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MODULLEÍRÁS
A modul célja

A maradékos osztás fogalmának formálása
A maradékos osztás kétféle lejegyzési formájának gyakorlása
Problémamegoldásokban való gyakorlottság fokozása szöveggel adott feladatokkal
A szorzás, bennfoglalás és egyenlő részekre osztás értelmezésének mélyítése

Időkeret

2 óra

Ajánlott korosztály

7–8 évesek, 2. osztály

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben
NAT szerint:, Környezeti nevelés, Tanulás
Kompetenciaterület szerint: Szociális és környezeti
Szűkebb környezetben: Saját programcsomagunkon belül közvetlenül a 35. modul
valamint a 29., 30., 31., 32., 33., 34. modul
Ajánlott megelőző tevékenységek: A szorzó- és bennfoglaló táblák felépítése
Ajánlott követő tevékenységek:
– További tapasztalatszerzés konkrét számok osztási maradékairól eljátszással, kirakással
– A kialakult képekről leolvasások, lejegyzések készítése matematikai jelekkel

A képességfejlesztés fókuszai

– az érzékszervek tudatos működtetése
– tudatos és akaratlagos emlékezés; a rögzítés és felidézés tudatossága.
– szövegértés, szövegértelmezés; problémamegoldás.
– az induktív és deduktív lépések gyakorlása
– összefüggés-felismerés
– elemi kommunikációs képesség fejlesztése; párkapcsolatokban, csoportokban való működtetése

Ajánlás
A maradékos osztás nem az osztásnak egy másfajta értelmezése, ez is bennfoglalás. A valóságos helyzetekben a pontos osztásoknál gyakrabban fordulnak
elő olyanok, amelyekben az osztást nem lehet pontosan „elvégezni”, mivel van maradék. Helyesen tesszük, ha a bennfoglalás elsődleges megértése és rögzítése után nem sokkal találkozhatnak tanítványaink olyan problémákkal is, ahol az utolsó gyereknek nem jut annyi valamiből, ahányasával osztani akarták
az adott dolgot. Erre ad példákat a modul, a valóságos (gyakorlati) életből, a kisgyerekek számára. Mindezeket a példákat természetesen tevékenységbe
ágyazva, sokféle megjelenítési módot alkalmazva kínáljuk a gyerekek számára. A maradékos osztás értelmezése nem hoz újat a bennfoglaló osztáshoz
képest, de leolvasását, és még inkább leírását türelemmel, nagy odafigyeléssel kell megtanítanunk, gyakoroltatnunk, törekedve a pontos megfogalmazásra.
Ezt a folyamatot már elkezdtük a 35. modulban. Helyes kezdetben a hosszabb fogalmazást szorgalmazni, azt, ami visszaidézi a végigjárt tevékenységet és
a nyomukban kialakult képet. Csak ez után mondják el röviden is, és írják le számokkal.

Támogatórendszer
C. Neményi Eszter–Sz. Oravecz Márta: Útjelző a 2.. osztályos matematika tanításához.
C. Neményi Eszter–Radnainé Dr. Szendrei Julianna: A számolás tanítása – Szöveges feladatok (ELTE-TÓFK Tantárgypedagógiai Füzetek)

Értékelés
A gyerekek tevékenységét és feladatmegoldását a következő megfigyelési szempontok alapján érdemes vizsgálni:
– Képes-e értelmezni (kirakással, eljátszással, rajzzal kifejezni) a korábban tanult műveleteket?
– Segítséggel képes-e értelmezni (kirakással, eljátszással, rajzzal) kifejezni az új művelet-tartalmat
– Képes-e önállóan használni a szereplő tanulói eszközöket?
– Képes-e könnyen felidézett szorzási esetekből a bennfoglalás eredményét megsejteni?
A továbbhaladáshoz szükséges szempontok
Legyen képes maradékos osztásokat tevékenységgel végrehajtani, arról a megfelelő műveletet és ennek eredményét leolvasni.
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MODULVÁZLAT
Időterv: 1. óra I. és II. 1–6.
2. óra II. 7–12.

