MATEMATIKA „C”
9. évfolyam

5. modul
KARÁCSONYI SZÁM
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MODULLEÍRÁS
A modul célja
Időkeret
Ajánlott korosztály
Modulkapcsolódási pontok
A képességfejlesztés fókuszai

A tréfás nyelvi játékokkal, a logikai fejtörők és betűrejtvények megoldásával a tanulók kreativitásának,
nyelvi fejlettségének, elemző képességének fejlesztése.
1 foglalkozás
14–15 évesek (9. osztály)
Tágabb környezetben: magyar nyelvtan, irodalom
Szűkebb környezetben: bármelyik két modul közé beiktatható
Ajánlott megelőző tevékenységek: nem igényel
Elemzés
szövegértés, szövegértelmezés
szöveg összefüggések keresése
nyelvi fejlettsé,
kombinativitás
kreativitás
problémaérzékenység
problémamegoldás

AJÁNLÁS
A közvetlenül karácsony előtti utolsó foglalkozáson feldolgozandó modul. Bármelyik másik modul anyagába közbeiktatható. A foglalkozáson
vásár formájában (árucserével) akár minden csoport minden feladványt megoldhatja. A modul olyan vidám nyelvi játékokat tartalmaz, melyek a
tanulók humorérzékét fejleszthetik, s találékonyságot és együttműködést igényelnek, továbbá olyan logikai fejtörőket és betűrejtvényeket,
amelyek megoldása sok leleményességet, ötletességet kíván.
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MODULVÁZLAT
Lépések,
tevékenységek
I. Vásár
1.
Nyelvi játékok
Munkaforma: csoportban

Kiemelt készségek, képességek

Kreativitás, ötletesség, eredetiség

Eszközök, mellékletek

Feladatlapok a csoportok számára (lásd
tanári melléklet: ezekből állítja össze a
tanár a csoportok feladatlapjait)
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I. VÁSÁR
1. Foglalkozás – 1. lépés/1.
Így, közvetlen karácsony előtt mi is ünnepeljünk! Rendezzünk játékvásárt! Csoportokat
alakítunk ki, s minden csoport különböző feladványokat kap. Cél, hogy a csoport minél több
feladványt megoldjon. Árucserével lehet újabb feladványokhoz jutni: azokat a feladványokat,
amelyeket már megoldott a csoport, s leírta a megfejtésüket, és leellenőriztette a feladatok
elvégzését velem (kipipálom a táblázatomban), elcserélheti olyanokra a többi csoporttal, amelyeket azok már megoldottak, s le is ellenőriztettek.
Árut cserélni nem lehet folyamatosan, hanem mondjuk 10 percenként 2 percig. Ez alatt a
kikiáltók hangosan is árusíthatják eladó portékáikat. A munkaidő alatt csendben célszerű
dolgoznotok, nehogy meghallja egy másik csoport a megoldásokat.
Alakítsuk ki a 3-4 fős csoportokat meghívással!
Kiemelt készségek, képességek
Csoportszellem kialakítása

1. Foglalkozás – 1. lépés/2.
A csoport kialakítása meghívással úgy történik, hogy a tanár kijelöl (a csoport létszámától
függően) néhány tanulót (talán célszerű a leggyorsabb felfogóképességűeket megbízni), akik
felváltva egy-egy tanulót meghívnak a csapatukba. A meghívás sorrendjében a kezdő ember
mindig más legyen (egy előző kör utolsó meghívója legyen a következő körben az első
meghívó).

1. Foglalkozás – 1. lépés/3.
Az azonos típusú feladványokat egy-egy borítékban kaphatják meg a csoportok.
Feladatok leírása a tanári mellékletben, a tanár a tanulók képességeinek ismeretében, valamint
a csoportok létszámának függvényében könnyen megteheti.
A csoportok egy-egy füzetbe írják, a feladványok megoldását. Minden feladványnak van egy
egyszerű jele, így a tanulók könnyen beazonosítható módon írhatják le a megoldásokat.
Érdemes felhívni a figyelmüket, hogy minden feladványtípus jelét és megoldását a füzet másmás oldalára írják, így ők is, és az ellenőrző személy is könnyebben eligazodik rajta.

1. Foglalkozás – 1. lépés/4.
Minden feladványtípusnak előre megadott „értéke” van, a szerezhető pontszám a feladvány
lapján szerepel.

