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„Segíts, hogy egyedül is tudjam, hogy magam csinálhassam, hogy segíthessek magamon.
Arra taníts, hogy önálló lehessek, hogy büszke lehessek magamra!
Hogy elgondolkozzam rajta, hogy képessé váljak rá, hogy eldönthessem, hogy véghezvigyem.
Én magam! Mert ez az út vezet el a gyermeki lét végső céljához, a boldog felnőttséghez.
Így lesz belőlem gondolkodó, érző, érzékeny, kiegyensúlyozott felnőtt.
Így leszek magabiztos, boldog és kreatív, harmóniában önmagammal, másokkal és a világgal...”
Maria Montessori

1 A kísérleti tankönyvek koncepciójának rövid ismertetése
A tankönyvek az első, második és a harmadik évfolyamon lineárisan építkeznek, a tananyag a
számkörbővítés köré csoportosítva épül fel. Újdonság, hogy a műveletek, így az összeadás, a kivonás,
a szorzás és az osztás közötti kapcsolat nagyobb hangsúlyt kap. Már az első évfolyamon elkezdődik a
szorzás és az osztás előkészítése.
A második évfolyam újdonsága, hogy tízesével bővül a számkör. (A korábbi matematikakönyvek
általában úgy épültek fel, hogy az első évfolyam első félévében az összeadással és a kivonással foglalkoztak, a második félévben pedig a szorzással és az osztással). Minden számkörben megjelenik mind
a négy alapművelet, azonban egyre magasabb szinten.
A harmadik évfolyamon újdonsága, hogy az 1000-es számkörben a szám- és műveletfogalom kialakítása szakaszosan történik. A tanév eleji ismétlés után 200-ig, majd 500-ig, végül pedig 1000-ig
bővítjük a számkört.
A matematika fogalmainak kialakulásához konkrét tapasztalatszerzés alapján hosszú érlelési időre van szükség. A kísérleti könyvek feladatsorai lehetővé teszik a fogalmak sokoldalú előkészítését, a
konkrét tevékenységen alapuló tapasztalatszerzést, amely nagy segítséget jelenthet a későbbiekben
a matematika tanulásában.
Az illusztrációk szorosan kapcsolódnak a matematikai tartalomhoz. Fontos szerepük van a tanultak megértésében és megjegyzésében.
A tankönyvi szövegek, instrukciók is alkalmasak arra, hogy a nyelvi nevelé shez hozzájáruljanak. Az utasításokat, feladatokat, kérdéseket stb. mindig két szempont - a művelt köznyelv és
szaknyelv - alkalmazásával, együttes érvényesítésével kerültek megfogalmazásra. Nagyon kevés
az egyszavas, redukált nyelvű utasítás.
A matematikai szaknyelv több szempontból is speciális a többi szaknyelvhez képest. Használata
szélesebb körű, mint a legtöbb szaknyelvé, ugyanis elemeiben vagy teljes egészében más tudományterületek is átveszik, de a hétköznapi élet számos területén is szükségesek a matematikai kifejezések.
A könyvben csak olyan kifejezések jelennek meg, amelyeket később, a matematikai tartalom bővülésével, nem kell megváltoztatni.
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2 Az első évfolyamos tankönyv felépítése
A tankönyv nem tagozódik nagyobb fejezetekre, mivel a számkörbővítés egyesével történik, de a
következő nagyobb egységekre bontható:
Bevezető szakasz: válogatások, összehasonlítások, tájékozódás, több, kevesebb, ugyanannyi
Számok írása, számolás 0-tól 10-ig
Vonalak, síkidomok, testek
Mérések: hosszúságmérés, tömegmérés, űrtartalommérés
Számfogalom bővítése 20-ig
Római számok
Számlálás 11-től 20-ig
Év végi ismétlés
Vonalak, síkidomok, testek
Játék a tükörrel
Kitekintés 100-ig

2.1 Az első évfolyamos tankönyv jellemzői
Az 1. évfolyam előkészítő időszakát megnyújtottuk (4-6 hét), ezen időszak legfontosabb feladata
az alapkészségek (pl. tájékozódás, összehasonlítás, válogatás, rendezés) fejlesztése.
A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek, nemcsak az előkészítő időszakban, hanem az
egész tanév során.
A szám- és műveletfogalom kialakítása a 20-as számkörben lépésről lépésre történik. Mindig
eggyel nagyobb számkörben dolgoznak a tanulók.
Minden számkört egy tematikus képpel kezdünk, ezután a szám- és mennyiségfogalom, majd a
műveletfogalom kialakítása történik.
Az összeadás és a kivonás műveletének bevezetésére külön kerül sor, majd ezután egységesen
kezeljük ezt a két műveletet, megmutatva a köztük fennálló kapcsolatot.
Az 5-ös, a 10-es, a 15-ös és a 20-as számkör után megállók vannak, ezek feladatai a differenciált
rétegmunka megszervezéséhez adnak segítséget.
A kiadványokban a szorzás és az osztás előkészítése nagyobb hangsúlyt kap. Ezt úgy biztosítjuk,
hogy néhány számkör után kitekintők vannak.
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2.2 Újdonságok az 1. évfolyamos tankönyvben
 Újdonság, hogy a műveletek, így az összeadás, a kivonás, a szorzás és az osztás közötti kapcsolat nagyobb hangsúlyt kap. Már az első évfolyamon elkezdődik a szorzás és az osztás előkészítése. Ezt úgy biztosítjuk, hogy néhány számkör után kitekintő van.
 A számfogalom bővítésekor mindig az adott bevezetőkép témájához illeszkednek a feladatok,
biztosítva ezzel a projektoktatás lehetőségét.
 A mérések témakör tananyaga mindig az aktuális számkörökhöz kapcsolva jelenik meg.

