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MODULLEÍRÁS
A modul célja

A mindennapi élet és a matematika kapcsolatának megmutatása.
A gondolkodás rugalmasságának fejlesztése.
A számolási rutin fejlesztése
Aritmetikai ismeretek alapozása, négy alapművelet gyakorlása, a becslés, a fejszámolás, az írásbeli műveletek algoritmusának gyakorlása, az ellenőrzés igényének alakítása
Írott, beszélt szöveg, értése, értelmezése, adatok gyűjtése, összehasonlítása, elemzése adott szempontok szerint.

Időkeret

2-3×45 perc

Ajánlott korosztály

9–10 évesek; 3. osztály;

Modulkapcsolódási pontok

Az írásbeli műveletek begyakorlásához A 29–34., A 38–39.

A képességfejlesztés fókuszai

Gondolkodási képességek:
Rendszerezés
Következtetések
Az induktív és deduktív lépések gyakorlása
Kommunikációs képességek:
Az elemi kommunikációs képesség fejlesztése; pár-csoport kapcsolatokban való működtetése
Nyelvi kifejezőképesség fejlesztése, írott, beszélt nyelv értése, értelmezése, összehasonlítása, elemzése, rendszerezése
Megismerési képességek alapozása:
Feltételeknek megfelelő helyzet tervezése, létrehozása
Adatok elemzése

Ajánlás
A modul „tanítása” során a gyermekek gyakorolhatják a becslést, a szóbeli és írásbeli számolást, és az ellenőrzést. A tanulók érdeklődésétől függően két,
három órát is tölthetünk ezzel a modullal, a tanév folyamán akkor, amikor az írásbeli műveleteket tanítjuk. A modulból kiemelhetünk egy-egy részt,
vagy bővíthetjük újabb vásárlási témával, felhasználva a környező üzletek prospektusait, vagy egy-egy internetes portál vásárlási ajánlatait. Lehetőségünk van indirekt differenciálásra. A lassabban haladóknak biztosítsuk az eszközöket (pl. mágnes pénz), amíg a műveletvégzés algoritmusait nem
sajátítják el. Az előrébb tartókat is biztassuk még több művelet elvégzésére.

Támogató rendszer
www.szilas-metal.hu A taneszközök rész
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3#A_n.C3.A9vad.C3.A1s_.C3.A9s_a_madridi_elvek

Továbbhaladás feltételei:
A négy alapművelet elvégzéséhez szükséges algoritmusok ismerete.

Értékelés
A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük a műveletvégzés, az algoritmusok végrehajtásának pontosságát.
Az értékelés megerősítő pozitív legyen, kinek-kinek saját munkatempójához, fejlődéséhez, fejlettségi szintjéhez igazítva.
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Modulvázlat
Receptek
Időterv: 1×45 perc

Változat

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás
lehetőségei

Tanulásszervezés

Munkaformák

Módszerek

Eszköz
(mellékletben:
a feladatok,
gyűjtemények,
tananyagtartalmak)

I. Ráhangolódás*, a játék előkészítése
1.

Kiszámoljuk, hogy a hozott recept alapján készült étel, (ital) mennyibe kerül egy fő részére

Összeadás, szorzás,
osztás gyakorlása,
(becslés, számolás,
ellenőrzés)
(az osztást esetleg
tanári segítséggel,
vagy kalkulátorral
végezzük)

Önálló

Feladatmegoldás

Füzet, (papír),
ceruza, esetleg
kalkulátor

Egész osztály

Frontális osztálymunka

Beszélgetés

Kártyák, melyekre előzetesen
számokat írtunk

Egész osztály

Csoport

Feladatmegoldás

Mágneses
pénzek, füzet,
(papír), ceruza,
esetleg kalkulátor

Egész osztály

Frontális osztálymunka

Egész osztály

II. Az új tartalom feldolgozása*
2.

Beszélgetés a fizetőeszközökről

3.

Csoportalakítás

4.

A rendelkezésére álló összegből 4 fő részére
kell összeállítani ételt, italt

A négy alapművelet
végzése.

