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«The hand is the cutting edge of the mind.»
Jacob Bronowski

BEVEZETŐ
A MiMa módszertani kézikönyve elérhető a MiMa web lapon, amelyben a MiMa
team tagjai érvelnek a “hands-on” - általunk magyarítva az angol kifejezést - a
kézműves módszerek mellett. A gyakorlati tevékenység lehetőséget és elegendő
időt biztosít a tanulóknak a matematikai gondolkodásmódra és arra, hogy reflektáljanak tapasztalataikra. Ez az Eszköztár, Toolkit együtt mutatja be azokat a MiMa
projekt által tervezett tevékenységeket, amelyek lehetővé teszik a projekt céljainak
megvalósítását és az iskolai munkában jól használható tananyagot, sok hivatkozással további forrásokra.
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Hogyan szervezzük meg
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a kiállítást
Minden fejezet tartalmazza a tervezett tevékenység részletes és teljes leírását,
indokolja az adott tevékenység jelentőségét a matematika tanításában, felsorolja
a tanulók szükséges előzetes ismereteit és javaslatokat az adott téma tanításának
megszervezéséhez és lebonyolításához.
A dokumentumban találhatók belső MiMa linkek a kiegészítő tananyagokhoz. Ezek
egy része utal a matematikai háttérre valamint másolható sablonokat, további
képeket is láthatunk. Vannak linkek a MiMa videókhoz (mindegyik témához készült
egy-egy videó-klipp) és vannak külső linkek is.
Az Eszköztár utolsó részletei a záró kiállítás megtervezéséhez adnak segítséget.
A kiállítás a MiMa módszertan központi eleme.
A MiMa témák feldolgozásához szükséges összes anyag elérhető a MiMa honlapon:
http://www.mathematicsinthemaking.eu/.
2015. március

A szerzők megjegyzése: az Eszköztár nyomtatott változatában elvesznek a dokumentum internetes hivatkozásai.
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A FOCILABDA
MATEMATIKÁJA

A FOCILABDA MATEMATIKÁJA
Leírás
A gyerekek meg fogják vizsgálni, milyen platoni testek léteznek. Kartonpapírmodelleket fognak készíteniamelyek lehetővé teszik majd, hogy kiderüljön, hogy a
football labda tulajdonképpen egy csonkolt ikozaéder. A könnyebb megértéshez
tekintsük meg a következő videóklippet.

Tanulási célok
• Tudatosság és megértés a sokszögek oldalaival és csúcsaival kapcsolatban.
• Tudatosság és megértés a poliéderek éleivel, lapjaival és csúcsaival kapcsolatban.
• Az egyszerűbb sokszögek és poliéderek nevei
• Az öt platoni test alapvető tulajdonságai

Előzetes ismeretek
Nincs specifiku
Fém alátétek és kis mágnes lapok
s előzetes ismeret. Ésszerű mértékű kézügyességre szükség lesz a modellek kivágásához, ragasztásához

Szükséges források
Az ikozaéder hálója fekete-fehérben, és színesben, hogy látható legyen, mely tetraédereket kell eltávolítani a csonkolt ikozaéderhez 200g / m2 színes kartonon.
Vonalzók, ollók, csipeszek
Vinyl ragasztó és ragasztószalag
Valami gólt a redők, például tollak, hogy kifogyott a tinta
Merev háromszögek, négyzetek, ötszögek és más sokszögek.például innen: http://
www.polydron.co.uk/downloads/polydron-catalogue-2014.pdf, vagy innen: http://
www.atm.org.uk/Shop/Primary-Education/Primary-Education-Practical-Resources/

Szervezés
A gyerekek egy-egy asztal körül dolgoznak, 6 fős csoportokban. Mindenki saját
feladatot kap, de munka közben beszélgetnek, együttműködnek. Néhány darab könnyebb, mint a többi. A nagyobbak feltehetően nehezebbek lesznek, ezért
azokkal az ügyesebb gyerekek foglalkozzanak.

Szükséges idő
A szükséges idő erősen függ a gyerekek életkorától és ügyességétől, de körülbelül
öt órát kell rá szánni.
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Útmutató
Ajánlott tanítási terv
A platoni testek keresése (2 óra)
Adjunk minden csoportnak 25-30 háromszöget, négyzetet, ötszöget és más sokszögeket. A gyakorlati munkában a gyerekek dolgozzanak párban és nagyobb csoportban amikor ellenőrzik az eredményeket és megosztják tapasztalataikat.
Kérjük a gyerekeket, hogy építsenek minél több poliédert
• csak egyfajta sokszög felhasználásával
• minden él legyen egyforma hosszú
Csak ötféle testet fognak találni, amely megfelel mind a két kikötésnek. Ha készítenek dupla háromszög alapú gúlát is, beszéljük meg, hogy a csúcsok abban
különbözőek.
Amint a gyerekek mind megtalálták, kérjük meg őket az élek, csúcsok, lapok megszámolására. Mit vesznek észre? Vitassuk meg az eredményeket, vegyük észre az
Euler tételt. Nevezzük meg a poliédereket. Honnan származnak, mit jelentenek a
nevek? Pl az oktaéder a görög 8 és lap szóból származik.
Készítsünk ikozaédert!
Kétféle módon készíthetünk ikozaédert.
Az egyik módhoz az egyszínű sablont, a másodikhoz a kétszínű használjuk. A második esetben a színezés mutatja, hogy melyik gúlákat kell eltávolítani.
A gyerekek fele az egyik úton dolgozzon, a másik fele a másikon.

Használva a testek hálóját, A hálókkal a gyerekek párban dolgozzanak, hiszen 4
kézzel könnyebb dolgozni, mint kettővel. Amikor elkészülnek a testek, kérdezzük
meg a gyerekeket, mi történne, ha a színezett csúcsokat eltávolítanánk? Milyen
alakzat keletkezne? Milyen lapjai lennenék és hány darab? A megmaradó testnek
milyen lenne az alakja? Mi is az a csonkolás? Mondjuk el, hogy legközelebb működő modellt készítünk.
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Útmutató
Csonkolt ikozaéder építése ötszög alapú gúlák
(2 óra)
Használva a testek hálóját, kérjük meg a gyerekeket, hogy 4 fős csoportokban
dolgozzanak és készítsenek csonkolt ikozaédert 12 ötszög alapú gúlát, minden
modellhez. A modellhez rögzített mágnesek lehetővé teszik hogy az ikozaéder
csonkolásának működő modelljét készítsük el.