2.3 Feladatok
1. feladat: Részkészségek fejlesztése
Az 1. évfolyam előkészítő időszakának kiemelt feladata a részkészségek kialakítása, és ezek folyamatos fejlesztése. Az erre szánt idő a későbbiek során többszörösen megtérül.
Logika
Egész-rész viszonyok felismerése.
Csoportosítások megadott szempontok szerint, halmazjátékok, olyan dolgok áthúzása, melyek nem
illenek egy bizonyos sorba.
A dolgok tulajdonságainak a felismerése.
Hasonlóságok és különbségek felismerése.
Formák felismerése.
Számfogalom
Tőszámnév és sorszámnév ismerete.
Figyelem
Egymásutániság követése. Például valamilyen sorrend követése. (Négyzethálós lapon minden második négyzetbe egy vízszintes vonal húzása.)
Emlékezet
Rövid távú és hosszú távú memória fejlesztése.
Verbális és vizuális memória fejlesztése.
A kommunikációs magatartás kialakítása
Például az udvarias beszélgetés kialakítása. Egymásra való odafigyelés fejlesztése.
A jelfunkció tudatosítása
A matematikában használatos jelek megismerése. (egyenlőségjel, relációs jelek, műveleti jelek).
A relációs szókincs fejlesztése
A térbeli tájékozódással kapcsolatos szavak (jobbra, balra, előtt, elé, mögött, mögé, fölött, fölé, alatt,
alá stb.) megtanítása.
a) Keressen a fenti részképességek fejlesztésére egy-egy tankönyvi vagy munkafüzeti példát!
b) Sorolja fel, mi a célja a felsorolt részképességek fejlesztésének!
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2. feladat: Eseményképekről való beszélgetés
Különböző alapkészségek (pl.: vizuális észlelés, koncentráció, beszédkészség, figyelem, memória)
fejlesztésére is kiválóan alkalmasak ezek az eseményképek.
Először meséléssel kezdjünk. Ez többféleképpen történhet.


A pedagógus mesél a képről egy történetet a gyerekeknek.



Meghallgatjuk a gyerekek első reakcióit a képpel kapcsolatban.

Ezután olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyek a lényeglátásra szoktatnak.

Válasszon ki egy nyitóképet, és fogalmazzon meg 5-6 kérdést úgy, hogy a gyerekek figyelmét a tananyaggal kapcsolatos lényegi dolgokra irányítsa!

Lehetőség szerint vonjunk be minél több gyereket a beszélgetésbe. Már a kezdeti időszakban is
kezdjük el kialakítani a tanulási technikákat. Például alkalmazhatunk jóslást. (Mit gondolsz, mi fog
történni? Miből gondolod?)

3. feladat: Számok bontása két tagra
A bontás szorosan az összeadáshoz tartozik. A kísérleti tankönyvben az összeadás tanítása előtt is
változatos módon készítjük elő a bontást.
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5-től 10-ig minden új szám tanításakor az összes lehetséges bontást rendszerezetten felíratjuk a gyerekekkel. Megkülönböztetjük azokat a lehetőségeket, amelyek a tagok sorrendjében térnek el egymástól. Természetesen azokat a lehetőségeket is megadjuk, amelyeknek az egyik tagja 0.

Keressen példákat a számok összeg- és különbségalakjának előállítására a 2. évfolyamos kísérleti
tankönyvben!

7

4. feladat: Alapműveletek tanítása
Csak abban a számkörben lehet műveletet tanítani, amelyben a tanulók biztos számfogalommal rendelkeznek.
Az alapműveletek tanításának négy kiemelten fontos területe van. Ezek a következők:


az alapműveletek bevezetése,



a műveletvégzés,



a műveletek közötti kapcsolat felismerése,



a műveletek tulajdonságai.

Válassza ki az egyik alapműveletet, és keressen tankönyvi példákat a felsorolt négy terület mindegyikére!

5. feladat: A pótlás
A pótlás nem más, mint egy egyenlőség, egy nyitott mondat. Ezért a kísérleti tankönyvben először a
nyitott mondatok témakörnél találkoznak ilyen típusú feladatokkal a gyerekek.
Természetesen a pótlásos feladatokat jól előkészíti, ha a bontások során az egyik tagot megadjuk.

Gondolja át, majd mondja el egy tanfolyami társának, hogyan tudná a pótlást szemléletes módon
megtanítani a diákjainak!

6. feladat: Tematikai egységek összeépülése
Az egyes tankönyvi leckék komplex módon tartalmaznak feladatokat mind az 5 kerettantervi tematikai egységhez, összefűzve a különböző témakörök tananyagtartalmát.

