Matematika „C” 3. évfolyam

Lerakós, tologatós játékok
5. modul

Készítette: Köves Gabriella

Matematika „C” • 3. évfolyam • 5. modul • Lerakós, tologatós játékok



MODULLEÍRÁS
A modul célja

Hagyományos, egyszerű játékok megtanulása, a játékokhoz kapcsolható matematikai háttér megtapasztalása, felfedezése, alkalmazása.
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.
Kombinatorikai ismeretek alapozása.
Kiválasztások, sorbarendezések gyakorlása kevés számú elemmel,
Modell készítése a probléma megoldásához.
Geometriai ismeretek alapozása:
Tájékozódás a síkon. Gráf bejárás, egyszerű színezési problémák megoldása,
Tapasztalatszerzés a kerület, terület fogalom alakításához,
Tapasztalatszerzés geometriai transzformációkra. Ezek előállítása, vizsgálata.
Logikai ismeretek alapozása:
Egy, illetve több feltételnek eleget tevő tevékenység végrehajtása,
Következtetések, tapasztalatszerzés az implikációra és az ekvivalenciára.

Időkeret

3×45perc

Ajánlott korosztály

9–10 évesek; 3. osztály; tetszőleges időben

Modulkapcsolódási pontok

A 7–13., A42–45., 1. és 2. osztályos Lerakó modulok

A képességfejlesztés fókuszai

Megismerési képességek alapozása:
Az érzékszervek tudatos működtetése, az összehasonlítás (megkülönböztetés, azonosítás) képességének fejlesztése.
A megadott tulajdonság, viszony előállítása.
Feltételeknek megfelelő stratégia tervezése, végrehajtása.
Tájékozódás a síkon.
Területfogalom tapasztalati alakítása.
Tapasztalatszerzés transzformációkra.
Gondolkodási képességek fejlesztése:
Rendszerezés,
Következtetések, az induktív és deduktív lépések gyakorlása.
Kommunikációs képességek fejlesztése:
A nyelvi fejlődés, szövegértés elősegítése, olvasási sebesség fokozása,
Az olvasott szöveg alapján tevékenység elvégzése.
Térlátás, térbeli viszonyok értelmezése, kifejezése tevékenységgel.
Az elemi kommunikációs képesség fejlesztése, párkapcsolatokban csoportban való működtetése.
Tudásszerző képességek fejlesztés:
Problémaérzékenység fokozása,
Kreativitás fejlesztése,
Reakció idő csökkentése.

Ajánlás
A modulban 3 hagyományos játékot mutatunk be. A foglalkozás anyagának feldolgozási módja hasonló.
1. Ismerkedés az adott játékhoz kapcsolódó matematikai tartalommal. Itt lehetőség van tapasztalati szinten ismerkedni, megoldani kombinatorikai,
geometriai problémákkal, útbejárási, színezési feladatokkal.
2. A játék szabályának megértése csoportmunkában önálló olvasással. (A csoportmunkát itt azért javasoljuk, hogy a gyengébben olvasó, szövegértő
gyermekeket se zárjuk ki a játékból, másrészt ösztönözzük a jobbakat a gyengébben haladók segítésére, a kooperatív tanulásra.)
Próbajáték. (Az esetleges szövegértési, értelmezési problémák tisztázására, a játék begyakorlására.)
3. A játék lebonyolítása kis csoportban körmérkőzéssel, illetve párban. A játék értékelése, nyerő stratégiák megbeszélése.

Matematika „C” • 3. évfolyam • 5. modul • Lerakós, tologatós játékok



Matematika „C” • 3. évfolyam • 5. modul • Lerakós, tologatós játékok



Támogató rendszer
http://www.startlap.com/amoba/xo.html
http://www.math.bme.hu/~pts/pts_js/pts_js.html
http://www.gemklub.hu

Értékelés
A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük: a stratégiák végrehajtását, a próbálkozások alakulását, az együttműködés és a kommunikáció képességének alakulását.
A tanítói értékelés megerősítő legyen, mindenkinek saját fejlődéséhez, fejlettségi szintjéhez mért.

Modulvázlat
Időterv: 4×45 perc

MALMOK
Változat

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Célcsoport /
A differenciálás
lehetőségei

Kiemelt készségek,
képességek

Tanulásszervezés

Munkaformák

Módszerek

Eszköz
(mellékletben:
a feladatok,
gyűjtemények,
tananyagtartalmak)

I. Ráhangolódás*, a játék előkészítése
1.

Kísérlet két elem harmadosztályú ismétléses
kombinációinak számára

Próbálgatás,
összehasonlítás,
összefüggések
felfedezése,
rendszerezés

Egész csoport

Önálló, páros

Kísérlet

Egy doboz,
3 piros,
6 kék korong

2.