Miután elkészültek a testek, kérdezzük meg, hol láttak hasonlót. Jó ötlet, megmutatni egy focilabdát. Beszéljük meg a csonkolt ikozaéder és az ötszög alapú gúlák
tulajdonságait. Mindegyik csúcs egyforma? tehát a csonkolt ikozaéder félszabályos
(archimédedisz) test. Teljesül az Euler-tétel? Ahhoz, hogy ezt megválaszolhassák,
lehet, hogy meg kell építeni egy durva modellt, pl papírból ragasztószalaggal. Színezzék be a megszámolt lapokat, csúcsokat, éleket, hogy ne számoljanak többször meg valamit, vagy használjanak jelölésre blue-tac-et.
Következtetésül kérjük a gyerekeket, hogy írjanak a platoni testekről, az Euler-tételről és a csonkolt ikozaéderről. A munkájukat bemutathatják a táblánál és cimkézzék fel az elkészült testeket.

Gyakorlati tanácsok
A gyerekeknek fejleszteniük kell a praktikus készségeiket, amelyek ahhoz kellenek, hogy szépek legyenek a modellek. Hogyan hajtogassunk, hogyan ragasszunk, hogyan illesszük be a mágnest. A hálókat A4-es papírra kell kinyomtatni,
mindegyikből több példány kell.
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Útmutató
•
•
•
•

egyszínű háló 5 db
kétszínű háló 5 db
fociból 5 db és még 5 példány a szélső részekkel (alsó és felső)
a gúlákból 6 db

A test elkészítése több lépésben. A egy- és kétszínű ikozaédert úgy állítjuk elő,
hogy először ragasztással az 5 részt készítjük el, mint látható a képeken, majd az
összeállítjuk a testet. Először a mágnesek vannak rögzítve a hálók belső felületén.
Ezután az öt oldalsó részek összeszerelése. Végül a felső és az alsó részt adjuk
hozzá.

A kiállítás
A gyerekek elkészítik, majd elmagyarázzák az egyes objektumokat. A gyerekek
leírják a gyakorlati munkájukat, mellyel megmutatják, hogy mit tudtak megtanulni,
s és vezetőink lesznek a kiállításon. A kiállításon további kísérletezés lehetséges.

Tantárgyi kapcsolatok
Az elkészült focilabda ösztönzi a gyerekeket, hogy más dolgokat is matematikai
szempontból megvizsgáljanak.

A tanulás kiterjesztése
Az archimédeszi test mélyebb megértése lehetséges további testek vizsgálatánál:
mi történi, ha egy tetraéderből, vagy egy kockából vágunk le kis tetraédereket.
Lehetséges megvizsgálni a csonkolt testeknél az Eule-tételt teljesülését.

Egyéb források
Ambíciózusabbaknak egy Leonardo-modell: Ycocedron Abscisus Vacuus.
http://www.edizionicorsare.it/illustrati/leonardo.html
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KÍSÉRLETEK
KOCKÁVAL

KÍSÉRLETEK KOCKÁVAL
Leírás
A gyerekek tapasztalatot szerezhetnek a valószínűséghez kapcsolódó fogalmakról
néhány szabályos és speciális dobókockákkal végzett tevékenység központú és
interaktív foglalkozáson keresztül. A hangsúly a nem szabályos kockákkal végzett
kísérleteken és a táblás játékon van, amit az érdeklődő látogatóknak az utolsó foglalkozáson be is mutatunk. A könnyebb értés kedvéért tekintsük meg a következő
videoklipet.

Tanulási célok
• a valószínűség fogalmának tudatos megalapozása
• a szabályos kocka tulajdonságai
• a “mindig”, “néha”, “soha” szavak tudatos használata valószínűséggel kapcsolatos szövegben
• a valószínű és a valószínűtlen szavak tudatos és helyes használata
• a nagy számok törvényeinek első megfogalmazása
• néhány nem nyilvánvaló esemény valószínűségének ismerete

Előzetes ismeretek
A témakör jelentős előnye, hogy alig igényel előzetes tudást.Csupán a kis számok
között kell biztos tudással eligazodnia (pl. 2<5).

Eszközök
Sokféle kocka: lehetőleg nagyméretű szabályos dobókocka, üres dobókocka, hamis dobókocka, nem szabályosan számozott dobókocka, pl. 2, 3, 4, 5, 6, 6.
Zsetonok.
A3 méretű papír és kártyák.
Alapanyagok a táblajáték elkészítéséhez, azaz krepp papír, színes ceruza és filc,
képek, matricák, ragasztó és az előkészített játéktábla.

Szervezés
Kezdetben a munka lehet osztályszinten szervezett.Későbbi munkafázisban, illetve a játék során legfeljebb 4 gyerek legyen egy csoportban.