Bizonyítsa be a második évfolyamos tankönyv 20-as számkörének feladatai segítségével, hogy a kísérleti tankönyv tartalmaz mind az 5 tematikai egységhez feladatokat!
Tematikai egységek:
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok
2. Számelmélet, algebra
3. Függvények, az analízis elemei
4. Geometria
5. Statisztika, valószínűség
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3 A második évfolyamos tankönyv felépítése
A tankönyv nem tagozódik nagyobb fejezetekre, mivel a számkörbővítés tízesével történik, de a következő nagyobb egységekre bontható:

Számolás 0-tól 20-ig
Számolás 0-tól 100-ig kerek tízesekkel
Számolás 0-tól 30-ig
Számolás 0-tól 40-ig
Számolás 0-tól 50-ig
Testek, síkidomok, vonalak
Szimmetria, tükrözés
Számolás 0-tól 60-ig
Időmérés
Számolás 0-tól 70-ig
Számolás 0-tól 80-ig
Számolás 0-tól 90-ig
Számolás 0-tól 100-ig
A római számok
Mérések: hosszúságmérés, tömegmérés, űrtartalom mérése
Kitekintő 1000-ig

3.1 A második évfolyamos tankönyv jellemzői
A 2. évfolyamos kísérleti könyv szakít a jelenleg forgalomban lévő tankönyvek felépítésével. Az
1. évfolyamos taneszközhöz hasonlóan a 100-as számkörben a szám- és műveletfogalom kialakítása
szakaszosan (tízesével) történik.
Egy-egy témakörön belül mind a négy alapművelettel foglalkozunk, ezáltal az összeadás, kivonás,
szorzás és osztás műveletek folyamatos gyakorlása biztosított.
Az egyes témakörök a következőképpen épülnek fel:
• Számlálás (szemléltetés – 3/4 oldalas kép)
• Számfogalom kialakítása az adott számkörben (számok képzése, bontása helyi érték szerint;
számok helye a számegyenesen; számszomszédok; számok tulajdonságai)
• Összeadás, kivonás. Számok összeg- és különbségalakja. Az összeadás és a kivonás kapcsolata. Az összeadás tagjainak felcserélhetősége.
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• Szorzás, osztás. A számkörhöz kapcsolható szorzó- és bennfoglalótábla felépítése. A szorzás
és az osztás kapcsolata. Tényezők felcserélhetősége. Maradékos osztás.
• A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése számkörhöz kapcsolódva.
Az 1. évfolyamhoz hasonlóan minden témakörben van megálló, amelynek feladatai a differenciált rétegmunka megszervezéséhez adnak segítséget. Illetve ugyancsak fejezetenként található kitekintő, amely a tehetséggondozáshoz kínál feladatokat.
Mivel a matematika nemcsak műveletvégzésből áll, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a gondolkodásra nevelésre.

3.2 Újdonságok az 2. évfolyamos tankönyvben
 A 2. évfolyamos kísérleti könyv szakít a jelenleg forgalomban lévő tankönyvek felépítésével,
ugyanis a 100-as számkörben a szám- és műveletfogalom kialakítása szakaszosan (tízesével)
történik.
 Minden témakörben van megálló, amelynek feladati a differenciált rétegmunka megszervezéséhez adnak segítséget. Illetve ugyancsak fejezetenként található kitekintő, amely a tehetséggondozáshoz kínál feladatokat.
 Egy-egy témakörön belül mindig az adott bevezetőkép témájához illeszkednek a feladatok,
biztosítva ezzel a projektoktatás lehetőségét.
 A mérések témakör tananyaga mindig az aktuális számkörhöz kapcsolva jelenik meg.

3.3 A szorzás, osztás értelmezése
A szorzást kétféleképpen értelmezhetjük: több egyenlő tag összeadásaként, illetve két halmaz
elemeiből képezhető rendezett párok számaként. A kísérleti tankönyvben mindegyik módszerre található példa, de a sokszorozást az egyenlő tagok összeadásaként szemléltetjük.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek már a szorzás értelmezésekor találkozzanak a tényezők felcserélésével, és megtapasztalják, hogy az így kapott szorzatok egyenlők.
Második osztályban még nem tananyag a szorzandó és szorzó megnevezése, megkülönböztetése. A kerettantervben is a kulcsfogalmak között a szorzat és a tényező fogalmak találhatók, ezért a
kísérleti tankönyvekben is csak ezeket használjuk.
Az osztásnak két esetét különböztetjük meg, a bennfoglalást és a részekre osztást. Mindegyikkel
szemléletes módon megismerkedtek már a gyerekek az 1. évfolyamon. A 2. évfolyamon inkább azt
tartjuk fontosnak, hogy a diákok felfedezzék a kapcsolatot a bennfoglalás és a részekre osztás között.
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A kísérleti tankönyvben a bennfoglalást és az egyenlő részekre osztást is osztásnak nevezzük, és :
jellel jelöljük.
A szorzótáblák tanítása előtt kiemelt figyelmet fordítunk a soralkotásokra. Természetesen az
ilyen típusú feladatok nem elegendőek a szorzótáblák megtanításához, de nagyon jó alapot biztosítanak.
A szorzó- és bennfoglalótáblák felépítése, tanítása egyszerre történik, felhasználva a két művelet
közötti szoros kapcsolatot. A 2-es szorzó- és bennfoglalótáblával kezdünk, amely értelmezése, megtanulása nem okoz nehézséget a diákoknak, hiszen a kettesével való számlálásban már jártasságot
szereztek az 1. évfolyamon.
Mindegyik szorzótábla felépítésekor értelmezzük a számok 0-szorosát is.
A szorzótáblák közötti kapcsolatok megfigyelése fontos feladat. Először csak összegyűjtjük a tanulók megfigyeléseit, de a későbbiek során tudatosítani is kell ezeket az összefüggéseket.
A maradékos osztást az osztás bennfoglalásként való értelmezéséhez kapcsoljuk, és csoportosításokkal vezetjük be. Fokozatosan jutunk el a konkrét tevékenységtől az absztrakcióig.
Talán korainak tűnhet év elején a maradékos osztással foglalkozni, de csak így mélyíthető el a
gyerekek ezzel kapcsolatos ismerete a tanév végére.

