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MODULLEÍRÁS
A modul célja

A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése.
Stratégia készítése, módosítása, végrehajtása adott szempont figyelembevételével.
Párban való tevékenykedés gyakorlása, együttműködés, egymásra való figyelés, a pár tevékenységének értelmezése.
Finommanipuláció, percepció fejlesztése.
Geometriai ismeretek alapozása.
Tájékozódás a síkon.
Síklefedések adott szempont szerint.
Tapasztalatszerzés geometriai transzformációkra (eltolás, forgatás). Ezen transzformációk előállítása tevékenységgel.
Tapasztalatszerzés a területfogalom alakításához.

Időkeret

3–4×45perc

Ajánlott korosztály

10–11 évesek; 3. osztály; tetszőleges időben.

Modulkapcsolódási pontok

A 25–28., A 40–44.

A képességfejlesztés fókuszai

Megismerési képességek alapozása:
Az érzékszervek tudatos működtetése; az összehasonlítás (megkülönböztetés, azonosítás) képességének fejlesztése
A megfigyelt tulajdonság, viszony kifejezése tevékenységgel.
Kívánt helyzetek létrehozása.
Feltételeknek megfelelő stratégia tervezése, végrehajtása.
Tájékozódás a síkon.
Területfogalom tapasztalati alakítása.
Tapasztalatszerzés geometriai transzformációkra (forgatás, eltolás).
Gondolkodási képességek:
Rendszerezés
Következtetések
Az induktív és deduktív gondolkodás alakítása, fejlesztése.
Kommunikációs képességek:
Térlátás, térbeli viszonyok értelmezése, kifejezése tevékenységgel.
Az elemi kommunikációs képesség fejlesztése; párkapcsolatokban csoportban való működtetése.

Ajánlás
A tangram nem más, mint egy szétdarabolt sikidom, a fantáziánk igénybevételével a darabokat újra összeillesztjük úgy, hogy egy előre megadott, az
eredetitől különböző alakzatot kapjunk.
Sok mai gyerek az egyszerű játékokat szinte nem is ismeri. Ezek az egyszerű, kreativitást fejlesztő játékok a játékok ősdarabjainak számítanak. Egy kevés
odafigyelés, minimális színes kartonpapír szükséges hozzá. Elkészítésénél fontos, hogy precízen dolgozzunk, pontosan vágjuk ki az elemeket.
A modulban 4 régi tangramot mutatunk be. A foglalkozás anyagának feldolgozási módja hasonló.
1. Ismerkedés az adott tangram elemeivel. Itt lehetőség van tapasztalati szinten ismerkedni a síkidomokkal, azok tulajdonságaikkal, egybevágó és hasonló alakzatokkal, szögek nagyságával stb.
2. Egy elem kirakása, a megoldás megbeszélése.
3. Több elem kirakása versenyszituációban.
Az A), B), C) részeket egy-egy foglalkozásra terveztük. A D) rész lehet külön foglalkozás esetleg ajándékkészítés keretében is, de felhasználhatjuk akkor
is, ha egy-egy előző részt gyorsabban feldolgozunk a tervezettnél.
A feladványok önálló vagy páros munkára épülnek. A feladatok lehetőséget adnak a párban, csoportban való tevékenykedés, a munkaszervezés, munkamegosztás gyakorlására. Az új feladatok megalkotása fejleszti a kreativitást.
A feladványok nagy száma lehetőséget nyújt az indirekt differenciálásra, a versenyszituáció pedig a gondolkodás sebességének fokozására.
Támogató rendszer
http://www.puzzles.com
http://www.tablajatekos.hu
http://magazin.mimi.hu/Article88.html

Értékelés
A tevékenység önmagában értékel. Ezenfelül a modul feldolgozása során folyamatos megfigyeléssel követjük: az észlelés pontosságát; stratégiák végrehajtását, a próbálkozások alakulását, az együttműködés és a kommunikáció képességének alakulását.
Az értékelés megerősítő legyen, mindenkinek saját fejlődéséhez, fejlettségi szintjéhez mért.
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Modulvázlat
Időterv: 4×45 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
A 1–3.