Szükséges idő
A projekt körülbelül 7 tanóra hosszú.
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Útmutató
Ajánlott tanítási terv
Kísérletek a szabályos kockával (2 óra)
A “bohóc“-kísérlet
A bohóc részei (kalap, csokornyakkendő, szem, orr, száj, haj) között osztjuk fel a
kockán lévő 1, 2, … 6 számokat. A gyerekek dobnak egy kockával és aztán fel kell
rajzolniuk a táblára vagy a munkalapra azt az összetevőt, amit dobtak. Szerencsés, ha kezdetben a munkát az egész osztály számára tervezzük.
Később a gyerekek párokban dolgoznak és mindegyikük feljegyzi, hogy hányadik
dobásra készült el a bohóc teljesen. Amikor mindegyik pár lejátszott néhány fordulót, akkor összegyűjtik az eredményeket egy gyakorisági táblázatban. Beszéljük
meg a gyerekekkel mit tapasztalnak. Például azt, hogy mindenkinek legalább hat
dobás kellett a befejezéshez, mi volt a dobásszámok közül a legkevesebb, legnagyobb.
A szabályos kocka jellemzői
Tegyél egy nagy kockát az asztalra, és kérdezd meg a gyerekeket, hogy melyik
szám nem látható? Ismételjétek meg egyszer-kétszer. Tedd a kockát egy olyan
helyre, ahol nem láthatod és kérd meg az egyik gyereket, hogy dobjon egyet. Kérdezd meg a dobott számot, aztán mond meg a többi lapon lévő számok összegét.
A gyerekek négyesével dolgozhatnak az asztaluknál, megismétlik a kísérletet és
megpróbálják kitalálni, hogyan csináltad. Kitalálhatják, hogy az összeg éppen 14 +
a dobott szám. Kérdezd meg miért annyi! A feladat továbbfejlesztése, ha két vagy
több kockát egymásra tesztek és megpróbáljátok kitalálni a látható számok összegét. Most is beszéljétek meg a lehetséges magyarázatokat. Ki tudnátok számítani
100 egymásra rakott kockán látható számok összegét?
Ismerkedés szabálytalan/speciális kockákkal (2 óra)
Dobás hamis kockákkal
A gyerekek négyesével dolgoznak.Minden csoport kap három szabályos és egy
hamis kockát. A gyerekek dobnak a saját kockájukal és feljegyzik az eredményeket. Csupán az eredményeket összehasonlítva el tudják dönteni melyik a hamis kocka? Körülbelül hány dobás kellett nekik, hogy észrevegyenek valamilyen
különbséget?A gyerekek leszűrhetik a következtetést, hogy a kocka szabályos tömegeloszlása és a petteyek szokásos elhelyezése szükséges ahhoz, hogy hosszú
távon mindegyik szám körülbelül ugyanannyiszor jöjjön ki. A gyerekekben kialakulhat a tapasztalati valószínűség fogalma és az, hogy ehhez nagyszámú kísérlet
szükséges.
Nem-tranzitív kockák
A gyerekek négyesével dolgoznak. Minden csoportnak adj egy párat a különböző
Efron kockák közül (piros és kék vagy kék és lila vagy lila és zöld vagy zöld és kék).
Minden pár dob a kockáival, a nagyobbat dobó nyer. Minden pár dobjon körülbelül
100-at.Azt fogják tapasztalni, hogy a piros nyer a zöld ellen, a zöld nyer a kék ellen,
a kék nyer a lila ellen és a lila nyer a piros ellen.
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Útmutató
Készítsetek egy kétsoros táblázatot szabályos kockák eredményeihez. Beszéljétek meg az osztállyal, hogy hosszú távon miért nem verheti meg egyik kocka sem a
másikat. Adjál minden csoportnak egy kétsoros táblázatot, és kérd meg őket, hogy
a hamis kockák alapján színezzék be mindig azt a mezőt, amelyik nagyobb volt.
Beszéljétek meg az osztállyal, hogy mit vesznek észre az egyes táblázatokban,
illetve azok összehasonlításakor. Megérthetik, hogy ha a kocka lapjait másképpen
pöttyözik meg, akkor ez befolyásolhatja az eseményeket és azok valószínűségeit.
Saját kocka és játék kitalálása (3 óra)
Ebben a szakaszban egy táblajátékot tervezünk szabályos vagy szabálytalan
kockával. 3-4 fős csoportokban hajtjuk végre a játék megtevezését, ami magában
foglalja az útmutató és a tábla elkészítését is. A játékhoz legalább egy dobókocka
szükséges.A tanár bemutatja néhány játék alapjait, hogy a gyerekeknek ötleteket
és támpontokat adjon. A cél az, hogy minden csoport készítsen egy játékot, amiben lehet zálog mező, van benne jószerencse mező, le lehet rövidíteni az utat, stb.
Mielőtt a gyerekek nekikezdenek ennek az összetett és kreativitást igénylő feladatnak, a tanár megbeszéli velük, hogy milyen mezők, illetve kockák milyen hatással
lehetnek a játék kimenetelére. Először is tisztázza a gyerekekkel, hogy mi lenne az
optimális távolság két zálog vagy szerencse mező között, hogy a játékosok ne lépjenek túl gyakran vagy túl ritkán ezekre a mezőkre. Azt is érdemes tisztázni, hogy
ezek a mezők mennyire legyenek hatással a játék menetére, például “lépj három
mezőt vissza” vagy “dobj még egyet a kockával”. A gyerekeknek le is kell játszani
a játékot néhányszor, hogy megtudják, időben be lehet-e fejezni a játékot, illetve,
hogy az esetleg szükséges változtatásokat be tudják építeni.
A csoportoknak az útmutatót követve el kell készíteniük a saját játékuk vázlatát. A
tanár minden csoportot tanácsokkal lát el és segíti őket a kipróbálásban illetve a
kapott eredmények alapján a játék újragondolásában.
Amikor a játékot kipróbálták, tesztelték és javították, akkor elkészítik a lehető legjobb kivitelű játékot a kiállításra.
A nagyon ügyes csoportok kipróbálhatják, hogy mi lesz a hatás, ha nem szabályos
kockával játszanak.További feladat lehet, a játékhoz legjobban illő dobókocka megtervezése.

Gyakorlati tanácsok
A gyerekek megtervezik a játékhoz szükséges táblát. Ennek az alapja lehet a kiosztott sablon, amit a gyerekek korábban terveztek. Ehhez csak körző, egyenes és
íves vonalzó, színes tollak kreativitás és egy kis kézügyesség kell.Bátorítsuk a
gyerekek kezdeményező készségét és kreativitását, használjanak sokféle anyagot
a díszíteéshez (színes és krepp papírt, matricákat, képeket, stb.)
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Útmutató
A kiállítás
A különböző kockák és játékok adhatják az alapját az interaktív játékkiállításnak. A
projekt végén az elkészült játékok és készítőik együtt szerepelhetnek a bemutató
órán. A látogatók választhatnak, hogy melyik játékban mérik össze az erejüket a
tervezőkkel.
A nem-tranzitív Efron kockákat is használhatjuk. A látogató választhat egy kockát,
és ennek megfelelően az egyik felügyelő gyerek is választ egyet. Megbeszélhetik,
hogy igazságos volt e a játék.
Az óra vonzerejét növelheti, ha különleges alkalmakat is szervezünk. Legyen legalább egy játékdélután, illetve egy játékbajnokság.

Cross curricular links
A gyerekek matematikai képességein túl a projekt fejleszti a művészi, nyelvi és
finommotoros képességeiket is.
• A művészeti, illetve a technika óra is megtartható, amikor a gyerekek megtervezik és létrehozzák a táblás játékot.
• A játék szabálykönyvének megírása gyakoroltatja a gyerekekkel a precíz fogalmazást és a pontos kifejezőkészség fejlesztését. Így a projekt az anyanyelvi
órákhoz is kapcsolható.
• A táblás játék kivitelezése nagymértékben fejleszti a tanulók finommotoros mozgását.

A tanulás kiterjesztése
Miután a gyerekek megbarátkoztak a szabályos dobókockával, esetleg cserélhetjük a dobótest alakját is. Ha összetettebb testet választunk, megváltozhatnak az
események és a valószínűségek is.
A tanulók tervezhetnek saját nem tranzitív kockákat és kísérletekkel igazolhatják
tervüket.(Nehéz feladat.)

Egyéb források
A nem-tranzitív kockákról további információk találhatók:
http://mathworld.wolfram.com/EfronsDice.html.
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TÉGLATESTEK
FELFEDEZÉSE

TÉGLATESTEK FELFEDEZÉSE
Leírás
A gyerekek felfedezhetik és mgismerhetik az irányokat és mozgásokat a háromdimenziós térben miközben megismerkednek a téglatesttel és annak kétdimenziós
szemléltetésével. Sikeresen fogják átültetni a fel-le, előre-hátra és jobbra-balra
irányokat a téglatest kétdimenziós képére és élvázára egy egyszerű szoftver segítségével. A könnyebb értés kedvéért tekintsük meg a következő videoklipet.