3.4 Feladatok
1. feladat: Szorzás értelmezése
Keressen példát a 2. évfolyamos tankönyvben a szorzás kétféle módon történő értelmezésére!

2. feladat: Szorzótáblák közötti kapcsolat
Gyűjtsön minél több példát a szorzótáblák közötti kapcsolatok szemléltetésére!
3. feladat: Maradékos osztás
Tankönyvi példák alapján szemléltesse, hogyan jutnak el a gyerekek a konkrét tevékenységtől a
absztrakcióig a maradékos osztás során!
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4 A harmadik évfolyamos tankönyv felépítése
A tankönyv a következő fejezetekre, nagyobb egységekre bontható:
Számolás 0-tól 100-ig (Év eleji ismétlés)
Számolás 0-tól 200-ig
Mérések (m-cm, dkg-kg, cl-l)
Válogatások, csoportosítások
Számolás 0-tól 500-ig
Írásbeli összeadás
Írásbeli kivonás
Ismerkedés a negatív számokkal
Számolás 0-tól 1000-ig
Mérések (mm-m, g-kg, ml-l)
Írásbeli összeadás és kivonás 0-tól 1000-ig
Írásbeli szorzás
A kerület és a terület mérése
Írásbeli osztás
Az idő mérése (idő)
Ismerkedés a törtekkel
A római számok 100-ig
Testek, síkidomok
Év végi ismétlés
Kitekintő

4.1 A harmadik évfolyamos tankönyv jellemzői

A tankönyv - az első és a második évfolyamos kísérleti tankönyvekhez hasonlóan - lineárisan
építkezik. A tananyag a számkörbővítés köré csoportosítva épül fel, vagyis az 1000-es számkörben a
szám- és műveletfogalom kialakítása szakaszosan történik. A tanév eleji ismétlés után 200-ig, majd
500-ig, végül pedig 1000-ig bővítjük a számkört.
Újdonság, hogy a műveletek, így az összeadás, a kivonás, a szorzás és az osztás közötti kapcsolat
nagyobb hangsúlyt kap. Az írásbeli összeadás és kivonás tanítását az 500-as számkörben tanítjuk, az
írásbeli szorzást és osztást pedig az 1000-es számkörben. Kiemelt figyelmet fordítunk az alapműveletek tanításának négy területére: az alapműveletek bevezetésére, a műveletvégzésre, a műveletek
közötti kapcsolat felismerésére, a műveletek tulajdonságaira.
Ugyancsak fontos szerepet szánunk a kísérleti tankönyvben a megfigyelőképesség, az emlékezőképesség, a kreativitás, a képzelet fejlesztése és a gondolkodási alapműveletek végrehajtásában
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való gyakorlottság kialakítására (összehasonlítás, elvonatkoztatás, általánosítás, konkretizálás, kiegészítés, osztályozás stb.).
A tankönyvben a geometriai ismeretek a tanév folyamán elosztva találhatók. A mérések témaköre a tanév során több alkalommal is előkerül. A tananyagot a következő sorrendben vesszük: hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő.
A matematika fogalmainak kialakulásához konkrét tapasztalatszerzés alapján hosszú érlelési időre van szükség, ezért a kísérleti könyvben fontos szempont a fogalmak sokoldalú előkészítése, a
konkrét tevékenységen alapuló tapasztalatszerzés.
Az előző évfolyamokhoz hasonlóan minden témakör végén lesz Megálló, amelynek feladatai a
differenciált rétegmunka megszervezéséhez adnak segítséget. Illetve ugyancsak fejezetenként tervezünk Kitekintőt, amely a tehetséggondozáshoz kínál majd feladatokat.
Az egyes tankönyvi leckék komplex módon tartalmaznak majd feladatokat mind az 5 kerettantervi tematikai egységhez (Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika,
gráfok; Számelmélet, algebra; Függvények, az analízis elemei; Geometria; Statisztika, valószínűség)
összefűzve a különböző témakörök tananyagtartalmát.