Adott feltételnek eleget tevő helyzet megtalálása

Próbálgatás,
rendszerezés,
következtetés

Egész csoport

Önálló, páros

Kísérlet

Egy doboz,
3 piros, 6 kék
korong

3–5.

Adott feltételnek eleget tevő helyzet előállítása

Szövegértés,
szövegértelmezés

Egész csoport

Önálló

Kísérlet

6 piros, 6 kék
korong

6–9.

,,Gráf bejárása.” Adott feltételnek eleget tevő
helyzet előállítása

Próbálgatás,
összehasonlítás,
összefüggések
felfedezése,
rendszerezés

Egész csoport

Önálló, páros

Tervszerű
probálgatás

I. Melléklet
2. ábrája
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Változat

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás
lehetőségei

Tanulásszervezés

Munkaformák

Módszerek

Eszköz
(mellékletben:
a feladatok,
gyűjtemények,
tananyagtartalmak)

II. Az új tartalom feldolgozása*
10.

A malom-játék szabályának önálló értelmezése

Szövegolvasás, értés,
értelmezés

Egész csoport

Önálló,
csoport

11.

Próbajáték

Olvasott szöveg
értelmezése

Egész csoport

Frontális

Játék

12.

Modell-készítés négy elem másodosztályú
ismétlés nélküli kombinációinak számára

Próbálgatás,
összehasonlítás,
összefüggések
felfedezése,
rendszerezés,
következtetés

Egész csoport

Csoport

Feladatmegoldás

13.

A 4 fős csoportok körmérkőzést játszanak.
Eredményeiket oszlopdiagrammal ábrázoljuk

Egész csoport

Csoport

Játék

14.

Értékelés

Egész csoport

Frontális

Játék

* A táblázat értelemszerűen bővíthető.

Grafikon elemezése

3. Melléklet.

I. Melléklet 3.

I. Melléklet
4–6.

aMŐBÁK
Tanulásszervezés
Változat

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Célcsoport /
A differenciálás
lehetőségei

Kiemelt készségek,
képességek

Munkaformák

Módszerek

Eszköz
(mellékletben:
a feladatok,
gyűjtemények,
tananyagtartalmak)

I. Ráhangolódás*, a játék előkészítése
1.

Öt elem ismétléses permutációinak
előállítása korongokkal, táblázattal

Próbálgatás,
összehasonlítás,
összefüggések
felfedezése,
rendszerezés

Egész csoport

Önálló, páros

Feladatmegoldás

II. Melléklet
1. korongjai

2.

Öt bontásának rögzítése táblázatban

Szövegértés,
értelmezés,
adatok rendszerezése

Egész csoport

Önálló

Feladatmegoldás

II. Melléklet
2. táblázat

3.

Öt elem másodosztályú ismétlés nélküli
kombinációinak előállítása korongokkal,
táblázattal, logikai következtetéssel

Szövegértés,
szövegértelmezés,
összefüggések
felfedezése,
rendszerezés

Egész csoport

Önálló, páros

Feladatmegoldás

II. Melléklet
3. korongjai,
táblázata

4.

Öt elem harmadosztályú ismétlés nélküli
kombinációinak előállítása korongokkal,
táblázattal, logikai következtetéssel.
Tapasztalatszerzés arra, hogy öt elemből
kettőt ugyanannyiféleképpen tudok
kiválasztani, mint hármat, ha nem számít az
elemek sorrendje

Próbálgatás,
összehasonlítás,
összefüggések
felfedezése,
következtetések,
rendszerezés

Egész csoport

Önálló, páros

Feladatmegoldás
tervszerű
próbálgatással, logikai
következtetéssel

II. Melléklet
4. korongjai,
táblázata

5.

A 3. feladat gondolatmenetének mélyítése.
Öt elem másodosztályú ismétlés nélküli
kombinációinak előállítása korongokkal,
táblázattal, logikai következtetéssel

Szövegértés,
szövegértelmezés,
összefüggések
felfedezése,
rendszerezés, analóg
gondolkodás fejlesztése

Egész csoport

Önálló, páros

Feladatmegoldás

Az elóző
feladat
korongjai,
II. Melléklet
5. táblázata
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Tanulásszervezés
Változat

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás
lehetőségei

Munkaformák

Módszerek

Eszköz
(mellékletben:
a feladatok,
gyűjtemények,
tananyagtartalmak)

II. Az új tartalom feldolgozása*
6.

Két különböző amőba játék szabályának
önálló értelmezése

Szövegolvasás,
értés, értelmezés,
összehasonlítás

Egész csoport

Önálló, csoport

7.