I. Ismerkedés egy tangram elemeivel

Megfigyelés, összehasonlítás,
összefüggések felfedezése,
térlátás fejlesztése,
rész-egész észlelése,
rendszerezés.

Egész csoport

Önálló, páros

Feladatmegoldás

7tangram
01f.jpg
olló

Megfigyelőképesség,
térlátás fejlesztése,
rész-egész észlelése.

Egész csoport

Önálló, páros

Feladatmegoldás

Az adott ábra

7tangram
02.jpg
7tangram
03.jpg
vagy a melléklet

II. Az új tartalom feldolgozása*
A 4–5

Egy ábra kirakása

A 6–7.

Verseny szervezése

Megfigyelőképesség,
térlátás fejlesztése,
rész-egész észlelése,
gondolkodás sebességének
fokozása.

Egész csoport

Páros vagy
csoportos

Tevékenykedtetés

A 8.

A munka értékelése

Önismeret fejlesztés,
csoportba tartozás érzésének
erősítése.

Minden gyermek

Frontális

Értékelés

* A táblázat értelemszerűen bővíthető

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
B 1.

Ismerkedés egy 19. századi Kínában már
ismert tangram elemeivel

Finommanipuláció fejlesztése

Egész csoport

Önálló, páros

Tevékenykedtetés

6tangram01f.
jpg filet
vagy a melléklet
olló

B 2.

Tapasztalatszerzés a hasonló és egybevágó
síkidomok, a paralelogramma, az egyenes
szög fogalmának alakításához

Megfigyelés, összehasonlítás,
összefüggések felfedezése,
térlátás fejlesztése,
rész-egész észlelése,
rendszerezés.

Egész csoport

Önálló, páros

Feladatmegoldás

A már kivágott síkidomok

Megfigyelőképesség
térlátás fejlesztése,
rész-egész észlelése.

Egész csoport

Önálló, páros

Feladatmegoldás

Az adott ábra

7tangram
02.jpg
7tangram
03.jpg
vagy a melléklet

II. Az új tartalom feldolgozása*
B 3–4.

Egy ábra kirakása

B 5–8.

Verseny szervezése

Ugyan az, mint előbb,
gondolkodás sebességének
fokozása.

Egész csoport

Páros vagy
csoportos

Tevékenykedtetés

B9

A munka értékelése

Önismeret fejlesztés,
csoportba tartozás érzésének
erősítése

Minden gyermek

Frontális

Értékelés
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Változat

B
10–12

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Önállóan új ábrák létrehozása, a csoporttárs
által megalkotott ábrák kirakása, elemzése

Kiemelt készségek, képességek

Célcsoport /
A differenciálás
lehetőségei

Tanulásszervezés

Munkaformák

Módszerek

Megfigyelőképesség
térlátás fejlesztése,
rész-egész észlelése,
önálló vélemény megfogalmazása

Minden gyermek

Páros vagy
csoportos
Frontális

Tevékenykedtetés
Beszélgetés

Eszköz
(mellékletben:
a feladatok,
gyűjtemények,
tananyagtartalmak)

I. Ráhangolódás*, a játék előkészítése
C 1.

Ismerkedés A. Ricter vállalata által készített
19. század végi tangrammal. Első változat

Finommanipuláció fejlesztése

Egész csoport

Önálló, páros

Tevékenykedtetés

6 tangram
01f.jpg filet
vagy a melléklet
olló

C 2–3.

Tapasztalatszerzés a hasonló és egybevágó
síkidomok, a trapéz fogalmának alakításához

Megfigyelés, összehasonlítás,
összefüggések felfedezése,
térlátás fejlesztése,
rész-egész észlelése,
rendszerezés.

Egész csoport

Önálló, páros

Feladatmegoldás

A már kivágott síkidomok

Ugyan az, mint előbb

Egész csoport

Önálló, páros

Tevékenykedtetés

Az adott ábra
1tangram
01b.jpg

Ugyan az, mint előbb.
Gondolkodás sebességének
fokozása.