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 feldolgozás előkészítése
1. Osztozkodás valóságos helyzetből kiindulva

becslés,
számlálás,
megfigyelés

minden gyerek

frontális

megbeszélés

mogyoró

1. Maradékos osztás 2-féle lejegyzésének bevezetése

megfigyelés,
számlálás

minden gyerek

frontális

tevékenykedtetés
megbeszélés

17 alma

2. Maradékos osztás értelmezése tevékenységgel:
tapasztalatok gyűjtése kirakásokkal

számlálás, megfigyelés,
rész- egész viszony,
tapasztalatszerzés

az egész osztály

csoport

tevékenykedtetés
megbeszélés

csoportonként
kb. 100-150
szem bab

3. A maradékos osztás 2-féle lejegyzésének beveze- megfigyelés
tése, gyakorlása
tapasztalatszerzés

minden gyerek

frontális

tevékenykedtetés
megbeszélés
közlés

19 kisautó vagy
azt helyettesítő
tárgy

4. Szöveges feladatok a lejegyzés gyakorlására

megfigyelés,
tapasztalatszerzés

az egész osztály

frontális
páros

tevékenykedtetés
megbeszélés
közlés

korongok

5. A maradékos osztás gyakorlása betűk kirakásával; a művelet lejegyzése

számlálás,
megfigyelés,
rész- egész viszony,
tapasztalatszerzés

minden gyerek

páros
frontális

tevékenykedtetés
közlés
megbeszélés

színes pálcikák

II. Az új tartalom feldolgozása

Változat

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

6. Gyorsolvasás

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Módszerek

Eszköz

(mellékletben:
a feladatok,
gyűjtemények,
tananyagtartalmak)

megfigyelés, tudatosítás,
emlékezet

az egész osztály

frontális és
egyéni

tevékenykedtetés, beszélgetés

1. melléklet

7. Képekről maradékos osztások leolvasása, lejegyzések készítése matematika nyelven

megfigyelés
rész-egész viszony
tapasztalatszerzés

minden gyerek

frontális
egyéni

tevékenykedtetés
megbeszélés

1. feladatlap

8. A maradékos osztás leírt alakjának megjelenítése kirakásokkal, rajzokkal

megfigyelés
rész-egész viszony
tapasztalatszerzés

az egész osztály

csoport

kooperatív
„2 lépcsős
interjú”
megbeszélés
kirakás
rajz

babok
2. feladatlap

9. Rajzról, kirakásról számfeladat írása. A maradékos osztás leírt alakjának megjelenítése történettel

absztrahálás
kapcsolatok, viszonyok
felismerése

minden gyerek

csoport

tevékenykedtetés

2. melléklet

10. Szöveges feladatról kirakás és lejegyzés készítése

megfigyelés
rész- egész viszony
absztrahálás
kapcsolatok, viszonyok
felismerése
tapasztalatszerzés

minden gyerek

csoport

kooperatív
tevékenykedtetés
beszélgetés
kirakás

korongok,
írólapok
3. melléklet

11. Tapasztalatszerzés konkrét számokról az óramodell használatával

számolás,
analógiás gondolkodás

az egész osztály

csoport és
egyéni

tevékenyked- óra-modell
tetés
4. melléklet
megfigyelés,
tanulói magyarázat

Házi feladat
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Változat

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

12. Tapasztalatszerzés felcsavart számegyenes
használatával, a 4-gyel való osztás maradékairól sorozatok leolvasása, az osztás maradékai
szerint való szétválogatás

Kiemelt készségek,
képességek
kapcsolatok, viszonyok
felismerése
megfigyelés
tapasztalatszerzés

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei
az egész osztály

Tanulásszervezés
Munkaformák
csoport és
egyéni

Módszerek

Eszköz

(mellékletben:
a feladatok,
gyűjtemények,
tananyagtartalmak)

megfigyelés,
felcsavart
tevékenyked- számegyenes
tetés
(t/25.)
tanulói magyarázat