Próbajáték

Olvasott szöveg
értelmezése

Egész csoport

Frontális

Játék

II. Melléklet
1. korongjai,
7. táblázata

8.

Az 5 fős csoportok játszanak körmérkőzést,
eredmények ábrázolása oszlopdiagrammal.

Egész csoport

Csoport

Játék

II. Melléklet
1. korongjai,
7. táblázata

9.

Értékelés

Egész csoport

Frontális

Játék

10.

Internetről ingyen letölthető egyszerű
változatok:
http://www.startlap.com/amoba/xo.html
http://www.math.bme.hu/~pts/pts_js/pts_
js.html

* A táblázat értelemszerűen bővíthető.

Grafikon elemzése

II. Melléklet 6.

Behuzogatós játék
Tanulásszervezés
Változat

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás
lehetőségei

Munkaformák

Módszerek

Eszköz
(mellékletben:
a feladatok,
gyűjtemények,
tananyagtartalmak)

I. Ráhangolódás*, a játék előkészítése
1–3.

Egyszerű színezési feladat

Próbálgatás, összehasonlítás

Egész csoport

Önálló

Feladatmegoldás

III. Melléklet
1–3. színes
ceruzák

4.

Tapasztalatszerzés a kerület fogalom alakításához

Megfigyelés, induktív,
deduktív következtetés

Egész csoport

Önálló

Feladatmegoldás

III. Melléklet
4.

5.

Tapasztalatszerzés hasonlósági, egybevágósági és ezektől különböző transzformációkra (kicsinyítés, nyújtás, zsugorítás, nyírás,
torzítás)

Precíz szabálykövetés.
Tudatos megfigyelés,
összehasonlítás

Egész csoport

Önálló

Feladatmegoldás

III. Melléklet
5.

6–10.

Tengelyesen tükrös alakzatok előállítása.
Adott feltételnek eleget tevő helyzet megtalálása

Próbálgatás, összehasonlítás, összefüggések
felfedezése

Egész csoport

Önálló, páros

Feladatmegoldás

III. Melléklet
6–10. színes
ceruzák

II. Az új tartalom feldolgozása*
11.

A játék szabályának önálló értelmezése.
Próbajáték

Szövegolvasás, értés,
értelmezés

Egész csoport

Önálló, csoport
Frontális

12.

A játék lebonyolítása

Nyerő stratégiák keresése, önértékelés

Egész csoport

Frontális

13.

A játék értékelése

III. Melléklet
11. Négyzetrácsos papír,
színes ceruzák

* A táblázat értelemszerűen bővíthető.
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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.
Malmok
Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Tanítói tevékenység

Tanulói tevékenység

Készítsünk elő egy dobozt, és tegyünk bele 3 piros és 6 kék korongot. Végezzük
el a következő kisérletet: Húzzunk ki a dobozból 3 kirongot.

Párokban dolgozva 3-3 korongot húznak.

1. Egy dobozban 3 piros és 6 kék korong van. Húzzunk ki 3 korongot. Hányféle
eredményt kaphatunk?

4 féle lehetőség van.
p, p, p

p, p, k

p, k, k,

k, k, k

Az előző feladatban használt dobozból (amelyben 3 piros és 6 kék korong van):
Húzzunk ki a 2. feladat feltételeinek eleget tevő módon.

Párokban dolgozva korongokat húznak.

2. Egy dobozban 3 piros és 6 kék korong van.
Hány korongot kell kihúzni, hogy a kihúzottak között
a) biztosan legyen kék,
b) biztosan legyen két kék,
c) biztosan legyen három kék,
d) biztosan legyen piros,
e) biztosan legyen két piros,
f) biztosan legyen egy piros és egy kék?
Használjuk a mellékletben szereplő ábrát.

a) 4-et. A legrosszabb esetben kihúzzuk a 3 pirosat, utána már csak kéket húzhatunk.
b) 5-öt
c) 6-ot
d) 7-et
e) 8-at
f) 7-et

3. Figyeld meg az ábrát! Mindegyik körre egy piros vagy egy
kék korongot rakhatsz. Le tudsz-e helyezni ugyanannyi piros és
kék korongot a körökre?

Igen, ha páros számú korongot rakunk le. (Nem kötöttük ki, hogy mindegyik
kört le akarjuk fedni.)

4. Le tudsz-e helyezni az előző módon kétszer annyi piros korongot, mint kéket,
ha mindegyik kört le akarjuk fedni?

Igen, mert 9 korongunk van összesen. A kék színből 3-at, a pirosból 6-ot kell
letenni.