A fizetéssel kapcsolatos felmerülő ismeretlen
fogalmak megbeszélése

Eligazodás a hétköznapi életben.

5.

Eligazodás a hétköznapi életben.

Beszélgetés

Változat

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás
lehetőségei

Tanulásszervezés

Munkaformák

Módszerek

Eszköz
(mellékletben:
a feladatok,
gyűjtemények,
tananyagtartalmak)

6.

Szerepjáték. A vásárlás eljátszása

Eligazodás a hétköznapi életben, az alapművelet gyakorlása.

Egész osztály

Önálló, páros,
csoport

Szerepjáték

Ha van mágneses pénzkészlet, vagy játék
pénzek

7.

A vásárláshoz kapcsolódó műveletek leírása

Az alapművelet gyakorlása.

Egész osztály

Önálló, páros,
csoport

Feladatmegoldás

Mágneses
pénzek, füzet,
(papír), ceruza,
esetleg kalkulátor

8.

A csoportok ellenőrzik egymás munkáját

Az alapművelet gyakorlása.

Egész osztály

Önálló, páros,
csoport

Feladatmegoldás

Mágneses
pénzek, füzet,
(papír),
ceruza, esetleg
kalkulátor

9.

A foglalkozás munkájának megbeszélése:
számadatok gyűjtése, rendezése növekvő
(csökkenő) sorba

Számok rendezése

Egész osztály

Önálló, frontális, páros

Feladatmegoldás

Füzet, (papír),
ceruza

* A táblázat értelemszerűen bővíthető.
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Modulvázlat
Öltözködünk
Időterv: 1×45 perc

Változat

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás
lehetőségei

Tanulásszervezés

Munkaformák

Módszerek

Eszköz
(mellékletben:
a feladatok,
gyűjtemények,
tananyagtartalmak)

I. Ráhangolódás*, a játék előkészítése
1.

Becsüljük meg, hogy mennyibe kerülhet a
házi feladatban felsorolt ruhatár

Eligazodás a hétköznapi életben.

Egész osztály

Önálló

Feladatmegoldás

Füzet, (papír),
ceruza

II. Az új tartalom feldolgozása*
2–3.

Beszélgetés a fizetőeszközökről, az Euróról

Eligazodás a hétköznapi életben.

Egész osztály

Frontális osztálymunka

Beszélgetés

Melléklet
Az Euró

4.

Párok alakítása. Beszélgetés az évszaknak
megfelelő ruhatárról

Eligazodás a hétköznapi életben.

Egész osztály

Frontális osztálymunka

Beszélgetés

Kártyák, melyekre előzetesen
számokat írtunk.

5.

Minden párnak a rendelkezésére álló összegből 2 fő részére kell összeállítani a ruhatárat

Becslés, a négy alapművelet gyakorlása.

Egész osztály

Páros

Feladatmegoldás

Melléklet
A katalógus

6.

A fizetéssel kapcsolatos felmerülő ismeretlen
alapfogalmak megbeszélése

Eligazodás a hétköznapi életben.

Egész osztály

Frontális osztálymunka

Beszélgetés

7.

Szerepjáták. A vásárlás eljátszása
A vásárláshoz kapcsolódó műveletek leírása.

Eligazodás a hétköznapi életben, az alapművelet gyakorlása.

Egész osztály

Önálló, páros,
csoport

Szerepjáték,
feladatmegoldás

Ha van mágneses pénzkészlet, vagy játék
pénzek, füzet,
(papír), ceruza,
esetleg kalkulátor

Változat

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás
lehetőségei

Tanulásszervezés

Munkaformák

Módszerek

Eszköz
(mellékletben:
a feladatok,
gyűjtemények,
tananyagtartalmak)

8.

A párok ellenőrzik egymás munkáját

Az alapművelet gyakorlása.

Egész osztály

Önálló, páros,
csoport

Feladatmegoldás

Mágneses
pénzek, füzet,
(papír), ceruza,
esetleg kalkulátor

9.