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.
I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Tanítói tevékenység

Tanulói tevékenység

1. Osztozkodás valóságos helyzetből kiindulva
A tanító nagy tálca mogyoróval várja a gyerekeket.
(A mogyoró darabszáma az osztálylétszáma kétszeresénél 1-gyel több.)
Javaslatot kér a gyerekektől, hogy lehetne a mogyorókat ügyesen megszámlál- A gyerekek először megbecsülik, hány mogyoró lehet a tálcán ránézésre.
ni.
Javasolhatják, hogy ötösével, hármasával, kettesével stb. számlálják meg.
Egy-egy gyerek kimegy a tálcához és megszámlálja, pl. hármasával, a másik 5-ösével.
„Szeretnék mindenkit megkínálni 2 szem mogyoróval.”
„Mit gondoltok, tudok mindenkinek adni a tálcáról 2 darabot?”
A tanító minden gyerek kezébe 2 mogyorót tesz. Az utolsó gyereknek csak egy
jutott.
„Mit gondoltok erről?”
Lehetséges válasz: páratlan számú mogyoró volt a tálcán.
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II. Az új tartalom feldolgozása
Tanítói tevékenység

1. Maradékos osztás értelmezése valóságos helyzetekben
A tanító 17 almát tett tálcára. Ezt közli a gyerekekkel.
„Minden gyereknek két almát adok. Mit gondoltok, hány társatoknak jut?”
Elindul az osztályban, és 2-2 almát tesz a gyerekek kezébe, amíg tud.
Ezután megkéri a gyerekeket, mondják el, amit tapasztaltak.
Mondjátok el számtannyelven!

Tanulói tevékenység

A gyerekek, várhatóan megpróbálják a 17-et 2-vel elosztani, vagy a 2-nek kezdik sorjázni
a többszöröseit magukban.

Az almát kapott gyerekek kimennek a tábla elé, kezükben a két almával.
A gyerekek megállapítják, hogy 17 almát nem tudott a tanító kettesével kiosztani, mert 8
gyereknek jutott 2-2 alma, de maradt 1.
Felidézik a már ismert lejegyzési módot
Számtannyelven: a 17, az nyolcszor 2 meg 1; leírva: 17 az 2 ∙ 8 meg 1.
Lesz olyan gyerek, aki másképpen is tudja mondani, írni:
17 = 2 ∙ 8 + 1

A tanító ismét tálcára teszi a 17 almát.

Megkérdezi, hogy mit gondolnak, hány gyereknek adhat az almából, ha hármasával szeretné szétosztani.
Felmerülhet az a kérdés, hogy ha a szétosztandó almák száma változatlan, de egy-egy
gyerek most 3-at, vagyis, többet kap, vajon így több vagy kevesebb gyereknek jut alma.
Elmondják gondolatukat, hogy valószínűleg kevesebb gyereknek jut alma.

Ezután a 17 almát 3-asával osztja szét a gyerekek között.
Az almát kapott gyerekek az előzőekhez hasonlóan kimennek a tábla elé.
Leolvassák szóban, hogy 17 almát hármasával szétosztva 5 gyereknek jut, és még marad
2.
Számtannyelven: 17, az 3 ∙ 5 meg 2
17= 3 ∙ 5 + 2
Másképpen: 17 almában a 3 alma megvan 5-ször, és marad 2 alma.
(A gyerekek tapasztalatot gyűjtenek azáltal, hogy tevékenyen részt vesznek, megfigyelik, leolvassák a tényleges szétosztásokat.)
Megállapítják, hogy a sejtésük jó volt.
Emlékeztet a 2-esével való szétosztásra, ahol 8 gyereknek jutott alma. A 3-asával történő osztásnál, csak 5 gyereknek jutott, tehát valóban kevesebbnek.
Hasonlóan osztatja szét még egy-egy kisgyerekkel az almákat 4-esével, 5-ösével. Elmondatja, leolvastatja szóban, hogy mi lett az osztás eredménye. Hány
gyereknek jutott. Mennyi alma maradt?
A gyerekek megfogalmazzák számtannyelven, a tanító felírja ezeket a táblára:
17 = 4 · 4 meg 1