Önálló munkában végezzék a feladatot. Frontálisan beszéljük meg a tapasztalatokat.

5. Ki tudod-e színezni az ábrán a köröket úgy, hogy az úton bárhogyan haladva
a piros után kék kört érintsünk és fordítva.

Igen.
Használjuk a mellékletben szereplő 8 ábrát. Több ábra van, mint ahány lehetőség.

Önálló vagy páros munkában végezzék a feladatokat.

6. A bal felső korongtól a jobb alsóig kell eljutni úgy, hogy csak az úton haladhatsz balról jobbra vagy fentről lefelé. Rajzolj minél több ilyen utat! Hányféle utat
tudunk rajzolni?

7. Tegyél fel 3 korongot az ábrára úgy, hogy azok egy berajzolt egyenes mentén
helyezkedjenek el! Hányféleképpen lehetséges ez?

8. A bal felső korongtól a jobb alsóig kell eljutni úgy, hogy csak
az úton haladhatsz balról jobbra, vagy fentről lefelé, fentről átlósan lefelé. Rajzolj minél több ilyen utat! Hányféle utat tudunk
rajzolni?
9. Tegyél le 3 korongot úgy, hogy azok egy berajzolt egyenes mentén helyezkedjenek el! Hányféleképpen lehetséges ez?

Hat megoldás van, ha az ábrát nem
forgathatjuk el.
Ha az elforgatásokkal fedésbe hozható eseteket nem tekintjük különbözőnek, akkor 3.

Ha a különböző elfordulásokat nem tekintjük azonosnak, akkor 6.
Ha a különböző elfordulásokat azonosnak tekintjük, akkor 2.
Vagy a négyzet oldala, vagy a középvonala mentén.
18-at.

Ha a különböző elfordulásokat nem tekintjük azonosnak, akkor 8. A négyzet
oldala mentén 4, a középvonala mentén 2, az átlója mentén 2.
Ha a különböző elfordulásokat azonosnak tekintjük, akkor 3.
Vagy a négyzet oldala, vagy a középvonala, vagy az átlója mentén.
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II. Az új tartalom feldolgozása*
Malmok

A malmoknak sok változata ismert. Most a legegyszerűebbekkel kezdjük az
ismerkedést. A későbbiekben a táblák cserélésével eljuthatunk bonyolultabb
változatokhoz is.

Alakítsunk ki 4 fős csoportokat. A csoportok olvassák el, és értelmezzék a
játékszabályt. Ha a szövegértés nehezen megy, a B változatot olvastassuk el.
10. A változat
Két játékos játssza egymás ellen. Korongokkal lépegetnek egymást váltva. Az
veszít, akinek minden korongja elfogy, vagy nem tud már lépni. A különböző
malomvariációkban az egyszínű korongok száma egyenlő a mezőpontok
harmadával. Ha ez nem egész szám, akkor többnyire ,,felfelé” kerekítünk.
Malmot építettünk, ha sikerül 3 korongot egy már előre berajzolt egyenes
mentén lerakni.
A partik három lépcsősek:
1. először felváltva, egyenként rakják le a táblára korongjaikat a játékosok, majd
2. felváltva tologatásokkal próbálnak malmot kialakítani. (A korong eltolható
egyik pontból a mellette lévő pontba a vonal mentén.) Ha valamelyik játékosnak
sikerül malmot alkotnia, akkor levehet egyet ellenfele korongjaiból, kivéve az
éppen malmot alkotókat.
3. A harmadik játékszakaszban, amikor már valamelyik játékosnak csupán
három korongja marad, még egy esélyt kap a kiegyenlítésre azáltal, hogy tetszése
szerint (ugrásokkal is) mozoghat a táblán.
Eldöntetlen a parti, ha a 3. játékszakaszban egymást követő 10-10 lépésen át
változatlan a táblán lévő bábuk száma.

B változat
Két játékos játszik. Korongokkal lépegetnek egymást váltva. Az veszít, akinek
minden korongja elfogy, vagy nem tud lépni.
Malmot építettünk, ha sikerül 3 korongot lerakni egy már előre berajzolt egyenes
mentén.
A parti három részből áll.
1. felváltva, egyenként rakják le a táblára korongjaikat a játékosok.
2. felváltva tologatásokkal próbálnak malmot kialakítani. (A korong eltolható
egyik pontból a mellette lévőbe a vonal mentén.) Ha sikerül malmot alkotni,
akkor el lehet venni egy korongot az ellenféltől, kivéve a malomból.
3. Amikor valamelyik játékosnak csak három korongja marad, tetszése szerint
(ugrásokkal is) mozoghat a táblán.
Eldöntetlen a parti, ha a 3. játékszakaszban egymást követő 10-10 lépésen át
változatlan a táblán lévő bábuk száma.