4.2 Újdonságok a 3. évfolyamos tankönyvben
 Az 1000-es számkörben a szám- és műveletfogalom kialakítása szakaszosan történik.
 A műveletek, így az összeadás, a kivonás, a szorzás és az osztás közötti kapcsolat nagyobb
hangsúlyt kap.
 Egy-egy témán belül mindig az adott bevezetőkép témájához illeszkednek a feladatok, biztosítva ezzel a projektoktatás lehetőségét.
 A mérések témakör tananyaga mindig az aktuális számkörökhöz kapcsolva jelenik meg.
 Nagyon sok feladat páros- és csoportmunkában is megoldható.
 A tanulókat a tananyaghoz kapcsolódó internetes keresésre ösztönözzük.

4.3 Feladatok
1. feladat: Kombinatorika, valószínűség, statisztika
Az alsó tagozaton a kombinatorika, a valószínűség és a statisztika tanítása tapasztalatszerzésre alapul. A kísérleti könyvekben nem önálló leckében, hanem az egyes tananyagtartalmakhoz kapcsolva
történik az alapozás.
A harmadik évfolyamon a rendszerező képesség fejlesztése kerül a középpontba.
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Fontos, hogy a tanulók tudjanak egyszerű grafikont készíteni, róla adatokat leolvasni.

Keressen példákat a 3. évfolyamos tankönyvben a kombinatív és a valószínűségi gondolkodás tapasztalati megalapozására!

2. feladat: Szöveges feladatok
A szöveges feladatok megoldásának előfeltétele a szövegértés. A szöveges feladatok megoldása fejleszti a diákok pontos és értelmes kommunikációját, erősíti a szövegértés és a szövegalkotás kompetenciáját, a problémamegoldó gondolkodást, a kreativitást.
Gyűjtsön minél több példát a szöveges feladatok különböző típusaira!
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3. feladat: Testek, síkidomok
A diákok tér- és síkbeli szemléletét a konkrét tárgyi tevékenységgel, a valóságot bemutató anyagok,
modellek segítségével lehet kialakítani.

Ön milyen tárgyakat, fotókat, modelleket, anyagokat használ a gyerekek tér- és síkbeli szemléletének
a kialakításához?

5 Tevékenységközpontú tanulás
A matematika fogalmainak kialakulásához konkrét tapasztalatszerzés alapján hosszú érlelési időre van szükség. A kísérleti könyvekben fontos szempont a fogalmak sokoldalú előkészítése, a konkrét
tevékenységen alapuló tapasztalatszerzés.
A feladatok didaktikailag változatosak, differenciálásra alkalmasak. Kiváló segítséget nyújtanak –
pedagógusnak és tanulónak egyaránt – az ismeretanyag tanítása és tanulása során.
A tankönyvek rögzítést, elmélyítést, alkalmazást, problémamegoldást elősegítő munkáltató feladatai módszertanilag változatosak, több munkaforma alkalmazását teszik lehetővé, így kiválóan illeszthetőek a tanórák menetébe. Megfelelő arányban kerültek beépítésre a feldolgozandó feladatok,
illetve az önálló feladatmegoldást igénylő gondolkodásra sarkalló érdekességek.
A feladatok könnyen értelmezhetőek, a képi illusztrációk jó motivációs bázist kínálnak. Segítik a
tanulókat – a tanórákon és otthon egyaránt – az elsajátítandó az ismeretek megértésében, begyakorlásában és az önellenőrzésben.
A tankönyv az új ismereteket, a szakszavakat, a tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével szemlélteti, magyarázza.
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5.1 Feladatok
1. feladat: Tevékenykedtetés
Számtalan nemzetközi és hazai kísérlet igazolta, hogy a
társas tevékenységre, a tanulók aktivitására, cselekvésére
épülő tanulási helyzetek jelentősen segítik a tananyag
megértését, elsajátítását, növelik a tanulási motivációt,
javítják a tanulásban lemaradt gyerekek tanuláshoz való
viszonyát.
Csoportmunkában tervezzék meg a maradékos osztás tevékenykedtetésre épülő tanítását! Hasonlítsák össze a tankönyvi példákkal az elképzeléseiket!

2. feladat: Mérések
A hosszúság, az űrtartalom. a tömeg és az idő méréséhez sokféle alkalmi egységet válasszunk, és
ezekkel mérjenek a gyerekek. Ezeket a mérési feladatokat párban vagy csoportban végezzék a diákok! Csak ezután mérjenek szabvány mérték

Keressen a kísérleti tankönyvekben alkalmi mérésekre példákat!

3. feladat: Geometria
A geometriai témakörben is tapasztalatszerzés útján tanuljanak a gyerekek. A fejlesztés során lényeges az összehasonlítás műveletének alkalmazása, mert ennek segítségével tudják a tanulók két geometriai alakzat azonosságát és különbözőségét felfedezni. Az analízis során egyértelművé válnak a
tárgyak tulajdonságai, az absztrahálás pedig kiemeli a tulajdonságok közül a geometriai jellemzőket.
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Keressen az 1. és a 2. évfolyamos tankönyvekben példákat a síkbeli és a térbeli tájékozódásra!