17 = 4 · 4 + 1

17 = 5 · 3 meg 2

17 = 5 · 3 + 2

A gyerekek leírják a füzetükbe.
Elmondják bennfoglalással is szóban:
17-ben a négy megvan négyszer, és marad 1,
17-ben az 5 megvan 3-szor, és marad 2
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Tanítói tevékenység

Tanulói tevékenység

2. Maradékos osztás értelmezése tevékenységgel: tapasztalatok gyűjtése kirakásokkal
Szervezés
Vegyes, 4 fős csoportokat alakít ki a tanító.
Minden csoportnak ad egy tálkában kb. 100-150 szem babot.
„A csoport minden tagja számláljon ki maga elé 27 szem babot!
A csoporton belül mindenki másképpen próbálja szétosztani a 27 szem babot!
Oszthatjátok: 4-esével, 5-ösével, 6-osával, vagy 7-esével!
Magatok döntsétek el, ki, hányasával osztja!
Olvassatok egymásnak a kirakásokról!”
A gyerekek kiszámlálják a 27 babszemet.
Megbeszélik egymással, ki hányasával szeretné szétosztani.
Ellenőrzés: közösen
Minden gyerek kirakja a padjára maga elé a szétosztott babcsoportokat.
Amikor mindenki elkészült a csoportban, leolvassák egymásnak egyenként, hangosan:
A kirakásokat felírja a tanító a táblára.
hány gyereknek tudnának adni, maradt-e ki bab, és mennyi?
27 = 4 · 6 + 3
27 = 5 · 5 + 2
27 = 6 · 4 + 3
27 = 7 · 3 + 6

3. A maradékos osztás 2-féle lejegyzésének gyakorlása
Korongot, füzetet készített elő a gyerekekkel.
A tanító szöveges feladatot mond.
Márk születésnapján tombolát sorsoltak. Édesanyja 19 kisautót csomagolt be
3-asával. Hány szerencsés kisfiúnak jutott?
Játsszuk el!
A tanító kikészít az asztalra 19 kisautót, amit a gyerekek előzetesen behoztak.
A gyerekek segítségével 3-asával átlátszó zacskóba teszi őket. Minden egyes
zacskót odaad egy kisfiúnak, aki kimegy vele a tábla elé.
Így szétosztja mind az autókat. A végén 1 autó marad.

Ellenőrzés: Elmondják számtannyelven is, minden csoport egy kirakást a négyből.
Elmondják osztással is (még nem írják):
27-ben a 4 megvan 6-szor, és marad a 3
27-ben az 5 megvan 5-ször, és marad 2
27-ben a 6 megvan 4-szer, és marad 3
27-ben a 7 megvan 3-szor, és marad 6

MMMMMMMMM||
Hány gyereknek jutott kisautó?
Mennyi maradt, amit nem tudtak becsomagolni?

19 autót 3-asával kiosztva 6 gyereknek jutott 3-3 autó, és maradt még 1.

Megkéri a gyerekeket, hogy rakják ki a padjukra koronggal az osztást.

A gyerekek kirakják korongokkal az osztást.

Olvassátok le számtannyelven!
Táblára írja:

19= 3 · 6+ 1
Tanítói közlés
Az előző feladatokban már bennfoglalással is leolvastuk a kirakásokat.
Számtannyelven ezt így írhatjuk le:
19 : 3 = 6 és marad 1
Így olvassuk: 19-ben a 3 megvan 6-szor, és marad az 1.

ĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿí

19, az hatszor 3, meg 1.
Mindkét formában leírják a füzetbe.
0

1

3
2
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Tanítói tevékenység

Tanulói tevékenység

4. Szöveges feladatok a lejegyzés gyakorlására.
„A szomszédotokkal fogtok dolgozni.”
10 db fél írólapot oszt a pároknak.
2 történetet mond el.
Kiszámlálják a 39 korongot.
a) –„Timi bélyegeket gyűjt. Albumában minden oldalra 7-et ragaszt. Hány ol- Rárakják írólapra a korongokat 7-esével.
dalra tudja felragasztani a 39 bélyegét?
Megfigyelik, hány írólapra jutott 7 korong, és maradt-e, amire nem jutott 7.
Rakjátok ki korongokkal!”
A hetesével való szétosztás után kialakult kép:

MMMMMMMMM||

„Olvassatok a kirakásokról számtannyelven is!”
„Olvassatok többfélét.”
Elkezdi: 7 + 7 + …
39–7–7…
Együtt írják a tanítóval a tábláról:
39 = 7 · 5 + 4
(A 39 egyenlő ötször 7, meg 4, vagy a 39 egyenlő 7-nek az 5-szöröse meg 4.)
Másképpen:
39 : 7 = 5, marad 4, mert 39 = 7 · 5 +4
(39-ben a 7 5-ször van meg, és marad 4, vagy 39-ben a 7 megvan 5-ször és marad 4.)
b) (Továbbra is párban végzik a kirakásokat a gyerekek)
„Timi öccse kinder-figurákat gyűjtött. 43 db-os készletét most elajándékozza.
Minden barátjának 8-at akar adni.
Hány barátjának jut?”
Tábla képe:
43 = 8 · 5 + 3
43 : 8 = 5 és marad 3, mert 43 = 8 · 5 +3

A gyerekek leolvassák, hogy 39 bélyegből 5 oldalra tudnak tenni 7-et-7-et, és 4 marad.
39 az 5-ször 7 meg 4.
A gyerekek elismétlik lejegyzés előtt, majd leírják a füzetbe.
7+7+7+7+7+4=39
39–7–7–7–7–7=4

ĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿí
0

3

1

2
A párok kiszámlálják a 43 korongot.
Szétosztják írólapra 8-asával.
A szétosztás után leolvassák egymásnak számtannyelven, ha tudják,
2-féleképpen is. Leírják a füzetbe.
Ellenőrzés a tábláról közösen.

Tanítói tevékenység

5. A maradékos osztás gyakorlása betűk kirakásával, a művelet lejegyzésével
Pálcikákat készíttet elő a tanító. Továbbra is párban dolgoznak a gyerekek.
Mindkét gyerek pálcikacsomagjára szükség lesz.
a)
„Először 21 pálcikát tegyetek magatok elé!”
„Rakjatok ki belőlük L betűket! Hányat tudtok kirakni?”
Írjátok le számtannyelven kétféleképpen!”
Ellenőrzés: a táblai felírásról.
21 = 2 · 10 + 1
21 : 2 = 10, marad 1
b)
„Most 38 pálcikából rakjatok ki M betűket!”
Egy betű kirakásához megbeszélik, hány pálcika kell.
„Hányat lehet? Kirakás előtt becsüljetek!”
Ellenőrzés a tábláról:
38 = 4 · 9 + 2
38 : 4 = 9 marad 2
38 : 4 = 9 m: 2
„Mit vesztek észre a 2. leírásban?”
Közlés:
A maradékot írhatjuk rövidítve is.
38 : 4 = 9 m: 2

Tanulói tevékenység

Kiszámolják a 21 pálcikát, majd kialakítják a L betűket pálcikából.
21 = 2 · 10 + 1
21 : 2 = 10, marad 1
Kirakják a betűket a pálcikákból.

MMMMMMMMM||
A kirakott kép alapján leolvassák, művelettel lejegyzik a füzetbe.
Ellenőrzés a tanítóval.

