat!
tized

sok

marék

második

méter

SZÁMNÉV

sok
második
ezer

ezer

FŐNÉV

tized
rengeteg
század

marék
méter

rengeteg

század
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5. egység
1. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT képzése
Alkoss meg minden lehetséges dátumot a megadott elemek felhasználásával!
1999

jan.

1-jén

2006

XII

31

1999. jan. 1-jén, 1999. jan. 31., 1999. XII. 1-jén, 1999. XII. 31.
2006. jan. 1-jén, 2006. jan. 31., 2006. XII. 1-jén, 2006. XII. 31.

2. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Találd ki, mi a szabály, majd folytasd!

öt

hét

ötször

hetven

ötszörös

hetvenkedik

ötszöröse

hetvenkedés

Szabály: Az előző szóalakhoz újabb toldalékot adtunk.
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3. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át a kakukktojást! Választásod szóban indokold!
a) tizenegyes, félidő, negyeddöntő, másodéves
Nem sportfogalom.
b) 3 °C, 1 csipet, 2 marék, 1 zsák
Nem tömeget mérünk vele.
c) szál, csokor, fő, köteg
Nem virágok (növények) mértékegysége.
d) mérföld, láb, csomó, arasz
Nem hosszmérték.

4. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
Az iskolai vetélkedő utolsó fordulója előtt a 6.a és 6.b, valamint a 8.b között izgalmas verseny alakult
ki a dobogós helyekért. Hogyan dőlhetett el a küzdelem, ha holtverseny nem lehetett? Írj fel minden
lehetséges sorrendet!
6. a

6. b

8. b

8. b
I.

II.

6. b
III.

I.
II.

8. b

6. b

6. a

6. a
I.

II.

6. b
III.

I.
II.

6. a

8. b
III.

8. b

6. b

6. b
I.

II.

6. a
III.

8. b
III.

I.
II.

6. a
III.
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5. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Olvasd el a kijelentést!
A számnév VAGY mennyiséget, vagy sorrendiséget fejez ki.
Karikázd be a kijelentés alapján azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd át azokat,
amelyek nem!
A) Egy számnév egyszerre mennyiséget és sorrendiséget is kifejez.
B) Egy számnév mennyiséget fejez ki, és sorrendiséget nem.
C) Egy számnév nem mennyiséget, hanem sorrendiséget fejez ki.
D) Egy számnév sem mennyiséget, sem sorrendiséget nem fejez ki.

5. MODUL
a NÉVMÁS
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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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A névmás
A névmás mint fogalom nagyon találó kifejezés. Gondold végig, mit is jelent! Egy névnek a mása,
vagyis egy megnevező szót másképpen fejezünk ki vele (pl. Zsuzsi  ő). A szövegben más névszókat
helyettesítő szó.
A névmást tartalmazó mondatokat csak az előttük álló mondatok ismeretében érthetjük meg, hiszen
azokból tudhatjuk meg, hogy kire vagy mire vonatkozik. A névmásoknak ugyanis önmagukban nincs
határozott jelentésük. Csak a szövegösszefüggésben válik határozottá, amikor személyre, dologra,
tulajdonságra vagy mennyiségre mutatunk rá vagy utalunk velük. A következő példákból láthatod,
hogyan válik határozottá a beszédhelyzetben a névmások jelentése.
Társasjátékot játszol a barátoddal. Először meg kell állapodnotok bizonyos dolgokban. Például, hogy
ki milyen színű bábuval lép. A tiéd a kék, az övé a sárga. Ki kezdi a játékot: ő vagy te? Aki először
hatost dob.

A névmások csoportosításakor figyelembe vesszük azt, hogy melyik szófajt helyettesítik, és azt is,
hogy mit jelentenek. Figyeld meg a következő táblázatot!
A névmás fajtája

Főnévi

Melléknévi

Számnévi

Határozószói

Személyes

én

–

–

–

Visszaható

magam

–

–

–

Kölcsönös

egymás

–

–

–

Birtokos

enyém

–

–

–

Mutató

ez

ilyen

ennyi

így

Kérdő

ki?

milyen?

mennyi?

hogyan?