6 A tanulás tanítása
A tankönyvek a kerettantervben megfogalmazott fejlesztési feladatokat változatos példákkal,
önálló cselekvésre ösztönözve, illetve a szocializációt is segítve sokszínűen közelítik meg.
A tankönyvcsaládban az egyes témaköröket bővebb, a felzárkóztatásra vagy a tehetséggondozásra is lehetőséget adó feladatok szélesítik. Ezek a Megállók és a Kitekintők. A Megállók feladatai a
gyakorlásra, a Kitekintők feladatai a differenciásra mutatnak példákat.
A feladatok sokszínűségével jó harmonizál a gazdag képi megjelenítés és a színes, mozgalmas tipográfia, amely remélhetőleg felkelti a gyerekek érdeklődést.
A tankönyv szerkezete áttekinthető. Az oldalak szellősek, általában 3-4 feladatot tartalmaznak. A
feladatok szövegdobozban való elhelyezése segíti az oldalon belüli tájékozódást.
Az illusztrációk mennyisége megfelelő. Közülük egyik sem öncélú, mindegyik feladathoz kapcsolódik, annak szerves részét képezi.
Az érthetőség érdekében minden új dolgot próbálunk úgy megjeleníteni, hogy az teremtsen minél több lehetséges kapcsolódási pontot a tanulók meglévő tudásával: szókincsükkel, személyes tapasztalataikkal, előzetes ismereteikkel, magyarázó modelljeikkel. Ezek a kapcsolódási pontok biztosítják az ismerős kiindulási alapot az új dolog megtanulásához.
Az elvont fogalmak bevezetése csak a tapasztalat után következik. A példák, feladatok manipulatív tevékenységre épülnek. Az ismeretek közvetítéséhez a gyerekek mindennapi életéből vett példákat használunk, illetve a korosztály életkori sajátosságaihoz kapcsolódó témákat jelenítünk meg.
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A tankönyvi feladatok utasításai, illetve a szöveges feladatok rövid, néhány mondat terjedelmű
szövegei az átlagos képességű tanulók számára könnyen olvashatók, így kiválóan alkalmasak a szövegértési technikák tanítására.

6.1 A matematikai kompetencia fejlesztése
A matematikatanítás során nem szabad csak a tananyag korrekt átadására szorítkozni, hiszen a
legfontosabb cél az, hogy használható tudást adjunk át a tanítványainknak.
Mivel a matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának
képessége, így a tanulókat fel kell készítenünk a mindennapok problémáinak megoldására is. Tehát az
általános iskolai matematikatanítás csak úgy lehet hatékony, ha az ismeretek közvetítése a tanulók
mindennapi életéből, környezetéből vett tapasztalatokra, példákra épül.
A matematikai kompetencia kialakításához az alábbi képességeket célszerű fejleszteni:
 gondolkodási képességek (rendszerezés, induktív és deduktív következtetés…),
 tudásszerző képességek (problémamegoldás, kreativitás, mennyiségi következtetés…),
 kommunikációs képességek (szövegértés, szövegértelmezés…),
 vizuális képességek (ábrázolás, rész-egész észlelése…),
 tanulási képességek (észlelés, figyelem, emlékezet…).

A matematikai kompetencia birtokában a diákok rendelkeznek azzal a képességgel, hogy alkalmazni tudják az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a problémák
megoldásában, a mindennapokban, az iskolában és otthon egyaránt.

6.2 A gondolkodás fejlesztése
Az alsó tagozatos oktató-nevelő munka elsődleges feladata, hogy alapozó ismereteket biztosítson, és a különböző képességek fejlesztésével önálló gondolkodásra készítse fel a tanulókat. Ennek
érdekében meg kell keresni azokat a személyre szóló módszereket, amelyekkel a gondolkodási és
tanulási befogadóképesség javítható.
Az alsó tagozatos gyerekeknél is fontos a gondolkodási képesség fejlesztése, hiszen a diákok
gyakran kerülnek olyan helyzetbe, amikor egy-egy feladat megoldásához már nem elég a tapasztalataikra támaszkodniuk, hanem különféle gondolkodási műveleteket kell végrehajtaniuk.
Tévhit, hogy gondolkodni csak matematikaórán lehet megtanítani a gyerekeket. Minden tantárgy
alkalmas a különböző gondolkodási műveletek tanítására.
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Lénárd Ferenc a következő gondolkodási műveleteket különbözteti meg:


analízis;



rendezés, rendszerezés;



szintézis;



analógia;



absztrahálás;



ítéletalkotás;



konkretizálás;



bizonyítás;



specializálás;



fogalomalkotás;



általánosítás;



lényegkiemelés;



összehasonlítás;



transzferálás.