A foglalkozás munkájának megbeszélése:
számadatok gyűjtése, rendezése növekvő
(csökkenő) sorba.

Számok rendezése

Egész osztály

Önálló, frontális, páros

Feladatmegoldás

Füzet, (papír),
ceruza

* A táblázat értelemszerűen bővíthető.
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Modulvázlat
Üzletet nyitunk, vásárlunk
Időterv: 1×45 perc

Változat

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás
lehetőségei

Tanulásszervezés

Munkaformák

Módszerek

Eszköz
(mellékletben: a
feladatok, gyűjtemények, tananyag-tartalmak)

I. Ráhangolódás*, a játék előkészítése
1.

Beszélgessünk, ki milyen boltot nyitna, és
miért

Eligazodás a hétköznapi életben.

Egész osztály

Frontális

Beszélgetés

II. Az új tartalom feldolgozása*
2.

Párok alakítása

3.

Az üzletek árukészletének meghatározása,
katalóguskészítés

Egész osztály

Páros

Feladatmegoldás

Az otthonról hozott katalógusok.

4.

A vevők kártyáinak elkészítése

Egész osztály

Páros

Feladatmegoldás

Papír, ceruza

5–7.

Szerepjáták. A vásárlás eljátszása.
A vásárláshoz kapcsolódó műveletek leírása

Eligazodás a hétköznapi életben, az alapművelet gyakorlása.

Egész osztály

Önálló, páros,
csoport

Szerepjáték,
feladatmegoldás

Ha van mágneses pénzkészlet, vagy játék
pénzek, füzet,
(papír), ceruza

9.

A foglalkozás munkájának megbeszélése:
számadatok gyűjtése, rendezése növekvő
(csökkenő) sorba

Számok rendezése

Egész osztály

Önálló, frontális, páros

Feladatmegoldás

Füzet, (papír),
ceruza

* A táblázat értelemszerűen bővíthető.

A feldolgozás menete
Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem lehet és nem szabad kötelező jellegű előírásnak tekinteni. A pedagógus legjobb belátása
szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról.

Receptek
Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Tanítói tevékenység

Tanulói tevékenység

Receptek
Házi feladat kiadása az előző foglalkozáson.

Előző foglalkozáson házi feladatként adjuk fel, hogy mindenki hozzon egy egyszerű étel vagy ital receptet.
A recept készülhet egy vagy több személyre.
Minden receptnek tartalmaznia kell:
a) A szükséges összetevőket.
b) Az összetevők mennyiségét.
c) Azt, hogy a szükséges anyagokat mekkora mennyiségben tudjuk megvásárolni az üzletben.
d Az üzletben vásárolt mennyiség árát.
e) Az étel/ital elkészítési módját

1. Minden gyermek számolja ki, hogy az ő általa hozott recept alapján készült
étel (ital) mennyibe kerül egy fő részére. A számolás előtt végezzünk becslést,
utána ellenőrizzük a számolást.
A recepteket általában 1, 2 vagy 4 fő részére adják meg.
Ha egy fő részére megadott recept alapján dolgozunk, a feladatot megoldhatjuk
fejszámolással vagy írásban.
Ha nem egy fő részére megadott recept alapján dolgozunk, és már tanultuk az
írásbeli osztást egyjegyű számmal, akkor alkalmazzuk, ha még nem, akkor fejben számoljuk ki az adott mennyiség és árának felét. A negyedét úgy is kiszámolhatjuk, hogy a felének a felét vesszük. Ha gyermekek más fejszámolási módszerrel akarnak dolgozni, bátorítsuk őket. Esetleg tanítói segítséggel oldassuk
meg a feladatot.
Az ellenőrzést végezhetjük kalkulátorral.

1. melléklet 1. feladatlap.
1. Az én receptem:
Összetevők …. fő részére:
Összetevők 1 fő részére:
Összetevők ára 1 fő részére:
Becslés:
Számolás:
Ellenőrzés:
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Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
2. Beszélgessünk a fizetőeszközökről.