Tanulási célok
•
•
•
•

a térlátás fejlesztése
térbeli objektumok síkbeli ábrázolása
a téglatestek mélyebb megismerése
téglatestek élváza

Előzetes ismeretek
Téglatestek mindenütt körülvesznek minket a hétköznapokban, ilyen némelyik
épület, dobozok, egyéb otthoni eszközök.Egy kevés síkgeometriai előismeret
szükséges.

Eszközök
Kell egy akkora téglatest alakú doboz, amelyikbe befér egy gyerek, és oroszlánszerűen van kifestve.
Bábu
Exploring cuboids szoftver
Projektor és minden gyerekpárnak egy számítógép
Kockás papírok egy és két centis négyzetekkel, és 200 gramm/m2 karton, egyik
oldalán centiméteres négyzetráccsal.
Minden négy gyereknek egy papírdoboz
Ollók és ragasztók

Szervezés
Az egész osztály együtt tud dolgozni a nagy oroszlános téglán. A szoftvert is érdemes az egész osztály előtt bemutatni, mielőtt a párok használni kezdik. A foglalkozás többi részében a gyerekek négyfős csoportokban dolgoznak.

Szükséges idő
A foglalkozás körülbelül négy órát vesz igénybe. Ha a számítógépek száma korlátozott, akkor lehet, hogy egy kicsit hosszabbra nyúlik.
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Útmutató
Ajánlott tanítási terv

Az oroszlános tégla elkészítése (2 óra)
Kezdjük azzal, hogy megismerkedünk a nagy oroszlános téglatesttel. A díszítés
alapján könnyen lehet követni a téglatest változásait. Beszéljétek meg az osztállyal, hogy a szemben fekvő lapok azonos méretűek.
Minden négyfős csoport kapjon egy régi papírdobozt, például egy gabonapelyhes
dobozt. Kérdezd meg, hogy vajon milyen lapos papírdarabból hajtogathatták! Ha
már mindannyian azt mondják, hogy vissza tudják majd hajtogatni a dobozt, akkor vágják szét az élek mentén, és hajtogassák szét. Hasonlítsátok össze az egyes csoportokban kapott különböző alakzatokat. Beszéljétek meg, hogy a lapok
mely elhelyezkedése mellett látjátok legegyszerűbben, hogyan kell visszahajtani a
lapokat dobozzá. Ismét hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a szemközti lapok egyformák.
Az egycentis kockás lapon a gyerekek megtervezhetik a saját oroszlános téglatestüket. A video néhány lehetőséget mutat be. Találjátok ki, hol kell beszínezni a téglatestet, hogy az arca és a farka megfelelő helyen legyen. Ha sikerült a megfelelő
oroszlános téglát megtervezni, akkor átrajzolhatják a kartonlapra.
A probléma körüljárása (1 óra)
Bemutatjuk a bolha bábot és felültetjük az oroszlános tégla egyik csúcsába. Bemutatjuk, hogy a bolha csak a téglatest élei mentén tud mozogni, és kérdezzük meg,
hogyan juthat el valamelyik másik csúcsba. Kérdezzünk rá, hogy van-e másik út is!
Melyik a legrövidebb út? Csak egy legrövidebb út van?
A feladat az, hogy ugyanezt eljátszuk a téglatest síkbeli rajzán is.
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Útmutató
Az egész osztály előtt bemutatjuk a szoftvert. Használd a “Programme 1”-et a bolha egy szomszédos csúcsba ugrásának bemutatásához és az út nyilakkal történő
szemléltetéséhez.Mutassa be a “Programme 2”-t. A bolha most is csak az oroszlános tégla élei mentén mozoghat. Az osztály megbeszélheti, hogy mi lehet az
ugrások sora, ha a zöld bolha a lila bolhához szeretne jutni. Több megoldás is van?
Mi lehet a zöld bolha legrövidebb útja?
Az osztálynak meg kell adnia a teljes lépéssorozatot, mielőtt ellenőriznék azt. Minden alkalommal kérdezzünk rá arra, hogy van-e másik, illetve rövidebb út! Az óra
további részében a gyerekek párokban játszhatnak a programmal.
A “Programme 3” az előző továbbfejlesztett változata. A gyerekek kapnak egy
csomó utasítást és meg kell mondaniuk, hogy honnan indult a zöld bolha és hol
várjon rá a lila. Minden utasításhalmazhoz csak egy lépéssorrend jó? A párok a
saját oroszlános téglájukon hasonló feladatokat adhatnak egymásnak, olyanokat
is amiknek több megoldása is van és olyanokat is, amelyiknek csak egy.
Hány hálózata létezik? (1 óra)
Dolgozzunk csoportokban! Kérdezz rá, hogy 6 négyzet mely elhelyezkedése esetén lehet, és mikor nem lehet kockát hajtogatni. Ebből pl. lehet:

Ebből viszont nem:

Rajzoljanak és próbáljanak ki annyiféle hálót, amennyit csak tudnak a 2 cm-es
rácsra. Az elforgatástól és a tükrözéstől eltekintve 11 féle kockaháló rajzolható.
Kövesd a munkájukat, hogy vajon megtalálják-e mind a 11-et.
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Útmutató

Gyakorlati tanácsok
A gyerekek kézügyességének és térlátásának függvényében használjatok ragasztószalagot vagy folyékony ragasztót az oroszlános tégla elkészítéséhez.

A kiállítás
Az órán a gyerekek bemutatják az általuk készített oroszlános téglát és a hallgatóságnak olyan kérdéseket tesznek fel, amelyekkel ők foglalkoztak.
Hogyan juthatunk el egyik csúcsból egy másik csúcsba? Hány különböző úton
mehetünk? Melyik a legrövidebb út?

Tantárgyi kapcsolatok
A téma kapcsán szóba kerülhet az ipari formatervezés.
A foglalkozás köthető testnevelés órához és dráma órához is.

A tanulás kiterjesztése
Ha a bolha körbejár, akkor nem lehetséges, hogy minden él mentén csak egyszer
haladt. A gyerekek meggyőződhetnek erről és aztán megvizsgálhatnak másik poliédert is, mint például az oktaédert, amelyiken körbe lehet sétálni és a háromszög
alapú hasábot, amelyiken szintén nem lehet körbejárni.
Megtervezhetik, hogy a kockakészítő milyen hálózatot használjon, ha sok kockát
kell legyártania és spórolni akar a papírral.