A tanítási-tanulási folyamat során arra kell törekednünk, hogy az ismeret elsajátításakor, a fogalomalkotáskor, a tanultak gyakorlásakor olyan feladatokat válasszunk, amelyekkel ezek a gondolkodási műveletek a leginkább fejleszthetők.
A különböző gondolkodási műveleteket gyakran együtt alkalmazzuk, hiszen a feladat tartalmától,
jellegétől függően ezek egymásra épülnek, műveletsorokat alkotnak.
Például az analitikus-szintetikus gondolkodás fejlesztése is szoros kölcsönhatásban van egymással.
E képességek segítségével tudjuk a rész-egész viszonyt felismerni, értelmezni. Az első osztályos
gyermekeknek is szükségük van ezekre a gondolkodási műveletekre.
A későbbiek során is e két gondolkodási művelet segítségével tudják a diákok megoldani az összetett szöveges feladatokat, a leckéből kiemelni a lényeget vagy vázlatot készíteni egy szöveghez.
A tanulási folyamatok alapja ez a két gondolkodási művelet. A bonyolultabb gondolkodási műveletek is ezekre épülnek.

6.3 A diákok motiválása
A matematikaórákon a visszatérő, ismétlődő feladattípusok az önállóságra szoktatást, az önálló
feladatmegoldás rutinjának fejlesztését, a biztonságérzet növelését szolgálják, és ez különösen a
gyengébb képességű tanulók esetében fontos.
Noha az iskolaérett gyermekek jellemzője a monotónia tűrés, mégsem lehet csupa unalmas,
egyhangú feladatot végeztetni a tanórákon. Munkánk során arra törekedtünk, hogy a mechanikus és
a produktív gyakorlatok a megfelelő arányban szerepeljenek a kísérleti tankönyvekben.
Mely feladatok motiválóak a gyerekek számára? Természetesen szívesen foglalkoznak játékos feladatokkal. Ilyenkor az oldottabb hangvétel, a derűsebb légkör motiváló hatása miatt a munkával
töltött idő – szinte észrevétlenül - lényegesen meghosszabbodhat.
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Ugyancsak motiváló lehet, ha a feladat világosan felépített, mindenki számára érthető. A jól követhető módszerek lehetőséget adnak a diákoknak, hogy a tananyag kiemelten fontos részeit kellő
mértékben elsajátítsák, begyakorolják.
Végül, de nem utolsósorban motiváló lehet a feladat interaktív jellege is. Magától értetődő, hogy
együttműködve nagyobb a segítőkészség a gyerekekben, így megnövekszik a tanulásra, a gyakorlásra
szánt idő a tanórákon. A diákok közötti interakció közelebb viszi őket a feladat megoldásához, a céljaik eléréséhez.

6.4 Feladatok
1. feladat: Saját számolási módszer kialakítása
Engedjük meg a diákoknak, sőt ösztönözzük őket arra, hogy megtalálják a saját számolási módszerüket, és azt használják a feladatok megoldásakor. Természetesen meg kell figyelnünk a gyerekek
által használt módszereket, mivel előfordulhat, hogy néhány tanuló kissé nehézkes stratégiát használhat. Ő őket bátorítsuk, hogy próbáljanak ki valami mást.

Mutassa be egy Ön által választott példán keresztül, milyen számolási módszerekkel segítené a diákjait!
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2. feladat: Kompetenciafejlesztés
A kísérleti tankönyvekben megvalósul a kompetenciák fejlesztése.

Keressen további példákat a tankönyvből a következő kompetenciák fejlesztésére!
•

Anyanyelvi kommunikáció

•

Hatékony önálló tanulás

•

Szociális és állampolgári kompetencia

•

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
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3. feladat: Gondolkodási műveletek fejlesztése
Ugyancsak fontos a feladatmegoldások során a megfigyelőképesség, az emlékezőképesség, a kreativitás, a képzelet fejlesztése és a gondolkodási alapműveletek végrehajtásában való gyakorlottság kialakítása (összehasonlítás, elvonatkoztatás, általánosítás, konkretizálás, kiegészítés, osztályozás stb.).
Keressen példákat a kísérleti tankönyvekben a különböző gondolkodási műveletek fejlesztésére!

4. feladat: Motiváció
Gyűjtsön össze néhány olyan feladatot, amellyel motiválni tudná a tanítványait! Választását minden
esetben indokolja!

7 A differenciálás lehetőségei a matematikaórákon
Napjaink iskoláiban az egyik legnagyobb kihívást az jelenti, hogy az azonos osztályba járó tanulók
képességei között jelentős eltérések vannak. Egyre több a kiemelkedő képességekkel rendelkező
tehetséges gyerek, azonban egyre több a lemaradók száma is. Sokkal nagyobb különbségek vannak a
tanulók között, mint akár 20 évvel ezelőtt. Emiatt nagyon nagy szükség van a tanórai differenciálásra,
az egyéni fejlesztésre, a tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra.
Fontos, hogy a diákok a nekik megfelelő oktatásban részesüljenek. E nélkül a gyerekeknek kudarcok sorozatát kell átélniük, amely a motivációjuk csökkenéséhez, a teljesítményük romlásához
vezet.
Mindannyian tudjuk, hogy a differenciálással lényegében a tanítási-tanulási folyamatot igazítjuk
hozzá a tanulókhoz. Sikereket azonban csak akkor érhetünk el, ha ismerjük a diákjaink készség- és
képességszintjét, tudásuk tartalmát, mélységét, munkaintenzitásukat és az egyéni sajátosságaikat.
Például a differenciálás egyik legfőbb munkaformája az önálló munkavégzés. Hiába akarjuk önállóan
dolgoztatni a gyerekeket, ha hiányoznak ehhez a feltételek, vagyis fejletlen a feladatmegoldó műveleti képességük vagy nem megfelelő a feladatértési képességük szintje. A differenciálás csoportos
formáit az is befolyásolja, milyen fejlettek az egyes tanulók szociális képességei. Tehát nagyon összehangoltan célszerű kiválasztani a differenciálás formáit és eszközeit.
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A társadalom változásával az iskolai tanításnak is változnia kell. Ma már nem a tudás átadása a
legfontosabb, hanem az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés. Bármennyire meglepő, de a felmérések azt mutatják, hogy a diákok tudásának kb. 5 %-a változik meg jelentősen az iskola hatására.
A pedagógusok többsége, a hatékony tanítás érdekében, jelentősen változtatott a tanítási módszerein.