11. Játsszunk egy próbajátékot valamelyik táblánál. A játék közben értelmezzük
a szöveget.

A tanító az egyik, a gyermekek a másik játékos.

12. Anna, Béla, Csaba és Dóra malmot játszanak Hány partit kell játszani, ha
mindenki játszik mindenkivel egy-egy mérkőzést? Készítsünk táblázatot!

Anna – Béla
Anna – Csaba Béla – Csaba
Anna – Dóra

Béla – Dóra

Csaba – Dóra

Összesen 6 mérkőzést játszanak. A megoldást várhatjuk a párok felsorolásával, vagy
okoskodással: Mindenki 3 másik emberrel játszik, így 3 × 4 = 12 lenne a partik száma, de ha Anna játszik Bélával, akkor Béla is játszik Annával. Így minden játszmát
kétszer számoltunk, tehát a 12-t el kell osztani 2-vel.
13. A 4 fős csoportok játszanak körmérkőzést. A nyert játszmákat jelöljük oszlopdiagrammal.

Pl.:
Nyert játszmák
6
5
4
3
2
1
A

B

C
D
E
Monogramok

14. Értékelés: Elemezzük a grafikont.
Ki nyerte a legtöbb játszmát?
Ki nyert többet, mint 3?
Ki nyert ugyanannyit, mint A? Stb.
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Amőbák
I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Tanítói tevékenység

Tanulói tevékenység

Vágjuk ki az 1. számú melléklet korongjait.
15. Két sárga és három piros korongunk van. Helyezzük el őket egy sorba. Hány
különböző sort tudsz kirakni?

1. 2. 3. 4. 5.
P
P

S

P
S

P

P
S

Itt a szövegértésre, a modellezésre, a táblázatkészítésre helyezzük a fő hangsúlyt.
16. Két dobozban, egy világosban és egy sötétben összesen 5, teljesen egyforma
korong van. Hányféleképpen helyezhetjük az 5 korongot a két dobozban? Írd le
az eseteket.
Vágjuk ki az 3. számú melléklet korongjait. A feladat az összes eset megtalálása,
lejegyzése, modellkészítés.

S

P

S

S

P

P

S

S

P

P

P

P

S

S

P

S

P

P

P

P

P

S

S

S

P

Tervszerű próbálgatással kerestessük meg az összes megoldást. Gondolkozhatunk úgy, hogy az első
helyre piros vagy sárga korong kerülhet. Ha piros került az első helyre, a másodikra megint csak piros
vagy sárga kerülhet. A harmadikra
ugyanígy. A 4., 5. helyre már csak
sárga korongot rakhatunk. Stb

Önálló szövegolvasással, értelmezéssel végzik a feladatot.
Világos dobozban ennyi darab van

0

1

2

3

4

5

Sötét dobozban ennyi darab van

5

4

3

2

1

0

Önálló vagy páros munkában végzik a feladatot.

17. Öt különböző színű korongunk van. Ebből kettőt beteszünk egy dobozba.
Hányféleképpen választhatjuk ki ezt a kettőt a korongok közül?

P

S

K

Z

L

Legyen az öt különböző korong P, S, K, Z, L
Így kiválaszthatom a
P, S
P, K

S, K

P, Z

S, Z

K, Z

P, L

S, L

K, L

Z, L

Vagy gondolkozhatunk úgy is, hogy öt színem van, mindegyikhez választhatok
4 színt. 5 × 4 = 20 Így kiválasztottuk pl.: a pirosat a zölddel, és a zöldet a pirossal
is, ami ugyanaz az eset.
Ezért felezni kell a kapott eredményt, azaz 20:2=10 különböző eset van.
18. Öt különböző színű korongunk van. Ebből most hármat teszünk be egy dobozba. Hányféleképpen választhatjuk ki ezt a kettőt a korongok közül?

P, S, K

S, K, Z

P, S, Z

S, K, L

P, S, L

S, Z, L

K, Z, L

P, K, Z
P, K, L
P, Z, L
Vagy gondolkozhatunk úgy is, hogy amikor öt színből 2-t kiválasztottunk és
betettük a dobozba, 3 szín maradt ki. Úgy is fogalmazhattunk volna, hogy
kiválasztottunk három színt, amit nem tettünk be a dobozba. Ezért az összes
eset száma most is 10.
A következő feladat matematikai modellje már szerepel a 14. oldal 12–13.
feladatában.
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19. Öt gyerek, Pali, Sára, Kálmán, Zita és Laci körmérkőzést játszanak. (Mindenki játszik mindenkivel.)
Hány mérkőzést játszik Pali?
Hány mérkőzést játszik Sára?
Hány mérkőzést játszik Kálmán? Stb.
Hány mérkőzést játszanak összesen?