Egész csoport

Páros vagy
csoportos

Tevékenykedtetés

1tangram
02.jpg
1tangram
03.jpg
vagy a melléklet

II. Az új tartalom feldolgozása*
C 3–4.

C 5–8.

Egy ábra kirakása

Verseny szervezése

Változat

C 9.

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

A munka értékelése

Kiemelt készségek, képességek

Célcsoport /
A differenciálás
lehetőségei

Tanulásszervezés

Munkaformák

Módszerek

Eszköz
(mellékletben:
a feladatok,
gyűjtemények,
tananyagtartalmak)

Önismeret fejlesztés,
Csoportba tartozás érzésének
erősítése.
Önálló vélemény megfogalmazása

Minden gyermek

Frontális

Értékelés

Finommanipuláció fejlesztése

Egész csoport

Önálló, páros

Tevékenykedtetés

2 tangram
01.jpg filet
vagy a melléklet
olló
Az adott ábra
2 tangram
02.jpg

I. Ráhangolódás*, a játék előkészítése
D 1–2.

Ismerkedés T. A. Snider Preserve Co. tangramjával

II. Az új tartalom feldolgozása*
D 3.

Képkeret és könyvjelző készítése

Megfigyelés, összehasonlítás,
összefüggések felfedezése,
térlátás fejlesztése,
rész-egész észlelése,
rendszerezés.

Egész csoport

Önálló, páros

Tevékenykedtetés

D 4.

A munka értékelése

Önismeret fejlesztés,
csoportba tartozás érzésének
erősítése,
önálló vélemény megfogalmazása

Minden gyermek

Frontális

Értékelés
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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.
Tangramok
Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Tanítói tevékenység

Tanulói tevékenység

A
I. Ismerkedés egy tangram elemeivel
1. Nyomtassuk ki mind a két oldalán azonos színű színes papírra a 7tangram01f.
jpg filet, vagy használjuk a mellékletet.
Szervezzünk párokat, és osszuk ki az ábrát a gyermekek között. Minden pár
kapjon 1–1 ábrát.
Vágjuk ki az elemeket. A maradékot dobjuk a szemétbe.

A gyermekek kivágják a síkidomokat.

2. A kivágás után beszeljük meg:
hány elemet kaptunk (8);
hányféle elemet kaptunk. (2);
hány háromszöget (4);
hány négyszöget (4)?

Számlálás, rendszerezés.

A háromszögek tulajdonságai:
Azonos alakúak és azonos méretűek.
Két-két oldaluk és két-két szögük azonos nagyságú.
Egyik szögük kétszer akkora, mint a másik. (Lefedéssel határozzuk meg.) Stb.

A síkidomok összeillesztésével, hajtogatásával határozzák meg a tulajdonságokat.
Tapasztalatszerzés az egybevágó síkidomok, a derékszögű egyenlő oldalú háromszög és a derékszögű trapéz fogalmának alakításához.

A négyszögek tulajdonságai:
Azonos alakúak és azonos méretű.
Két-két oldaluk és két-két szögük azonos nagyságú;
A két azonos szög összege akkora, mint a két különböző öszege. Stb.

3. Keverjük össze, forgassuk meg az elemeket.
Rakjuk össze újra a téglalapot.

A gyermekek megkeverik, és újra összerakják a kivágott síkidomokat.

II. Az új tartalom feldolgozása*
4. Az előző elemek felhasználásával rakjuk ki az ábrát.
Ha nehezen megy a feladat megoldása, lépésenként segítsünk. Csak végső esetben mutassuk meg a megoldást, és az alapján fejezzék be a munkát.