Egyéb források
http://www.cre8atemaths.org.uk/sites/default/files/act1_boxing_stock_cubes.pdf
http://www.cre8atemaths.org.uk/sites/default/files/containers.pdf

19

SZALAGMINTÁK

SZALAGMINTÁK
Leírás
Ez a téma az egybevágósági transzformációk tanulását segíti szalagminták, frízek
konstruálása révén. A gyerekek fel fogják fedezni ezeknek a műveleteknek az összetételeit, vagyis a frízek 7 típusát fogjuk felépíteni. Amennyiben ezen eszmék egy
része ismeretlen a gyerekeknek, akkor megismerkedhetnek a frízek matematikájával. A könnyebb értéshez tekintsük meg a videoklipet.

Tanulási célok
•

tükrözés egyenes mentén, pont körüli elforgatás, teljes, fél és negyed fordulat,
a párhuzamosság
• az egybevágósági transzfomációk, inverz transzformáció, helyben hagyás
• egybevágósági transzformációk egymásutánja (például igazoljuk, hogy két,
egymást metsző tengelyre való tükrözés megegyezik egy forgatással
• a 7 különböző fríz létrehozása

Előzetes ismeretek
Két pont távolságának mérése.

Eszközök
Modelező anyagok, pl. gyurma, agyag; vonalzó, kockás papir
Különböző sütőformák, sodrófák

Szervezés
4 fős csoportok, minden csoporttag egy egybevágósági tarnszformációval és annak egymásutáni ismétlésével foglalkozik. Az adott mintával minden csoport előállít egy frízt.

Szükséges idő
Körülbelül 4 óra
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Útmutató
Ajánlott tanítási terv
Ez a 4 lépés a frízeken keresztül vezeti e a tanulókat az egybevágóságok felfedezéséhez.
Tervezzük meg a mintát (1 óra)
Sokféle módon készíthetünk frízeket. Egy lehetséges változat:
Eső lépésként a gyerekek készítenek egy kicsi és asszimetrikus mintát, gyurmából, sütemény kiszúróval. Minden gyereknek két példányra lesz szüksége, ezek
legyenek egymás tükörképei. Például:

Ezután ezeket össze kell nyomni, hogy kétoldalú format kapunk.

Ezekből a duplákból is két darab kell egy gyereknek.
Az egybevágóságok alapesetei (1 óra)
Mikor a minták eléggé megszilárdulnak, pecsétként használhatjuk azokat.

Eltolás
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Útmutató
Forgatás

Tükrözés

Csúsztatva tükrözés

1

2

3
A transzformációk egymásutánja (1 óra)
A transzformációkat kombinálhatjuk, így újabb frízeket kapunk. Legyen tükrözés
és forgatás.

Minden gyerek eldönti, hogy az izometrikus műveletek milyen sorozatát hajtja végre
a motívumon. A harmadik lépésben egy új pecsét jön létre. A gyerekek módszeresen és gondosan rögzítsék a döntéseiket. A kísérleti szakaszban körülrajzolhatják
a formákat, hogy rögzítsék az ötleteiket. A négyes csoportok milyen szalagmintaváltozatokra bukkannak?
Az osztály együtt beszélje meg a hétféle szalagmintát. Segítsünk nekik a mintákat
osztályozni.
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Útmutató
Domborműves frízek alkotása (1 óra)
Végül a gyerekek agyagból vagy gyurmából készítik el a 7 szalagminta dombormíves változatát. A kész frízeket az iskola díszítésére is felhasználhatják.
A tevékenység fontos eleme, hogy a domborműves alkotások segítségével a látássérült gyerekek is tanulmányozhatják a szalagmintákak.

Gyakorlatitanácsok
A 7 szalagminta tetszés szerint festhető, díszíthető.

A kiállítás
A kiállításra kerülhet a gyerekek valamennyi alkotása. Elmagyarázhatják, hogy
készültek. A látogatók számára is oda lehet készíteni gyurmát, sodrófát, pogácsaszaggatót, hadd kísérletezzenek.

Tantárgyi kapcsolatok
A vizuális nevelés tananyagához könnyen kapcsolódik. Az alábbi, fából faragott,
kovácsoltvas és kerámia frízek XVIII századi portugál templomokban találhatóak.

A tanulás kiterjesztése
A tükrözéssel és 90 fokos elforgatással kapott mintákat is tanulmányozhatjuk.

Egyéb források
Symmetries DVD: Atractor at http://www.atractor.pt/publicacoes/ritmo.htm
Gecla game: Atractor at http://www.atractor.pt/mat/GeCla/index-pt.html
Interaktív játék:
http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/math/transformation.html
További ötletek: http://area.dgidc.min-edu.pt/materiais_npmeb/037_Sequencia_
ReflexaoRotacaoTranslacao_TP_2c(Maio2010).pdf(portugálul)
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LABIRINTUSOK

LOGIKAI ÚTVESZTŐK, LABIRINTUSOK
Leírás
A gyerekek logikai útvesztőket terveznek. Előbb (karton)papírt használva az osztályban, de a cél az, hogy legalább egy nagy léptékű útvesztőt is tervezzenek. A
jobb értéshez tekintsük meg a következő videoklipet.

Tanulási célok
Cél, hogy a gyerekek maguk készítsenek útvesztőt
• transzformáció, tükrözés, forgatás, eltolás
• logika
• mérés
• számsorozatok
• kongurencia
• számolás
• skálázás
• vizualizálás

Előzetes ismeretek
számolás, szorzás, a vízszintes, függőleges és az átlós ismerete, hosszúságmérés, és a 90 fokos szög mérése. Jó, ha a gyerekek ismerik a négyzetrácsos
papírt, és még a háromszögest meg a hatszögest

Eszközök
kockás papír, ceruza, vonazó, olló, színesek
Internet elérés
Szalag
Méterrúd, mérőszalag, szögmérő, derékszögező
Színespapírok

Szervezés
bevezetés osztálymunkával, azután páros munka PC-vel, csoportmunka asztalnál,
időnként osztálymunka.

Szükséges idő
kb 5 tanóra
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Útmutató
Ajánlott tanítási terv

A logikai útvesztők bemutatása (1 óra)
Sokféle szabály létezhet, maguk a gyerekek is kitalálhatnak
Először tekintsék meg ezt a játékot. Érdemes először együtt játszani az egész osztállyal, hogy a gyerekek megértsék, miről van szó
Utána párban ismételjék meg, kell a gép

A szoftvernek több szintje van a gyerekek haladásának megfelelően.
Számsorozatos logikai útvesztők tervezése (2 óra)
Be kell regisztrálni a Making a maze oldalra, mint cre8ate maths. Számítógéppel
rejtvényt lehet készíteni és megoldani.
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Útmutató

Az útvesztő egyszerű számsororozatokra épül és csak egy megoldása van. A
gyerekek megalkotnak egy számsorozatot, majd beépítik egy útvesztőbe. Lehet
10x10, vagy kisebb. Ha kész vannak a labirintussal, oldják meg, azután az egész
osztályon teszteljék. Eközben megtanulják az értékelési kritériumokat is, és megtervezhetik a játszótéri változatot is.
Játszótéri útvesztő (2 óra)
A gyerekek csoportokban dolgoznak. Az asztali méretről kell fölnagyítani az útvesztőt. A kiállítás számára fényképezzük ezt a folyamatot.
A gyerekek gondosan figyeljenek a méretekre és a szögekre. Előbb krétával rajzolják föl a rácsot, majd ragasztó- vagy maszkolószalagot húzzanak rá.
Ha a rács kész, krétával is beírhatják a számokat, de jobb, ha laminált papírnyomatokat ragasztanak a kockákba.
Az osztály által legjobbnak ítélt útvesztő további léptéknagyítással állandó elemévé válhat a játszótérnek.
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Útmutató
Gyakorlati tanácsok
Lehet, hogy a ragasztószalaggal való bánásmód felnőtt segítségét igényli.