1. Foglalkozás – 1. lépés/5.
Ezen a foglalkozáson hasznos lenne, ha a tanárnak lenne néhány „segédtanára”, pl. egy-két
idősebb tanítványa.
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melléklet a tanároknak
I. VÁSÁR
Minden rejtvény helyes megoldása: 5 pont.
A rövid és hosszú magánhangzókat nem különböztetjük meg.
A duplécék egy lehetséges megoldása:

D1: Pára

D27: Omega

D2: Analóg

D28: Arzén

D3: Fa mögött

D29: Egyenes

D4: Nemez

D30: Kétes (Siker, vagy kétszeres, vagy S nincs

D5: Béres

egyedül)

D6: Csalfa

D31: Szén

D7: Dara

D32: Kíséret

D8: Délelőtt

D33: Talál

D9: Dürer

D34: Véső

D10: Évelő, éhező

D35: Talán

D11: Fenn és lenn

D36: Visszaüt

D12: Fehér és fekete

D37: Ismeretlen egyén

D13: Faláb

D38: Magazin

D14: Fürj

D39: Aprópénz

D15: Fésű

D40: Zalán

D16: Gésa

D41: Ernő

D17: Galád

D42: Ezer és ezer

D18: Gyalul

D43: Óriási siker

D19: Egyház

D44: Dől a pénz

D20: Imre

D45: Kupé

D21: Egyke

D46: Megremeg

D22: Feketekávé

D47: Együttható

D23: Délután

D48: Egy-kettőre

D24: Első

D49: Hegy alatt

D25: Mielőtt

D50: Eredményes

D26: Egyenes

D13:

D9:

D5:

D1:

D

R

F

hasonló

nedvesség

F
B

festő

D14:

madár

ÉŐ

hűtlen

kocsis

D10:

Cα

S
B

D6:

AA

AA

D2:

J

D15:

D11:

D7:

D3:

FŰ

egymás felett

É
S

durva liszt

D
A

Hol?

AF

D16:

D12:

D8:

D4:

GA

színek

S

napszak

DL

szőrből van

AZ
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D29:

D25:

D21:

D17:

D30:

SS

D31:

D27:

D23:

D19:

S
Z

görög betű

OA

napszak

LD

gyülekezet

HZ

D32:

D28:

D24:

D20:

T
é

méreg

R
Z

sorszám

EŐ

név

J
M

TANÁRI ÚTMUTATÓ

nem görbe

S
E

MI

S
N

ital

testvér nélküli

D26:

KV

D22:

megmunkálja a fát

GY

KE

G
D

D18:
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D45:

D41:

D37:

D33:

R

QP

név

R

x
é

D46:

D42:

+
+

nagyon sok

RR
D47:

D43:

6ó

SS

zsebben van

újság

Z

lehet

T
N

p

D39:

D35:

Z
i

szerszám

lel

D38:

VŐ

T
L

D34:

D48:

D44:

D40:

D36:

TANÁRI ÚTMUTATÓ

gyorsan

1
2

borul

ZP

név

Z
N

tü
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sikeres

=S

alagútban

D50:

D49:

1
++
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Fejtörők:
Minden fejtörő helyes megoldása: 10 pont.
F1: Mivel egyenlő ez a szorzat: (x–a) (x–b) (x–c) … (x–z) ?
F2: Egy sofőr mindig pontosan 5 órakor érkezik a vasútállomásra, hogy hazavigye a főnökét. Egy
nap a főnöke egy órával előbb érkezik, és elkezd sétálni hazafelé, végül az úton a sofőrje felveszi. A szokásosnál 20 perccel hamarabb ér haza. Mennyi időt sétált, mielőtt a sofőrrel találkozott?
F3: Mosás előtt sokkal tisztább, épp a mosástól lesz piszkos. Mi az?
F4: Egy férfi és egy nő együtt sétálnak, mindegyikük a bal lábával teszi az első lépést. Hogy együtt
haladjanak, a férfi, akinek a léptei hosszabbak, kettőt lép, mialatt a nő hármat. Hány lépést tesz
meg a nő addig, míg először lépnek mindketten a jobb lábukkal egyszerre?
F5: Helyezzünk el hat gyufaszálat úgy, hogy négy egybevágó, szabályos háromszöget kapjunk!
F6: Tádé, Oszkár és Brúnó kutyák vagy emberek. Némelyek lehetnek kutyák, némelyek emberek.
Tádé és Oszkár egyugyanazon fajhoz tartoznak. Tádé és Brúnó nem tartozik egyugyanazon
fajhoz. Ha Brúnó ember, akkor Oszkár is az. Ki kicsoda?
F7: Kovács úr egy ház nyolcadik emeletén lakik. Minden nap, amikor hazamegy, beszáll a liftbe és
az ötödik emeletig megy, majd a többi emeletet gyalog teszi meg. Amikor Kovács úr elmegy
otthonról, a nyolcadik emeletről egyenesen a földszintre megy a lifttel. De akkor felfele miért
nem használja végig a liftet? Biztos nem csak azért, mert mozogni akar…
F8: Egy házaspárnak 6 fia van, és minden fiúnak van 1 lánytestvére. Hány gyerek van összesen a
családban?
F9: A Nekeresd-szigeti tűzoltóságon az ügyeletes éppen egy érdekes regényt olvas, amikor megszólal a telefon.
– Jöjjenek ki, itt a falunkban tűz van! – mondja a hang.
– Hová való ön? – kérdezte erre a tűzoltóügyeletes.
– Félhamisfalvára – válaszolja a hang.
Mit csinált erre az ügyeletes?
F10: Egy régi görög rejtvény, amelyet a szfinx tett fel Odipusznak: Mi az, ami négy lábon jár reggel,
délben kettőn és este hármon?
A fejtörők megoldása:
F1: Nulla, az x-x miatt.
F2: Ötven percet.
F3: Víz.
F4: Soha. Először mindig a bal lábukkal lépnek.
F5: Szabályos tetraéder élhálózata
F6: Tádé és Oszkár emberek, Brúnó kutya.
F7: Kovács úr törpe.
F8: Hét.
F9: Semmit.
F10: Az ember (gyerek, felnőtt, idős).
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Szórejtvények:
(Minden csoport számára elkészített feladatban szerepeljen a bevezető példa!)
Minden rejtvény helyes megoldása: 8 pont
(A mássalhangzók a helyükön maradnak, de a magánhangzók megváltoztatásával új szavakat kell
alkotni. Például: A pár ázik – Iparűzők.)
Ha több megoldást is találtok, mindet írjátok le!
Sz1: Bíró
Sz2: Kántor
Sz3: Fejtorna
Sz4: Értelmes
Sz5: Szövegel
Sz6: Matekóra vége
Sz7: Süt a nap
Sz8: Memóriabarát
Sz9: Fájó dalom
Sz10: Épül a ház
Sz11: Malátasör édes
Sz12: Hű szíveket remélek
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Szórejtvények egy lehetséges megoldása:
Sz1: Bíró – báró, bura
Sz2: Kántor – kontár, kantár
Sz3: Fejtorna – Fáj tűrni
Sz4: Értelmes – Ártalmas
Sz5: Szövegel – Szóvégi l
Sz6: Matekóra vége – Mit akar a Vágó?
Sz7: Süt a nap – Suta nép
Sz8: Memóriabarát – Mama reá borít
Sz9: Fájó dalom – Fejedelem
Sz10: Épül a ház – Ápoló húz
Sz11: Malátasör édes – Mulatós úr adós
Sz12: Hű szíveket remélek – Ha szavakat rímelek
Tartalék feladat: Ki hogyan hal meg?
A tanár belátásra van bízva, hogy karácsony előtt felhasználja-e.
(Minden csoport számára elkészített feladatban szerepeljenek a bevezető példák!)
Ki hogyan hal meg?
Minden helyes megoldás: 8 pont
Néhány példa (Grätzer József: SICC című könyvéből):
Az aratót lekaszálja a halál.
A bányásznak örök világosság fényeskedik.
A bíró megnyugszik az ítéletben.
A boldogtalan megboldogul.
A búvár örök álomba merül.
A díjbirkózót legyűri a halál.
A festő előtt új panoráma tárul fel.
A fuvarost Szent Mihály lován viszik.
A hadvezéren diadalt arat a halál.
A buszsofőr eléri a végállomást.
A koldus jobblétre szenderül.
Az albérlő örökös otthonra lel.
A léghajósnak elszáll a lelke.
A molnár leőrli életét.
A hegedűsnek elszakad élete húrja.
A pék megette kenyere javát.
A portásnak megnyílik a menny kapuja.
A süketnek megszólal az utolsó harsona.
A színész letűnik az élet színpadáról.
A trombitásból végképp kifogy a szusz.
Az üveges szemei megüvegesednek.
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