P

S

K

Z

L

II. Az új tartalom feldolgozása*
20. Alakítsunk ki 5 fős csoportokat. A csoportok olvassák el, és értelmezzék mind
a két játékszabályt. Válassák ki azt, amelyikkel játszani szeretnének.
Amőba 1.
A 10×10-es tábla, szabadon választott, üres mezőire felváltva rakja le egyegy bábuját egyik és másik játékos. Az nyer, akinek előbb sikerül a sajátjaiból
vízszintesen, függőlegesen, vagy átlósan öt bábuját egymás mellé raknia.
Mindkét játékosnak 25-25 bábuja van. Ha ezek mind úgy kerültek fel a táblára,
hogy közben egyiküknek sem sikerült az ötös malmát összehoznia, akkor egy
,,tologatós” versennyel folytatódik a parti. Ekkor a játékosok felváltva egy-egy
saját bábujukat vagy vízszintesen, vagy függőlegesen egy szabadon választott
szomszédos üres mezőre áttolhatják.

Amőba 2.
Négyzetrácsos papíron ketten, ötös malom létrehozásában versenyeznek. Az
egyik játékos kereszttel, a másik körrel jelzi a bábuját. Az nyer, akinek előbb
sikerül a sajátjaiból vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan öt bábuját egymás
mellé raknia.

Minden gyermek 4 mérkőzést játszik.
Öt gyermek van, így 5×4 =20 mérkőzés lenne, de minden mérkőzést kétszer
számoltunk, mert
ha Pali játszik Sárával, akkor már Sára is játszik Palival.
Táblázatba rendezve:
P, S

S, P

K, P

Z, P

P, K

S, K

K, S

Z, S

P, Z

S, Z

K, Z

Z, K

P, L

S, L

K, L

Z, L

21. Játsszunk egy próbajátékot valamelyik, vagy mindkét játékkal.

A tanár az egyik játékos, a gyermekek a másik.

22. A csoportok játszanak körmérkőzést. A nyert játszmákat jelöljük oszlopdiagrammal.

Pl.:
Nyert játszmák
6
5
4
3
2
1
A

B

C
D
E
Monogramok

23. Értékelés: Elemezzük a grafikont.
Ki nyerte a legtöbb játszmát?
Ki nyert többet, mint 3?
Ki nyert ugyanannyit, mint B? Stb.
24. Internetről ingyen letölthető egyszerű változatok:
http://www.startlap.com/amoba/xo.html
http://www.math.bme.hu/~pts/pts_js/pts_js.html
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Behúzogatós játék
I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Tanítói tevékenység
25. Színezd ki több színnel az ábrát!
26. Színezd ki három színnel úgy, hogy az azonos színek ne
érintkezzenek az oldalak mentén!
27. Színezd ki két színnel úgy, hogy az azonos színek ne
érintkezzenek az oldalak mentén!
28. Fedeztessük fel az alakzat tulajdonságait.
A négyzetrács egy kis négyzetének egy oldala legyen most a mércénk. Nevezzük
most ezt egy egységnek.
Hány ilyen egység vonal határolja az alakzatot? (12)
A kérdést megfogalmazhatjuk a következő módon is:
Ha a kerületegység egy négyzet oldalhosszúságú, hány ilyennel tudom
körbekeríteni az alakzatot? (12)
Kerületegység

Kerület

Tanulói tevékenység
Önálló munkában dolgoznak.

Területegységgel

Terület

5

2 és fél

2 és egynegyed

10

Kerületegység

Kerület

12

6

24

Mennyi az alakzat kerülete? (12 egység)
Hány területegységgel tudom lefedni, ha
Területegységgel

Terület
Figyeltessük meg a mérőegység és a mérőszám közötti fordított arányosságot.
(Mérőeszközön most a különböző területegységeket értjük.)
Figyeljünk a precíz munkavégzésre, a szabálykövetésre.

Ha ugyanazt az alakzatot mérjük, akkor
minél nagyobb a mérőeszköz, annál kisebb a mérőszám, illetve
minél kisebb a mérőeszköz, annál nagyobb a mérőszám.