A kiállítás
A kiállításra minden pár készítse el kartonra az útvesztőjét. A nagy útvesztőket a
kiállításra újra meg lehet alkotni, és a munkálkodó gyerekekről készült képek is
helyet kaphatnak.

Tantárgyi kapcsolatok
Útvesztők a történelemben; Thészeusz és Minótaurosz.

A tanulás kiterjesztése
Bonyolultabb szabályokkal is lehet számsorozatokat alkotni, pl. modulo aritmetika
alkalmazásával. Hatszögű és izometrikus rácsokkal is dolgozhatunk.
Olyan útvesztőket is alkothatnak a gyerekek, ahol egyszerre több szabályt is követni kell, pl. színek, formák vagy más jellemzők beiktatásával.

Egyéb források
http://nrich.maths.org/2474/index
http://www.math.sunysb.edu/~tony/mazes/index.html
http://www.mazemaker.com/
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MATEMATIKAI
KIRÁNDULÁS

MATEMATIKAI KIRÁNDULÁS
Leírás
A gyerekek alkalmazhatják és kiterjeszthetik a tudásukat, miközben felfedezik a
matematikát a lakókörnyezetükben. Mindez további felfedezésekre bátoríthat. A
könnyebb értéshez tekintsük meg a videoklipet.

Tanulási célok
•

Használjunk számokat, alakzatokat, méréseket és adatokat hogy feladatokat
készítsünk és oldjunk meg.
• Foglalkozzunk matematikatörténettel
• Használjunk koordinátákat, irányokat és a skálázást a térképhasználat során

Előzetes ismeretek
Nincs konkrét igény, de elvárható, hogy legyen némi tapasztalatuk a problémák
megfogalmazásában és a térképek és a tervezés használatában.

Eszközök
Helyi térképek
Fényképező gép
Helyismeret, beleértve korábbi mat túrákat is.
Könyvek és az internet a környékről, matematikai vonatkozásokról
Tábla

Szervezés
A gyerekek párban dolgoznak, hogy megismerjék a kijelölt részét a térképezett
területnek és hogy kérdéseket tegyenek föl. Dolgozzanak 4-5 fős csoportokban,
hogy ellenőrizzék, finomítsák a kiválasztott kérdéseket. Az egész osztály egy csoportban fog dolgozni a terepen.

Szükséges idő
Kb 8 óra
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Útmutató
Ajánlott tanítási terv
Bemelegítés (2 lessons)
Megbeszélés az egész osztályban. Mire való a matematikai túra? Mi az ?Van-e
már tapasztalatuk? Egy miniséta az iskola körül, hogy megismerjék, milyen változatos kérdések vethetők föl. Nézzük meg a példákat, Meaningful maths trails és A
city centre maths trail . Ha nem találunk a környéken felfedezni valót, az interneten
is kezdhetjük, pl. a város térképén. Elemezzük a tapasztalatokat. Mit élveztek a
gyerekek? Miért? Milyen matematikát használtak? Mi volt a legnagyobb kihívás?
Mi lepte meg a gyerekeket? Csinálnának ilyen túrát más osztályoknak?
Túratervezés (2 óra)
Nézzék meg a térképet, vitassák meg, milyen matematikát láthatnak. Kiscsoportok
foglalkozzanak egy-egy részterülettel.Készítsenek fényképeket arról, amihez kapcsolódóan kérdezni fognak. A képek alapján beszéljék meg az ötleteket, fejlesszék
a problémát és oldják is meg azokat.
Bátorítsuk a gyerekeket, hogy sokféle témából válasszanak (számok, mérés, mértan, adatkezelés) és változatos válaszokat kérjenek (számolást, becslést, rajzot
vagy vázlatot, magyarázatot, leírást
A túra és a kérdések ellenőrzése (2 óra)
A párok cseréljenek kérdéseket egy másik párral, használják a fényképeket és
kapjanak visszajelzést. Végezzék el az ellenőrzést és a javítást. Hárítsanak el minden hibát. Állapodjanak meg a végső kérdésekben.

Példák a lehetséges kérdésekre

Gill Adams, Sheaf Square, Sheffield

Becsüljük meg a szobrok magasságát, hosszát, valamilyen idelátszó távoli tárgy magasságát.
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Útmutató
Milyen számokat látsz?
A 35-ös busz számának prímfelbontása
Melyik kétjegyű számnak van a legnagyobb prímosztója?

Gill Adams, Sheffield City Centre bus stop

Vagy Az állomásépület rózsája: Hány szimmetria tengelye van? Tervezzetek más rózsákat eltérő számú szimmetria tengellyel

Gill Adams, Sheffield Station

Eső – szobor a sheffieldi Békeparkban. Milyen alakzatok a szobor részei?
Kilenc gömb van. Ha egyforma nagyok volnának, hány kellene még egy háromszög oldalú piramishoz?
Hány kellene a következő léptékű piramishoz?
www.shu.ac.uk/_assets/pdf/MEC-maths-trail.pdf

Gill Adams, Peace Gardens, Sheffield

A kiállítás előkészítése (1 vagy 2 óra)
Lehet egy poszter méretű helyi térkép, fényképekkel, problémákkal és osztogatható térképek meg túratervek. A kiállítás helyszínén minitúrát lehet tervezni, szemléltetve a gyerekek munkáját. A gyerekek elmagyarázhatják saját kérdéseiket és azt,
hogy hogyan találtak rá a megoldásra.