6. Gyorsolvasás
Felteszi az írásvetítőre a fóliát. (1. melléklet)
– Megszámláltatás összeadásokkal. Például az első képen: 8 dominópötty Beszélgetések a képekről; leolvasások.
+ 8 dominópötty + 8 dominópötty + 8 dominópötty + 7 dominópötty.
– Megszámláltatás szorzat és összeg alakban. Például: 4-szer 8 pötty meg
7 pötty, az 39 dominó.
– Bennfoglalással: 39 pöttyben a 8 pötty megvan 4-szer és marad 7 pötty.
A számok és a műveletek leolvastatása gyorsabb tempóban; a számok leolvasása változtatott sorrendben mutatva egy-egy képet.
A melléklet papírra nyomott változatait szétvágva egy-egy csoport asztalára
teszi. A 4 kép közül választhat minden gyerek egyet, amiről a füzetébe számfeladatot kell írnia.
„Aki tud, írjon többfélét.”

matematika „A” – 2. ÉVFOLYAM • 40. modul • maradékos osztás szöveges feladatokkal értelmezve

13

14

matematika „A” – 2. ÉVFOLYAM • 40. modul • maradékos osztás szöveges feladatokkal értelmezve

2. óra
Tanítói tevékenység

Tanulói tevékenység

7. Képekről maradékos osztások leolvasása, lejegyzések készítése matematika nyelven
A tanító előkészítteti az 1. feladatlapot.
Megfigyelteti a gyerekekkel. Megbeszélik, hogy mi olvasható le a képekről.
Lejegyezteti kétféleképpen.
1. kép – 7 csomag citrom 3-asával egy hálóba bezacskózva. Kívül 2 db.
2. kép – 5 doboz nektarin, dobozonként 6 db. Kívül 5 db.
3. kép – 9 kistányér, rajtuk 2-2 torta szelet. Mellettük külön 1 szelet.
4. kép – 4 tízes csomag rágógumi, mellettük 8 darab szemenként.

8. A maradékos osztás leírt alakjának megjelenítése kirakásokkal, rajzokkal
Babot oszt tálkában.
A tanító 4 fős vegyes csoportokat alakít. Minden csoport kap egy tálkában babot, és kijelöli megoldásra a 2. feladatlapot.
A csoportok feladata:
Kirakásokat készíteni, majd a feladatlapot megoldani.
A feladatlap képei a következő bennfoglalásokról szólnak:
23 : 6 =
39 : 8 =
35 : 4 =
29 : 9 =

A gyerekek megfigyelik a képeket, elmondják, hogy mit látnak. Beszélgetnek róla a csoportban.
Ezután önállóan műveletet írnak a kép alá kétféleképpen.
1. kép: 23 = 3 · 7 + 2
23 : 3 = 7 m: 2
2. kép: 35 = 6 · 5 + 5
35 : 6 = 5 m: 5
3. kép: 16 = 2 · 9 + 1
19 : 2 = 9 m: 1
4. kép: 40 = 10 · 4 + 8
40 : 10 = 4 m: 8
Ellenőrzés: közös megbeszéléssel
Kooperatív módszerrel oldják meg a feladatot.
Az együttdolgozó gyerekek az első oldal feladatait kirakják babbal, majd a irakásról
feljegyzést készítenek számtannyelven külön-külön. Ezután megbeszélik egymásét, ellenőrzik, jó-e a kirakásuk. Leolvassák számtannyelven. Majd mindketten megoldják a
feladatlap fennmaradt feladatait közösen.
A másik pár ugyanezt teszi.
Amikor készen van mindkét pár, elmondják egymásnak a feladatukat, megbeszélik a
kirakásaikat, és a feladatlap megoldásait.
Közös megbeszéléssel ellenőriznek.
Vita esetén a tanító segít.
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9. A maradékos osztás leírt alakjának megjelenítése történettel
Maradnak az eddigi csoportok. A tanító minden csoportnak 1 kártyát ad a
2. mellékletből kivágottak közül.
24 = 5 · 4 + 4
71 = 9 · 7 + 8
59 = 6 · 9 + 5
31 = 8 · 3 + 7

24 : 5 = 4
71 : 9 = 7
59 : 6 = 9
31 : 8 = 3

m: 4
m: 8
m: 5
m: 7

A kártyán kapott feladatot közösen megbeszélik, értelmezik a csoport tagjai. Történetet
gondolnak ki együtt a feladatról.
Amikor elkészültek, az egyik gyerek a csoportból kiviszi és felteszi a feladatkártyát a
táblára, és utána elmondja a hozzá kapcsolódó történetet az osztálynak. A többi csoport
figyeli, esetleg kiegészíti.