Készpénz, bankkártya, hitelkártya

3. Alakítsunk csoportokat. Az azonos számokat húzó gyermekek tartoznak egy
csoportba.
Kártyákra előzetesen írjunk számokat. Ez lesz az az összeg, amit az ételekre,
italokra elkölthetnek. A tanított számkörtől függően, ha 1000-es számkörben
mozgunk, akkor 750 Ft-tól 1000 Ft-ig, ha 2000-es számkörben mozgunk, akkor
1750 Ft-tól 2000 Ft-ig kerüljenek összegek a kártyákra.
Minden számnak 4 darab kártyán kell szerepelni.

Minden csoportból egy-egy gyermeke mondja el vagy olvassa fel a saját receptjét.

4. Minden csoportnak a rendelkezésére álló összegből 4 fő részére kell összeállítani ételt, italt. Ha tanultuk már az írásbeli szorzást, alkalmazhatjuk, ha nem,
ismételt összeadással oldjuk meg a feladatot.

Ha rendelkezésünkre áll, használjuk
a mágneses pénzeket. A gyermekeke
vegyenek ki annyi pénzt a mágneses
készletből, amennyi a rendelkezésükre áll.

Ösztönözzük a gyermekeket, hogy az ételek kiválasztásnál először 100-ra kerekített összegekkel becsüljék meg az árat.
A becsléseket írassuk le a füzetbe.

Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy nem mindig tudjuk pontos mennyiségben megvásárolni a szükséges összetevőket. Pl.: Ha a tojást csak 6-osával vagy 10-esével
tudjuk megvenni, de nekünk 8 darabra van szükségünk, akkor vagy 10-et vagy
12-t kell vásárolnunk. Vagy ha a margarinból 12 dkg-ra van szükségünk, akkor
nem elég 10 dkg-ot venni. Stb.

5. Beszéljük meg a fizetéssel kapcsolatos felmerülő ismeretlen fogalmakat. (Pl.:
árus, vevő, a fizetés, a fizetés módja, az áru ára, visszajáró pénz, hitelbe vásárolni
stb.)

Szerepek a vásárolt élelmiszerek függvényében: árus (zöldséges, fűszeres, hentes, pék, kofa stb.) és a vásárló.

6. Játsszák el a csoportok a vásárlást. Osszák ki a szerepeket maguk között.

A gyermekek húzzanak a kártyákból. Azok tartozik egy csoportba, aki azonos
számot húztak. Ennek megfelelően üljenek csoportokba.

7. A számolást rakassuk ki a mágneses pénzekkel, és/vagy írassuk le a füzetbe
attól függően, ki milyen mélyen sajátította már el az írásbeli műveleteket.
Ellenőrzés:
A becsült értékhez hasonlítsuk az eredményt, vagy másmilyen sorrendben végezzük el az összeadást.

A mágneses pénzekből a gyermekek kirakják a vásárolt áruk árát, leírják a hozzájuk
kapcsolódó műveleteket.

8. A csoportok cseréljék ki a füzetüket és/vagy a táblájukat, és ellenőrizzék egymás munkáját.
A csoport összetételétől függően döntsük el, hogy használhatnak-e ennél a résznél kalkulátort a gyermekek.
9. Megbeszélés:
Beszéljük meg, mi volt a receptválasztás alapja az egyes csoportoknál.
Rendezzük növekvő (csökkenő) sorba a csoportokat aszerint, hogy:
a) Mennyi pénze volt,
b) Mennyi pénzt költött,
c) Mennyi pénze maradt,
d) Ha a gyermekek más rendezési szempontot is kitalálnak aszerint is végezzük
el a rendezést.
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A gyermekek elmondják a tapasztalataikat.
Összegyűjtik és az adott szempont szerint írásban rendezik az adatokat.
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Öltözködünk
Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Tanítói tevékenység

Tanulói tevékenység

Öltözködünk
Házi feladat kiadása az előző órán.

Előző foglalkozáson házi feladatként adjuk fel, hogy mindenki írja le (az adott
évszaknak megfelelően), hogy milyen ruhákra lehet szüksége (mit szeretne hordani) ebben az évszakban. (fehérnemű, felső ruházat, cipő, kabát stb.)