Gyakorlati tanácsok
Helyi vezetésre lehet szükség, vagy maradjunk az iskola udvarán.
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A kiállítás
Nagy térkép, kérdések, megoldások és fényképek, rajzok.Készítsünk menet közben fényképeket a gyerekekről.
web page az iskola honlapján ingyen, előhívás nélkül, monitor a kiállító teremben
a becslések ellenőrízhetősége
Mire kíváncsiak a gyerekek a környéken, amire a mat segítségével választ kaphatnak?
Rejtvények, versenyek és tényleges, őket érdeklő kérdések

Gill Adams, City Map Board, Sheffield

Tantárgyi kapcsolatok
földrajz, történelem, testnevelés

A tanulás kiterjesztése
Fejlődés abban, hogy számukra megfelelő kérdéseket tudjanak megfogalmazni
és megválaszolni. Bátoríthatjuk őket, hogy amíg a választ keresik, mélyedjenek el
valamilyen mat területen

Egyéb források
cre8ate maths trails [online] available at: http://www.cre8atemaths.org.uk/cpd-support
du Sautoy, M. (2011) Maths in the City (http://www.mathsinthecity.com/)
Math for America (2013) [online] http://www.mathforamerica.org/mathtrails
nrich (2014) [online] available at: http://nrich.maths.org/2579
Richardson, K. (2004) Designing Math Trail for the Elementary School, Teaching
Children Mathematics [online] available at: http://britton.disted.camosun.bc.ca/
geometry/NCTM_Math_Trail.pdf
Tomalin, J. and Marsden, K. City centre mathematics trail [online] http://www.shu.
ac.uk/_assets/pdf/MEC-maths-trail.pdf
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SOKSZÍNU
HÁROMSZÖGEK

SOKSZÍNŰ HÁROMSZÖGEK
Leírás
Ez a téma az egyenlő oldalú háromszögekre koncentrál, ami könnyen előállítható
papírhajtogatással. Később, amikor ezeket egymás mellé illesztjük, új alakzatok,
minták és síkminták jönnek létre, amit a gyerekek vizsgálhatnak. A könnyebb értés
kedvéért tekintsük meg a következő videoklipet.

Tanulási célok
•
•
•
•
•

az egyenlőoldalú háromszög jellemzése
megtanítani, elmélyíteni matematikai fogalmakat, él, csúcs, szög, terület
egyenlőoldalú háromszögek alkotása egyszerű anyagokból
további alakzatok kialakítása
megkezdeni az ismerkedést új alakzatokkal, mint a háromszög, trapéz, paralelogramma, rombusz és szabályos hatszög
• minták létrehozása és elemzése

Előzetes ismeretek
Matematikai előismeretekre nincs szükség.

Eszközök
papírok, színesek, olló, ragasztó
kb 5 cm-es egyenlő oldalú háromszög kartonból, jó sok, 2-3 színből

Szervezés
egyéni, pár, csoport és teljes osztály dolgozik együtt a különböző szakaszokban.

Szükséges idő
Idő: kb 5 óra
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Ajánlott tanítási terv

Bevezetés (1 óra)
A tudásuk összegyűjtése, az alakzatok és elemeik elnevezései, a különböző háromszögek felismerése
Háromszögek otthon, az osztályban, a kertben, az utcán. Hozzák be, rajzolják le,
fényképezzék le, mondják el mit találtak. pl. közlekedési táblák, élelmiszerek, építészet, stb
Üljenek körül egy asztal, amin különféle alakzatok vannak (háromszögek, rombusz, paralelogramma, szabályos hatszög, trapéz és egyéb formák). Milyen neveket, tulajdonságokat ismernek?
A szóbeliségen van a hangsúly. Pl. egy alakzatot csomagoljunk be, egy gyerek tapogassa ki és mondja el, egy másik a leírás alapján nevezze meg. Lehet folytatni
csoportmunkában.
Mi a háromszög? Újból közösen beszéljék meg.
Milyen fajtái léteznek?
Soféle háromszög előttük. Hogyan lehet osztályozni? Hasonlóságok és különbségek. Definíciók.
Tanulják meg a következő részeket: él, csúcs, szög, kerület, terület
Végülis tudniuk kell arról, hogy sokféle háromszög van az oldalak és a szögek
szerint. Ezt még nem kell megtanulni, de az első találkozás, ami majd későbbi tananyag lesz. Most az egyenlőoldalú a téma.
Őrizzük meg a gyűjtött tárgyakat, vagy ha nem lehet, készítsünk fényképet.
Készítsünk háromszöget (1 óra)
Elevenítsük föl, mit tudunk a szabályos háromszögről, majd ilyen háromszögek
készítése következik (l. részletesen itt) színes A5-ös lapokból. Pontosan, gondosan kell hajtogatni!
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Ezután 4-6 fős csoportokban beszéljék meg, milyen alakzatokat tudnak létrehozni
a háromszögekből (például trapéz, nagyobb háromszög, szabályos hatszög).

Az eredményeket lehet rögzíteni egy nagyobb papíron, ha körülrajzolják a háromszögeket.
Képek és minták készítése háromszögekből, és azok leírása
(1 óra)
A játékot párban játsszák, egymással szemben ülve. Az asztal közepén “fal” (pl. iskolatáska). Az egyik gyerek kirak valamilyen mintát a háromszögeiből, és elmondja
a társának, hogy milyen, az él, csúcs, szög, kerület, terület szavakat használva. A
másik gyerek a mondottak alapján kirakja, majd ellenőrzik.
Többször el lehet játszani. Több háromszöggel nehezebb. Végül a párok kiválasztanak néhány mintát, amit megalkottak, nevet adnak nekik, és körülrajzolva rögzítik őket.
Síkminták háromszögekből (1 óra)
Mutassunk a gyerekeknek egyszerű matematikai alakzatokból készült síkmintákat,
és beszéljük meg velük, mi jellemzi a mintákat: szabályosság, ismétlődés, így folytathatóak.
Milyen szabályos sokszögekből alakítható ki síkminta? Rájöhetnek, hogy csak a
szabályos háromszög, a négyzet és a szabályos hatszög alkalmas erre, a szabályos ötszög és nyolcszög viszont nem.
A gyerekeknek szükségük lesz szabályos háromszögekre (legalább 20, minél több,
annál jobb) két vagy három különböző színben. Kísérletezzenek, hányféleképpen
tudnak szabályosan ismétlődő szép mintákat kirakni.

38

Útmutató
A legjobban tetsző síkmintákat nagy papírlapokra ragasztva (vagy átmásolva) ki
lehet majd állítani. Az első órán használt papírháromszögekből is készíthet az osztály egy nagy síkmintát.
Escher-minták készítése (1 óra)
Escher-mintázatok készülhetnek az 5 cm-es szabályos háromszögekből, ha egyik
élükön valamilyen formát kivágunk. A kivágott formát aztán hozzáragasztjuk egy
másik élhez.

Először sablont készítünk: az új alakzatot tiszta kartonra másoljuk és kivágjuk,
majd ezt használva színes papírból egy sorozatot készítünk, a belőlük kirakott síkmintát kartonra ragasztjuk.