5. Rajzoltassuk be az elemek illesztésének helyét az ábrába.

6. Szervezzünk versenyt! Alakítsunk 2, 3 fős inhomogén csoportokat. Osszuk ki
a mellékelt ábrát. Ha a csoporton belül úgy osztják fel a munkát, hogy szükséges
minden gyermeknek egy-egy tangram készlet, akkor biztosítsunk azt.
Egy ábrát akkor tekintünk kirakottnak, ha berajzolták az illesztési vonalakat.
7. Az ábrákat nyomtassuk ki 7tangram02.jpg
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vagy

Csoportok alakítása

Megfejtés: 7tangram03.jpg
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8. Értékelés: A csoportok munkáit pontozzuk. Az a csoport lesz az első, aki a
legtöbb pontot gyűjti.
Pontozás: Aki az adott ábrát legelőször rakja ki, annyi pontot kap, ahány csoport
van. Minden következőként kirakott ugyanolyan ábra egy ponttal kevesebbet
ér, mint az előző. Például: ha 5 csoportunk van, a kis autót legelőször kirakó
csoport 5 pontot kap. Aki másodiknak készül el a kisautó kirakásával, 4 pontot,
és így tovább.
B
I. Ismerkedés egy tangram elemeivel
A 19. századi Kínában már ismerték ezt a tangramot. Öt hasonló háromszögből
áll, amelyből kettő-kettő egybevágó, valamint két négyszögből, egy négyzetből
és egy paralelogrammából. Összesen hét elemből. Most csak a legismertebb ábrákat mutatjuk be.
1. Nyomtassuk ki mind a két oldalán azonos színű színes papírra a 6tangram01f.
jpg filet, vagy használjuk a mellékletet.
Szervezzünk párokat, és osszuk ki az ábrát a gyermekek között. Minden pár
kapjon 1–1 ábrát.
Vágjuk ki az elemeket.

A gyermekek kivágják a síkidomokat, megkeverik,
és újra összerakják.

2. A kivágás után beszéljük meg:
hány elemet kaptunk (7);
hányféle elemet kaptunk. (5);
hány háromszöget (5);
hány négyszöget (2)?
A háromszögek tulajdonságai:
Azonos alakúak, de vannak különböző méretűek. (Hasonló és egybevágó alakzatok megtapasztaltatása.)
Két-két oldaluk és két-két szögük azonos nagyságú.
Egyik szögük kétszer akkora, mint a másik. Stb.

A síkidomok összeillesztésével, hajtogatásával határozzák meg a tulajdonságokat.
Tapasztalatszerzés a hasonló és egybevágó síkidomok fogalmának alakításához.

Az egyik négyszög négyzet.
A másik négyszög tulajdonságai:
Két-két oldaluk és két-két szögük azonos nagyságú ugyanúgy, mint a téglalapnak, de csak két szemközti szöge egyenlö.
Ha a két különböző nagyságú szögszárat összeillesztjük, a másik két szögszár
egy egyenesbe esik. Stb.

Tapasztalatszerzés a paralelogramma, az egyenes szög fogalmának alakításához

II. Az új tartalom feldolgozása*
3. Az előző elemek felhasználásával rakjuk ki az ábrát. Ha nehezen megy a feladat megoldása, lépésenként segítsünk. Csak végső esetben mutassuk meg a
megoldást, és az alapján fejezzék be a munkát.

4. Rajzoltassuk be az elemek illesztésének helyét az ábrába.

5. Szervezzünk versenyt! Alakítsunk 2, 3 fős inhomogén csoportokat. Osszuk ki
a mellékelt ábrát. Ha a csoporton belül úgy osztják fel a munkát, hogy szükséges
minden gyermeknek egy-egy tangram készlet, akkor biztosítsunk azt.
Egy ábrát akkor tekintünk kirakottnak, ha berajzolták az illesztési vonalakat.

Csoportok alakítása

6. 6tangram02b.jpg

Megfejtés 6tangram03b.jpg
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7. 6tangram02c.jpg

Megfejtés 6tangram03c.jpg

8. Ez a két tangram Henry E. Dudeney munkája. A
két ember alakja első ránézésre teljesen egyformának tűnhet. Vajon hogy lehet az, hogy mind a kettőt a hét elemből raktuk ki, az egyiknek van lába, a
másiknak pedig nincs. 6tangram02d.jpg