„Készítsetek rajzot és gondoljatok ki olyan történetet, amit a számfeladat ír
le!”
Megvizsgálják a maradékokat, megbeszélik, hogy mindenhol a legnagyobb
maradék szerepel az osztásokban. Kisebb lehetne, de nagyobb szám nem, mert
ha eggyel több lenne, azzal újabb csoportot lehetne alkotni.
10. Szöveges feladatról kirakás és lejegyzés készítése
Minden csoport egy szöveges feladatot kap írásban. (3. melléklet)
Egy-egy csoport feladatkártyája:
1. Sári 46 képeslapját 5-ösével tette borítékba. Hány borítékra volt szüksége?
2. Tamás édesanyja 62 napig dolgozott vidéken. Hány hétig volt távol Tomitól?
3. Juli 48 darabos zselés filctoll-készletét 5-ösével tette a tartóba. Hány tartóba
tette a filceit Juli?
4. Csaba a 79 autóskártyát 9-esével tette mappába. Hány mappába fértek el?

Kooperatív módszerrel oldják meg a gyerekek a szöveges feladatot.
Egymás között megbeszélik, hogy ki, melyik részfeladatot vállalja.
Egyik gyerek felolvassa. Másik gyerek kirakja koronggal. Harmadik gyerek leolvassa.
Negyedik gyerek számtannyelven megfogalmazza.
Mindenki leírja a füzetébe 2-féle módon.
(Ha bármelyik gyerek elakad a maga feladatában, a többiek segítenek.)
Ellenőrzés: mindegyik csoport más-más feladatok megoldásai.
Minden csoportból egy gyerek ismerteti a feladatot, egy másik kiviszi és felteszi az írólapot a táblára, amin a megoldás szerepel.
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11. Tapasztalatszerzés konkrét számokról a 4-es óramodell használatával
Szervezés:
0
A tanító kiosztja a táblázatot (4. melléklet), és elkészítteti az óra-modelt.
Tanítói bemutatás a 4-es óra-modellen:
„Ezen az órán a mutató a 0-ról indul, és 4 óra alatt jár körbe. Egy óra múlva az
3
1
egyesre ér a mutatója, 2 óra múlva a kettesre, 3 óra múlva a hármasra, 4 óra
múlva a 0-ra.”
1
„Állítsátok be, hová mutat a mutató, ha 0-ról indulva eltelik 5 óra, 8 óra, 9 óra,
10 óra, 12 óra?”
„Írjátok le a füzetbe is sorban egymás után a válaszokat!”
A középre forgathatóan befűzött kismutatóval lépegetnek a gyerekek és megfigyelik,
hogy a 0-tól indulva 5, 8, 9, 10, 12 óra elteltével melyik számra mutat.
Ennyi óra
Leírják a feladatlapra a válaszokat.
12
1 2 3 4 5 8 9 10
6
7
11
telt el
A mutató
állása

1

2

3

0

1

„Amit én bemutattam az órán, azt már beírtam a táblázatba.”
Ellenőrzés fóliáról, közösen.
„Írjuk be a hiányzó számokat!”
„6, 7, 11, óra elteltével, hol állhat a mutató?
Az óramutató elforgatását a gyerekek együtt végzik.
Közösen beírják a számokat a táblázatba.
„Nézzük meg, hány óra elteltével áll a mutató a 0-án?”
„Tudnátok folytatni?”
Felírja a táblára a gyerekek javaslata alapján
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32,36, 40, …
„Figyeljétek meg a számokat! Mit vesztek észre?”

A gyerekek diktálják: 0, 4, 8, 12, 16, 20...
Megkereshetik a választ egyesével való lépegetéssel, vagy négyesével való lépegetéssel.
(Egy lépés az óramutató egy továbbfordítását jelenti, vagyis 1 óra elteltét. Az ügyesebbek
már valószínű, hogy négyesével lépegetnek.)