2 és fél

29. Másold át az ábrát a következő rácsokra!

Vizsgáljuk meg:
Melyik ábra azonos alakú az eredetivel?
Melyik ábra azonos méretű az eredetivel?
Melyik ábra azonos alakú és méretű az eredetivel?
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30. Színezd ki az ábrát úgy, hogy bármely kettő kis négyzet színben különbözhet, de egy-egy kis négyzet azonos színű legyen, és ha a vonal(ak) mentén összehajtjuk az ábrát, a két rész pontosan lefedje egymást. Vigyázz, az összehajtás
után az egymást lefedő színeknek azonosnak kell lenni! (A vonal szimmetriatengelye az ábrának.)

31. Színezd ki az ábrát úgy, hogy minden kis négyzetet beszínezel egy valamilyen színnel, és ha a vonal mentén összehajtjuk az ábrát, a két rész pontosan
fedje le egymást. Vigyázz, az összehajtás után az egymást lefedő színeknek azonosnak kell lenni! (A vonal szimmetriatengelye az ábrának.)

32. Színezd ki az ábrát úgy, hogy egy szimmetriatengelye
legyen! (Minden kis négyzetet színezz valamilyen színnel.
Egy-egy kis négyzet egyszínű legyen.)
Rajzold be a tengelyt!
Tükörrel ellenőrizd a megoldást!

33. Színezd ki az ábrát úgy, hogy két szimmetriatengelye
legyen! (Minden kis négyzet egy-egy színű legyen.)
Rajzold be a tengelyt!
Tükörrel ellenőrizd a megoldást!

A feladatnak több megoldása lehet. Néhányat itt közlünk.

20

34. Színezd ki az ábrát úgy, hogy négy szimmetriatengelye
legyen! (Minden kis négyzet egy-egy színű legyen.)
Rajzold be a tengelyt!
Tükörrel ellenőrizd a megoldást!

II. Az új tartalom feldolgozása*
Rajzoljunk négyzetrácsos lapra egy
ilyen alakú ábrát. A mérete változhat. Minél nagyobb az alakzat, annál hosszabb a játék.
A játékot ketten játsszák. Az egyik
játékos a kék kereszt, a másik a piros kör. Ennek megfelelően piros
és kék ceruzát használnak. A játékosok felváltva bejelölnek egy-egy
egységnyi szakaszt a rácsok mentén.
(Tekintsük egységnek a négyzetrács egy kis négyzetének oldalhosszúságát.)
Ha sikerül egy négyzetet bezárni
belerajzolhatja a jelét. Az a nyertes,
aki több jelet tudott berajzolni.
Lássuk egy játszma néhány lépé
sét:
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35. Játszunk egy próbajátékot.

A tanár az egyik játékos, a gyermekek a másik.

36. Alakítsunk ki párokat. Mindegyik pár 2 mérkőzést játsszon! Először az egyik
legyen a kezdő játékos, utána a másik. Az nyer, aki mind a két alkalommal
nyert.
37. A nyertesek számoljanak be arról, hogy milyen stratégia szerint játszottak. A
vesztesek arról, mi lehetett a vesztés oka. Ne sugalljunk semmilyen stratégiát.
Hagyjuk, hogy a gyermekek tapasztalják meg lépéseik előnyét, hátrányát.

A gyermekek elmondják a tapasztalataikat.

22

2.

1.

Malmok 1–2.

1. Melléklet
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B változat
Két játékos játszik 3 koronggal. Az veszít, akinek minden korongja elfogy, vagy nem tud lépni.
Malmot építettünk, ha sikerül 3 korongot lerakni egy egyenes mentén.
A parti három részből áll.
1. felváltva, egyenként rakják le a táblára korongjaikat a játékosok.
2. felváltva tologatásokkal próbálnak malmot kialakítani. (A korong eltolható egyik pontból a mellette lévőbe a
vonal mentén.) Ha sikerül malmot alkotni, akkor el lehet venni egy korongot az ellenféltől, kivéve a malomból.
3. Amikor valamelyik játékosnak csak három korongja marad, tetszése szerint (ugrásokkal is) mozoghat a táblán.
Eldöntetlen a parti, ha a 3. játékszakaszban egymást követő 10-10 lépésen át változatlan a táblán lévő bábuk
száma.

A változat
Malmot építettünk, ha sikerül 3 korongot egy felrajzolt egyenes mentén lerakni.
A partik háromlépcsősek:
1. először felváltva, egyenként rakják le a táblára korongjaikat a játékosok, majd
2. felváltva tologatásokkal próbálnak malmot kialakítani. (A korong eltolható egyik pontból a mellette lévő pontba a vonal mentén.) Ha valamelyik játékosnak sikerül malmot alkotnia, akkor levehet egyet ellenfele korongjaiból, kivéve az éppen malmot alkotókat.
3. A harmadik játékszakaszban, amikor már valamelyik játékosnak csupán három korongja marad, még egy
esélyt kap a kiegyenlítésre azáltal, hogy tetszése szerint (ugrásokkal is) mozoghat a táblán.
Eldöntetlen a parti, ha a 3. játékszakaszban egymást követő 10-10 lépésen át változatlan a táblán lévő bábuk
száma.