1. Minden gyermek becsülje meg, hogy mennyibe kerülne, ha a házi feladatban
felsorolt ruhákat meg akarná venni.

Készpénz, bankkártya, hitelkártya, hitel, az áru ára, visszajáró pénz stb.

II. Az új tartalom feldolgozása*
2. Beszélgessünk a fizetőeszközökről.
3. Beszélgessünk az euróról. Az EURO
A szemelvény a részletek a Wikipedia lexikonból.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3#A_n.C3.A9vad.C3.A1s_.C3.A9s_a_madridi_elvek
A feldolgozás során támaszkodjunk a gyermekek már meglévő ismereteire, csak az érdeklődésüknek megfelelő mélységben dolgozzuk fel a fogalmat. A szemelvény lényegesen több ismeretet tartalmaz, mint ami elvárható ebben a korban.
4. Alakítsunk azonos nemű párokat, az alábbi módon!

Minden csoportból egy-egy gyermeke, mondja el vagy olvassa fel, hogy milyen
ruhákat vásárolna.
A többiek egészítsék ki úgy, hogy teljes legyen a ruhatár.

Kétféle papírt használjunk a kártyák elkészítéséhez (pl.: sima és vonalas). A kártyákra írjunk számokat. Ez lesz az az összeg, amit a ruházkodásra elkölthetnek.
Minden számnak 4 darab kártyán kell szerepelni, kettőnek vonalas papíron,
kettőnek a simán. Ha 1000-es számkörben mozgunk, akkor 100 €-tól 250 €-ig.
A fiúk az egyik fajta papírból húznak, a lányok a másikból. Az azonos számokat
húzó gyermekek tartoznak egy párba.

A gyermekek húznak a kártyákból. Azok tartoznak egy csoportba, akik azonos
számot húztak.

5. Hasonlóan a receptek foglalkozához, most is minden párnak a rendelkezésére álló összegből kell összeállítani a ruhatárat, de most 2 fő részére. A ruhákat
mellékletben szereplő prospektusból választhatjuk ki, figyelembe véve az ott
szereplő árát.

Használjuk a mágneses számokat és a Prospektust

Fiúknak:

Lányoknak:
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Ösztönözzük a gyermekeket, hogy a ruhák választásánál először kerekített összegekkel becsüljék meg az árát, hogy megtudják, elegendő pénzük van-e a kiválasztott áruk megvásárlásához.

A mágneses pénzekből ki kell rakni az elköltött összeget. Például.

6. Beszéljük meg a fizetéssel kapcsolatos felmerülő ismeretlen fogalmakat. (Pl.:
fizetés, fizetés módja, ára valaminek, visszajáró pénz, hitelbe vásárolni, stb.)
7. Játsszák el a párok a vásárlást. Osszák ki a szerepeket maguk között, majd
cseréljenek szerepet. A vásárló a katalógus alapján választ az árukból, az árus
kiszámolja a fizetendő összeget, a vásárló ellenőrzi, fizet, ha szükséges, az árus
visszaad a pénzből.

Szerepek: árus és a vásárló.

A számolást rakassuk ki a mágneses pénzekkel, és/vagy írassuk le a füzetbe attól
függően, ki milyen mélyen sajátította már el az írásbeli összeadást.
Ellenőrzés:
A becsült értékhez hasonlítsuk az eredményt, vagy másmilyen sorrendben végezzük el az összeadást.

A mágneses pénzekből ki kell rakni az elköltött összeget.

8. A párok cseréljék ki a füzetüket és/vagy a táblájukat, és ellenőrizzék egymás
munkáját.
9. Megbeszélés:
Beszéljük meg, mi volt a ruhaválasztás alapja az egyes csoportoknál.
Rendezzük növekvő (csökkenő) sorba a párokat aszerint, hogy:
a) Mennyi pénze volt,
b) Mennyi pénzt költött,
c) Mennyi pénze maradt,
d) Ha a gyermekek más rendezési szempontot is kitalálnak, aszerint is rendezhetünk.