„Mit gondoltok, hol áll a mutató 17, 20, 23, óra múlva?”
„Írjátok a választ a füzetbe!”
Közösen ellenőrzik a csoportok munkáját.

Megfogalmazzák, hogy a 4-es szorzótábla számai ezek.

17 óra múlva az egyesen, 20 óra múlva a nullán, 23 óra múlva a hármason áll a mutató.
Csoportban dolgoznak tovább a feladatlapon.
„Most minden csoportnak más lesz a feladata.”
Elmondja minden csoport feladatát.
1 csoport: „Gyűjtsetek olyan számokat, ahány óra elteltével a 0-ra ér a mutató! Az óra-modellen való lépegetéssel keresik meg a válaszokat.
40-től folytassátok!”
2. csoport: „Gyűjtsetek olyan számokat, ahány óra elteltével az 1-esre ér a mutató!”
3. csoport: „Gyűjtsetek olyan számokat, ahány óra elteltével a 2-esre ér a mutató!”
4. csoport: „Gyűjtsetek olyan számokat, ahány óra elteltével a 3-asra ér a mutató!”
Ellenőrzés közösen, mindenki figyeli a többi csoport feladatmegoldását.
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12. Tapasztalatszerzés felcsavart számegyenes használatával a 4-gyel való
osztás maradékairól
Maradnak az eddigi órai csoportok.
Tanítói bemutatás:
„Erre a rúdra felcsavartam a számegyenest. Ennek most 4 oldala van, mindegyik más színű. Minden csoportnak adok egyet.
„Figyeljétek meg, hogy melyik szám, milyen színű lapra került!”
1. csoport: (A piros oldal számait vizsgálja)
„Írjátok le sorban azokat a számokat, amelyek a rúd elülső lapján vannak (az
1-es mellett)!” (Színnel is megadható a feladat)
„Milyen sorozat ez?”
2. csoport: (A zöld oldal számait vizsgálja)
„Írjátok le a rúd felső lapján (a 2-es mellett) kialakuló sorozatot!”
(Színnel is megadható)
3. csoport: (A sárga oldal számait vizsgálja)
„Milyen számok sorakoznak alul? Írjátok le!”
(Színnel is megadható)
4. csoport: (A kék oldal számait vizsgálja)
„Mely számok sorakoznak a hátsó lapon? Írjátok le!”
(Színnel is megadható)
Megbeszélés:
Elmondják a számsorozatukat a csoportok.
Megbeszélik közösen a csoportok megfigyeléseit:
felcsavarás során minden negyedik szám kerül ugyanolyan színű lapra.
Mindegyik színű lapon a számok 4-esével növekvő számsorozatot alkotnak,
csak nem ugyanarról a számról indulnak.
Minden zöld szám egy pirosat követ.
b)
Minden csoport a lapján szereplő számokat elosztja 4-gyel.
Megfigyelik a maradékot.

1

9

5

13

17

21

25

Ellenőrzés fóliáról, a csoportok leírt számai:
1.cs.

1

5

9

13

17

21

25

6

10

14

18

7

11

15

19

23

27

8

12

16

20

24

28

29

33

37

29

33

37

41

41

45

45

2. cs.

2

22

26

30

34

38

42

46

3. cs.

3

31

35

39

43

47

4. cs.

4

32

36

40

44

48

A 4-gyel osztható számok sorozatának ismeretében könnyen válaszolhatnak a kérdésre
az eszköz használatával.
Ha a 4-gyel osztható számok a piros lapon vannak, akkor a 2, 6, 10,… pl mind a zöld lapra
kerülnek, míg a 3, 7, 11 a sárgára, és így tovább.

(A táblázatok alatti számok látványosan mutatják a gyerekeknek a maradékosztályokat, amit természetesen nem így fogalmazunk meg számukra.)
Ellenőrzés frontálisan; közös megbeszéléssel
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