Két játékos játssza egymás ellen. Az veszít, akinek minden korongja elfogy, vagy nem tud már lépni. A különböző malomvariációkban az egyszínű korongok száma egyenlő a mezőpontok harmadával. Ha ez nem egész szám,
akkor többnyire ,,felfelé” kerekítünk.

A malom

3.
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1. melléklet – Malmok 4.
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1. melléklet – Malmok 5.
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1. melléklet – Malmok 6.
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Sötét dobozban ennyi darab van

Világos dobozban ennyi darab van

2.

Amőbák 1.
1.

2. Mellékletek
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S
S

P

S

P

P

S

P

K

K

K

K

Z

Z

Z

Z

L

L

L

L
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Mindkét játékosnak 25-25 bábuja van. Ha ezek mind úgy kerültek fel a táblára, hogy közben egyiküknek sem
sikerült az ötös malmát összehoznia, akkor egy ,,tologatós” versennyel folytatódik a parti. Ekkor a játékosok felváltva egy-egy saját bábujukat vagy vízszintesen, vagy függőlegesen egy szabadon választott szomszédos üres
mezőre áttolhatják.

A 10×10-es tábla, szabadon választott, üres mezőire felváltva rakja le egy-egy bábuját egyik és másik játékos.
Az nyer, akinek előbb sikerül a sajátjaiból vízszintesen, függőlegesen, vagy átlósan öt bábuját egymás mellé
raknia.

Amőba 1.

6.

5.

4.

3.
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7.

Négyzetrácsos papíron ketten, ötös malom létrehozásában versenyeznek. Az egyik játékos kereszttel, a másik
körrel jelzi a bábuját. Az nyer, akinek előbb sikerül a sajátjaiból vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan öt bábuját egymás mellé raknia.

Amőbák 2.
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5. Másold át az ábrát a következő rácsokra!

Terület

Területegységgel

Kerület

Kerületegység

4.

1. Színezd ki több színnel az ábrát!
2. Színezd ki három színnel úgy, hogy az azonos színek ne érintkezzenek az oldalak mentén!
3. Színezd ki két színnel úgy, hogy az azonos színek ne érintkezzenek az oldalak mentén!

Behúzogatós játék

III. Mellékletek
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Rajzoljunk négyzetrácsos lapra egy ilyen alakú ábrát.
A mérete változhat. Minél nagyobb az alakzat, annál hosszabb
a játék.
A játékot ketten játsszák. Az egyik játékos a kék kereszt, a másik a piros kör. Ennek megfelelően piros és kék ceruzát használnak. A játékosok felváltva húznak egy-egy vonalat a rácsok
mentén. Ha sikerül egy négyzetet bezárni, belerajzolhatja a
jelét. Az a nyertes, aki több jelet tudott berajzolni.

10. Színezd ki az ábrát úgy, hogy négy szimmetriatengelye legyen!
(Minden kis négyzet egy színű legyen)
Rajzold be a tengelyt!
Tükörrel ellenőrizd a megoldást!

9. Színezd ki az ábrát úgy, hogy két szimmetriatengelye legyen!
Minden kis négyzet egy színű legyen)
Rajzold be a tengelyt!
Tükörrel ellenőrizd a megoldást!

8. Színezd ki az ábrát úgy, hogy egy szimmetriatengelye legyen!
(Minden kis négyzet egy színű legyen)
Rajzold be a tengelyt!
Tükörrel ellenőrizd a megoldást!

7. Színezd ki az ábrát úgy, hogy minden kis
négyzet egy színű legyen, és ha a vonal mentén összehajtjuk az ábrát, a két rész pontosan
fedje le egymást. (A vonal a szimmetriatengelye legyen az ábrának!)

6. Színezd ki az ábrát úgy, hogy minden kis
négyzet egy színű legyen, és ha a vonal(ak)
mentén összehajtjuk az ábrát, a két rész pontosan lefedje egymást. (A vonal a szimmetriatengelye legyen az ábrának!)

Vizsgáljuk meg:
Melyik ábra azonos alakú az eredetivel?
Melyik ábra azonos méretű az eredetivel?
Melyik ábra azonos alakú és méretű az eredetivel?
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