7.1 Differenciálás a taneszközök felhasználásával
A 2012-es Nemzeti alaptanterv kiemelt fontosságúnak tartja a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálást a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben
és az értékelésben egyaránt.
Oktató-nevelő munkánk során a differenciált tanulásszervezés hatékonyságának biztosításában
fontos szerepet kapnak a különböző taneszközök, amelyek az egyéni különbségekhez alkalmazkodó
fejlesztésben nélkülözhetetlenek.
Úgy gondolom, fölösleges bizonygatnom a differenciált oktatás szükségességét, előnyeit, hiszen
minden pedagógus tudja, a tanítás-tanulás folyamatát a diákok egyéni sajátosságainak figyelembevételével kell megszervezni. Azonban nagyon nehéz a tanulócsoport minden tagja számára az adott
időpontban megfelelő tartalmú, formájú és szintű feladatot kiválasztani.
Tapasztalatom szerint a pedagógusok fontosnak tartják, hogy az általuk választott taneszközök
segítségével könnyen meg tudják szervezni a tanórai differenciálást, illetve az egyéni vagy csoportos
feladatokhoz megfelelő példákat tudjanak választani ezekből a kiadványokból. Éppen ezért a taneszközöknek minél több feladatot kell tartalmazniuk, hogy a pedagógusok hozzáértően tudjanak szelektálni közöttük. Nemcsak a feladatok mennyisége, hanem azok összetettsége is segítheti a differenciálást. Ha egy feladat több feladatrészből áll, máris megsokszorozódik a választható feladatok mennyisége.
A tanórákon arra kell törekedni, hogy minden tanuló a saját fejlettségi szintjének megfelelő feladatot kapjon. Azonban nemcsak így lehet differenciálni. A differenciálás egy másik lehetséges módja,
ha ugyanazt a feladatot adjuk mindegyik diáknak, csak éppen az egyik elvont síkon, míg a másik tevékenységgel oldja meg azt.
A következő feladat háromszintű differenciálása könnyen megoldható.
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Lesznek olyan tanulók, akiknek ez a feladat éppen megfelelő szintű. Ők akár önállóan is dolgozhatnak.
Amelyik diáknak viszont szüksége van további segítségre, az vegye elő a korongját, és minden
gombára rakjon rá közülük egyet. Ha a korongokat a lapon egymás fölé rakja, akkor könnyen összehasonlítható, melyik oszlopban van több korong.
A feladaton nehezíteni is lehet. A diákok a relációs jelbe azt is beleírhatják, mennyivel van több
gomba az egyik képen, mint a másikon.

7.2 Feladatok
1. feladat: Differenciálás
Mivel a tanulók tudása között jelentős különbségek lehetnek, így a meglévő taneszközök bizonyosan
nem tudnak teljes mértékben minden gyerekhez alkalmazkodni. A pedagógusok tapasztalata, felkészültsége, kreativitása azonban megtöbbszörözheti a taneszközökben található feladatok mennyiségét, alkalmazhatóságát.
A kísérleti tankönyvekben található feladatok az általános képességű gyerekeknek készültek.
(Tudom, az átlagos szó használata ebben az eseten nem helyes, hiszen egyik sem átlagos.) Így aztán
mindegyik feladatban benne van lehetőség a differenciáláshoz.

Válasszon ki egy tetszőleges feladatot, és tervezze meg a differenciálás lehetőségét!

3. feladat: Differenciált rétegmunka
A differenciálásnak az egyik legeredményesebb módja az öndifferenciáló módszerek alkalmazása.
Ilyenkor a diákok különböző jellegű és különböző szintű feladatok közül választhatnak. Azzal, hogy az
öndifferenciálásra alkalmas feladatokat beépítjük a mindennapi tanításunkba, rendszeres lehetőséget biztosítunk a tanulók felzárkóztatására és a tehetségesek fejlesztésére is.
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Válogasson a munkafüzet feladatai közül olyanokat, amelyek a diákok eltérő számolási képességének
fejlesztését szolgálják!

3. feladat: Projekt
A hatékony matematikaoktatás egyik alappillére a differenciálás, amely során a diákok aktuális fejlettségéhez és egyéni stílusához igazítjuk az oktatást.

Csoportmunkában tervezzenek meg egy olyan projektet, amelyben differenciált munkaszervezési
formákat alkalmaznak!
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