Vonatkozó

aki

amilyen

amennyi

ahogy

Határozatlan

valaki

valamilyen

valamennyi

valahogyan

Általános

akárki

akármilyen

akármennyi

akárhogyan
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1. egység
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg a megadott fogalmak felhasználásával, hogy mi a névmás!

szó

melléknév

főnév

mondat

határozószó

helyettesít

számnév

A névmás olyan szó, amely vagy főnevet vagy melléknevet vagy számnevet vagy határozószót helyettesít a mondatban.

2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Andris és Cili társasjátékba kezdenek. Andris a dobás előtt a következőt mondja:
Ha hatost dobsz, te kezded a játékot, de csak akkor.
Mit mond a dobás után? Fejezd be a mondatot!
Most nem hatost dobtál, tehát nem te kezded a játékot.
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3. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIák képzése
Írd az üres téglalapba az odaillő névmást!

enyém

::

mienk

=

magam

::

magunk

te



nálad

=

ők



náluk

4. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT képzése
Alkoss meg minden névmást a megadott elemek felhasználásával!

akárbárse-

hová
mennyi
meddig
hol

akárhová, bárhová, sehová, akármennyi, bármennyi, semennyi, akármeddig, bármeddig, semeddig,
akárhol, bárhol, sehol
Milyen fajtájú névmásokat alkottál? Általános.

tanári útmutató
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2. egység
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
a) Írd le tollbamondás után a szavakat!
valamilyen, olyan, bokája, ibolya, tied, súlyos, amelyik, bájos, bármilyenek
b) Csoportosítsd a fenti szavakat!
NÉVMÁSOK:

NEM NÉVMÁSOK:

valamilyen
olyan
tied
amelyik
bármelyiknek

bokája
ibolya
súlyos
bájos

2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
a) Folytasd a mondatot az alábbi állítás alapján!
A birtokos névmás egy vagy több birtokra utal.
A miénk birtokos névmás nem több birtokra utal, tehát egy birtokot fejez ki.
b) Javítsd a nyelvhelyességi hibát a következő mondatban!
A megtalált kulcsok az enyém.
Helyesen: enyéim vagy enyémek (Több kulcsom van.)

81

82

MAtematika „B ” • maGYAR nyelv • 6. évfolyam

tanári útmutató

3.	feladat
	KOMBINATÍV GONDOLKODÁS – KOMBINÁLÁS
A gyerekek szívesen játszanak egymással. Andris, Cili, Zoli és Gabi párban kártyáznak.
Írd az ábrákba a nevek kezdőbetűjét! Ki kivel játszhat?

A

C

A

G

A

Z

C

G

C

Z

Z

G

tanári útmutató

4. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Találd ki, mit csinál a gép? Írd be a kijövő szavakat!

Fogalmazd meg, mi történt!
A kérdő névmásra tagadó általános névmással válaszolt a gép.

5. modul • A NÉVMÁS
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3. egység
1. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Olvasd el a meghatározást és a példát, majd egészítsd ki a megkezdett mondatot!
MEGHATÁROZÁS:

PÉLDA:

A vonatkozó névmások az
összetett mondatok egyik
tagmondatában vannak, és a
másik tagmondat valamelyik
szavára vonatkoznak.

Van-e olyan gyerek az osztályban, aki nem szeret játszani?

Az aki vonatkozó névmás az összetett mondat második tagmondatában van, tehát az első tagmondat
valamelyik szavára vonatkozik.
Kérdezzünk rá, hogy pontosan melyik szóra! A gyerekre.

2. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Írd be a felsorolt szavakat a megfelelő helyre!
biciklink

tárgyak
hátizsákotok

tieitek
lámpáink

kulcsaitok
tükrötök

mieink

tanári útmutató
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3. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – analógiák képzése
Írd be a megfelelő névmásokat a táblázatba a megadott minta szerint!
Személyes
névmás

Kit?