A gyermekek elmondják a tapasztalataika.
Összegyűjtik és az adott szempont szerint írásban rendezik az adatokat.

Üzletet nyitunk
Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Tanítói tevékenység

Tanulói tevékenység

Üzletet nyitunk, vásárlunk
Házi feladat kiadása az előző órán.

Előző foglalkozáson házi feladatként adjuk fel, hogy mindenki gondolja át, milyen üzletet nyitna, ha lehetne egy boltja.
Élelmiszer bolt (zöldséges, pék, hentes stb.), drogéria, elektromos cikkek, vendéglátó (kávézó, étterem, cukrászda), vegyes bolt, papír írószer stb. Ennek megfelelően gyűjtsenek képes katalógusokat, szórólapokat, prospektusokat.

1. Beszélgessünk, ki milyen boltot nyitna, és miért. Mely áruféleségeket árulná
az üzletében stb.
2. Alakítsunk párokat. A párok tagjai minden esetben ugyanolyan boltot vezetnek.
3. A párok készítsék el üzletük árukészletét a prospektusokból.
Az árak kialakításakor figyeljünk, hogy az árak a tanult számkörön belül maradjanak. Ha valaki pl. bútorboltot szeretne nyitni, találjon ki magának pénznevet.
Egy szék ára lehet 20 fabatka vagy aranytallér, vagy amit a gyermekek szeretnének.

A gyermekek vágják ki a nekik megfelelő képeket, és ragasszák fel egy írólapra.
Az áruk mellé írják oda az áruk árát is.

4. A boltos párok készítsenek tájékoztatókat, boltjukat reklámozó anyagokat (a
kapható áru neve, és egységnyi mennyiségének ára, napi kedvezmények stb.).
5. A gyermekek tevékenységéhez kapcsolódva beszéljünk az üzleti morálról, az
ízlésről, a mértéktartásról, a mértéktelen haszonszerzésről, a pazarlásról stb.
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6. A vásárló a meghatározott, előre tudott pénze birtokában szabadon és önállóan tervezze meg, hogy mit fog venni. A vásárlás előtt gondolják meg, hogy ami
olcsóbb, abból most kell előre vásárolni és esetleg többet venni stb. A vásárlók
készítsenek cédulákat terveikről a bevásárlással kapcsolatban.

A kártyákon szerepelnie kell az
üzlet nevének, pl. drogéria, zöldséges stb.
mit akar vásárolni, pl.: szapan, gyümölcsök stb.
mennyi pénz áll rendelkezésére. Pl. 1000 Ft

Használjuk a mágneses számokat.

II. Az új tartalom feldolgozása*
Ösztönözzük a gyermekeket, hogy a vásárlás előtt először kerekített összegekkel becsüljék meg a vásárolni kívánt áruk árát.
7. Játsszák el a párok a vásárlást. Osszák ki a szerepeket maguk között, majd
cseréljenek szerepet.

Szerepek: árus és a vásárló.

A számolást rakassuk ki a mágneses pénzekkel, és/vagy írassuk le a füzetbe attól
függően, milyen mélyen sajátították már el az írásbeli műveleteket.
Ellenőrzés:
A becsült értékhez hasonlítsuk az eredményt, vagy végezzük el a művelet inverzét (próbáját).

A mágneses pénzekből rakják ki az elköltött összeget és a megmaradt pénzt.

8. Megbeszélés:
Beszéljük meg, kinek-kinek mi volt a feladata. Rendezzük növekvő (csökkenő)
sorba a párokat aszerint, hogy:
e) Mennyi pénze volt,
f) Mennyi pénzt költött,
g) Mennyi pénze maradt,
h) Ha a gyermekek más rendezési szempontot is kitalálnak, aszerint is rendezhetünk.

A gyermekek elmondják a tapasztalataikat.
Összegyűjtik és az adott szempont szerint írásban rendezik az adatokat.
Az adatgyűjtést úgy is végezhetik, hogy a vásárlás után körbejárnak, és egymást
kérdezgetik.
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