Megfejtés 6tangram03d.jpg

9. Értékelés: A pontozzuk a csoportok munkáit. Az a csoport lesz az első, aki a
legtöbb pontot gyűjti.
Pontozás: Aki az adott ábrát legelőször rakja ki, annyi pontot kap, ahány csoport
van. Minden következőként kirakott ugyanolyan ábra egy ponttal kevesebbet
ér, mint az előző. Például: ha 5 csoportunk van, a legelőször kirakó csoport 5
pontot kap. Aki másodiknak készül el, 4 pontot, és így tovább.
10. Biztassuk a gyermekeket önállóan új ábrák létrehozására. Adjunk nevet az
új ábráknak.
11. Minden csoport készítsen egy-két új ábrát. Az ábrákat forgószínpadszerűen
adják körbe a csoportok, és fejtsék meg egymás talányait.
12. Beszéljük meg, melyik ábra megfejtése bizonyult a legkönnyebbnek, a legnehezebbnek.

C
I. Ismerkedés egy újabb tangram elemeivel
Ezt a tangramot F. A. Ricter vállalata készítette a 19. század végén. Mi az első
változatot mutatjuk be.
1. Nyomtassuk ki mind a két oldalán azonos színű színes papírra a 1tangram01f.
jpg filet, vagy használjuk a mellékletet.
Szervezzünk párokat, és osszuk ki az ábrát a gyermekek között. Minden pár
kapjon 1–1 ábrát.
Vágjuk ki a téglalapot. A maradékot dobjuk a szemétbe. Daraboljuk fel a téglalapot a vonalak mentén.
Keverjük össze, forgassuk meg az elemeket.

A gyermekek kivágják a síkidomokat.

2. Beszéljük meg, milyen elemekből áll a tangram. Válogassuk szét az azonos
alakú és méretűeket (hasonlókat).

A gyermekek kiválasztják a két derékszögű háromszöget, valamint a két kisebb
derékszögű trapézt.

3. Keverjük össze, forgassuk meg az elemeket. Rakjuk össze újra a téglalapot.

A gyermekek megkeverik és újra összerakják a téglalapot.

II. Az új tartalom feldolgozása*
4. Az előző elemek felhasználásával rakjuk ki az ábrát. Ha nehezen megy a feladat megoldása, lépésenként segítsünk. Csak végső esetben mutassuk meg a
megoldást, és az alapján fejezzék be a munkát.
Rajzoltassuk be az elemek illesztésének helyét az ábrába.
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5. Alakítsunk 2, 3 fős inhomogén csoportokat. Osszuk ki a mellékelt ábrát. Ha a
csoporton belül úgy osztják fel a munkát, hogy szükséges minden gyermeknek
egy-egy tangram készlet, akkor biztosítsunk azt.

6. Szervezzünk versenyt. Egy pont jár a csoportnak, ha egy alakzatba minden
illesztési élt berajzolnak. Az a csoport nyer, amelyik a legtöbb pontot gyűjti.
7. Beszéljük meg a megoldásokat, valamint a csoporton belüli munkamegosztást.
Értékeljük a versenyt.

D
Képkeret és könyvjelző készítése
Ez is egy nagyon régi tangram. T. A. Snider Preserve Co. munkája.
A kirakáshoz az elemekkel csak síkmozgásokat végezhetünk. (Ezért kerültek rá
a pillangók.)
1. Vágjuk ki ezeket az elemeket.

Megoldás:

Minden gyermek kapjon 1–1 tangramot.

2. Illesszük össze az elemeket úgy, hogy négyzetet kapjunk.

A gyermekek önálló vagy páros munkában dolgozzanak

3. A darabokból kirakhatunk négyzetet, képkeretet vagy egy könyvjelzőt.

4. Beszéljük meg a megoldásokat, valamint a csoporton belüli munkamegosztást. Értékeljük a versenyt.
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A mellékletek
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Megfejtés:

Kirakandó alakzatok:
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B mellékletek
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Megfejtés:

Kirakandó alakzatok:
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C mellékletek
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Megfejtés:

Kirakandó alakzatok:
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C mellékletek
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Megfejtés:

Kirakandó alakzatok:
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