Hol?

Kiről?

Ki miatt?

ő

őt

náluk

róla

miatta

én

engem

nálam

rólam

miattam

te

téged

nálad

rólad

miattad

mi

minket

nálunk

rólunk

miattunk

Töltsd ki a táblázat fejlécét is!

4. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Csomagot hozott a postás. A két testvér: Andris és Cili kibontották a küldeményt. Most azt találgatják,
kié a társasjáték, ami a csomagban volt.
Írj fel minden lehetőséget!

Cilié
Andrisé
Egyiküké
sem

Andrisé és Cilié
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4. egység
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Írd be a felsorolt szavakat a megfelelő helyre!
ahányadik

valami

övé

mekkora?

magatok
senki

ti

annyi

Névmások
Személyes: ti
Visszaható: magatok
Kölcsönös: egymás
Birtokos: övé
Mutató: annyi
Kérdő: mekkora?
Vonatkozó: ahányadik
Határozatlan: valami
Általános: senki

2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át minden oszlopban a kakukktojást! Választásodat szóban indokold meg!
a)				

b)				

c)

ez				
ami				
ennyi				
ilyen				

enyém				
övé				
te				
miénk				

amilyen
aki
valaki
amely

a) Nem mutató, hanem vonatkozó.
b) Nem birtokos, hanem személyes.
c) Nem vonatkozó, hanem határozatlan.

egymás

tanári útmutató
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT képzése
Alkoss meg minden toldalékos mutató névmást a megadott elemekből!

-ig
-képp
-kor
-féle

ez
az

eddig		
akképp		
efféle		

addig		
ekkor		
afféle

ekképp
akkor

4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – visszaLÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot Zoli kijelentése alapján!
Zoli a következőt mondja:
Csak akkor fogunk Tabut játszani, ha a társaság többsége ezt akarja.
Most a társaság többsége nem ezt akarja, tehát nem fogunk Tabut játszani.
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5. egység
1.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATok KÉPZÉSE
Folytasd a párbeszédet a felismert szabály alapján!
– Halló, van ott valaki?
– Igen, van itt valaki, de miért kérdezed?
– Azért kérdeztem, mert nagyon rosszul hallak.
– Lehet, hogy nagyon rosszul hallasz, de mégsem kiabálhatok annyira.
pl. – Miért nem kiabálhatsz annyira? Talán
van valaki mögötted?
– Igen, van valaki a közelben, apukám itt áll
mögöttem.
– Apukád ott áll mögötted, de miért ne hallhatná a beszélgetésünket?

Fogalmazd meg a szabályt! Minden mondatban van névmás.
A mondat utolsó tagmondatát ismétli a másik beszélő a maga nézőpontjából, és ezt fűzi tovább.
Érdemes megbeszélni, hogy nem életszerű az ilyen kommunikáció. Zavaró is lehet, ha mindig megismételjük egymás szavait.

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Folytasd a megkezdett mondatot, ahogyan az alábbi állításból következik!
Ha egy névmást szövegben használunk, akkor megtudjuk, hogy kire vagy mire vonatkozik, és ha
megtudjuk, hogy kire vagy mire vonatkozik, akkor a jelentése határozottá válik.
Tehát ha a névmást szövegben használjuk, akkor a jelentése határozottá válik.

tanári útmutató
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3.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Helyezd el az ábrában az alábbi fogalmakat!
magunk

szófaj

visszaható névmás

névmás

szófaj

névmás

visszaható névmás

magunk

4.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
Zoli úgy eltette az Activity játékát, hogy most nem is tudja, hol kezdje a keresést. Segíts neki! Írj fel
minden lehetséges sorrendet! A névmások kezdőbetűjét használd!

itt
ott volt.

I-O-A		
I-A-O		

O-I-A		
O-A-I		

A-O-I,
A-I-O

amott keresd!