Gyakorlati tanácsok
Lásd itt.

A kiállítás
A kiállításon sok minden szerepelhet: otthonról hozott háromszög alakú tárgyak,
szabályos háromszögekből készült alakzatok, valamint a gyerekek alkotta képek,
minták, szép dolgok. Kiállíthatjuk az osztály alkotta nagy síkmintát is, meg a gyerekek egyéni alkotásait. A gyerekek a látogatóknak mesélhetnek a munkájukról,
arról, hogy mi mindent tanultak a szabályos háromszögekről és azok hogyan illeszkednek egymáshoz.
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Tantárgyi kapcsolatok
A tevékenység művészi jellegű, és művészeti leckéket kínál. Ezzel kapcsolatban
beszélhetünk mozaikokról és azok szerepéről az iszlám kultúrában. A híres művész MC Escher alkotásait is megnézhetjük és megbeszélhetjük.

A tanulás kiterjesztése
Más matematikai alakzatokból, pl. négyzetből vagy szabályos hatszögekből kirakható mintázatok. Milyen Escher-típusú síkmintákat lehet ezekből alkotni? Többféle alakzatból?

Egyéb források
http://www.mcescher.com/gallery/symmetry/
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A MÉHKAS
MATEMATIKÁJA

A MÉHKAS MATEMATIKÁJA
Leírás
A gyerekek kartonpapírból modelleket készítenek, kapcsolatot láthatnak a kocka, a
rombo-dodekaéder és a méhsejt között. A könnyebb értés kedvéért tekintsük meg
a következő videoklipet.

Tanulási célok
•
•

2 és 3 dimenziós alakzatok szabályossága és szimmetriái
tudatosítani, hogy matematikailag indokolható sok biológiai jelenség.

Előzetes ismeretek
Név és fogalom: sokszögek, gúlák, kocka

Eszközök
Kemény kartonra másolva a hálók, ezek legyenek színesek
Ragasztó, vonalzó, olló, ruhaszárító csipeszek, gyurmincs
Eszköz az élek előrajzolásához, pl. golyóstoll, ami már nem fog
Hatszög alapú hasábok

Szervezés
Kis csoportban, asztal körül.Mindenki önállóan dolgozik, de megbeszélik a munkát.

Szükséges idő
A gyerekek gyakorlottságától függ. Általában, miután elkészül egy modell az iskolában, a gyerekek szívesen folytatják otthon. Ezt bátorítsuk, mert minél több darab
van, annál érdekesebb és matematikailag világosabb lesz a játék.
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Ajánlott tanítási terv

Kockák és gúlák (1 óra)
Adjunk minden csoportnak sablont egy kockához és hat gúlához. Osszák fel a
munkát és segítsenek egymásnak - néha két pár kéz jobb, mint egy a modellkészítésben.
Ha elkészültek, mondják meg, mit vettek észre. Látniuk kell, hogy a hat gúlából
éppen olyan kockát lehet összerakni, mint amilyet éppen most csináltak. Ismerjék
meg a “térfogat” fogalmát. Beszéljük meg, honnan tudjuk, hogy a kocka térfogata
hatszorosa egy gúláénak. Lesznek, akik a térfogatképleteket is megértik:
kocka térfogata = hosszúság x szélesség x magasság = alapterület x magasság
gúla térfogata = ⅓ alapterület x magasság
Jól használható dokumentum.
Rombo-dodekaéder (1 óra)
Először is tanítsuk meg nekik a rombo-dodekaéder nevét. Sok gyerek szereti az
ilyen vicces, hosszú szavakat. Akár énekelhetjük is! Később majd még többet is
megtudnak róla.
Az előző órán készült kockából és gúlákból egy új testet lehet összerakni: ez a
rombo-dodekaéder. Mutathatunk nekik egy bemutatót vagy egy videót: six pyramids surrounding a cube.
Mindenki kapja meg a rombo-dodekaéder sablonját. Segítsenek egymásnak összeállítani a testet.
Ha mindenki elkészült, az osztály ismét dolgozzon közösen. Mondják meg, minek
nevezzük az oldalakat – ez is benne van a test nevében. Hány oldala van? 12 =
dódeka görögül. A hedron pedig alapot jelent. Vegyük észre, hogy 2 féle csúcs van:
az egyikben 3 rombusz találkozik, a másikban 4.
Végül sorban rakjuk össze a dodekaédereket (használhatunk ragasztószalagot) –
hézagmentesen illeszkednek a térben!
Méhkas építése (2 óra)
Mutassuk meg képen a méhkas keresztmetszetét.
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Reidar Hahn, Fermilab

Feltehetnénk, hogy a méhek hatszögletű prizmákból rakják össze a kaptárt. Állítsuk össze így a hatszögletű prizmákat, és mutassuk meg, milyen gyönge lenne ez
a szerkezet.
Négy rombo-dodekaéderrel mutassuk meg, hogy a négy háromszög csúcsai milyen pontosan illeszkednek egymáshoz a térben, és mondjuk el, hogy a méhek
ilyen ügyesen szerkesztik meg a méhkast. Mutassuk meg a gyerekeknek az elvágott rombo-dodekaédert.
Minden gyereknek adjunk sablont a kaptársejthez (part 1, part 2). Közös erővel
állítsák össze a modellt.
Most, az egész osztály együtt kezdje összeragasztani a sejteket. Ne feledjük a
fényképezést a kiállításhoz. Lesz, aki önarcképet fog a sejtjébe belerakni. A “kaptár” így az osztálytermet jelenítheti meg. Felfüggeszthetjük, hogy minden irányból
meg lehessen nézni.
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Gyakorlati tanácsok
A videoklip bemutatja, hogyan hajtogassuk és ragasszuk a papírmodellt. Ne siessünk – jobb, ha apránként haladunk, tartjuk (kézzel vagy még inkább csipesszel)
és megvárjuk, míg egy-egy rész jól megragad.

A kiállítás
A kirakósdi a maga természetes rendjében megmutatható és elmagyarázható a
látogatóknak, sőt játszhatnak is vele, és maguk is hozzáadhatnak sejteket a kaptárhoz.
A gyerekek akár 4-5 soros szövegeket is írhatnak a tárgyakhoz.
A kaptár összeállításakor készült fényképek nagyban emelik a kiállítás értékét.

Tantárgyi kapcsolatok
A gyerekek utánajárhatnak, mi mindent csinálnak a méhek.

A tanulás kiterjesztése
Készítsünk hasonló kirakós játékot három négyzetes alapú gúlából. A magassága
egyezzen meg az oldal hosszúságával, és a felső csúcsa legyen pontosan az alap
egyik csúcsa fölött. Ezekből is kockát lehet összerakni. A gyermekek ehhez dinamikus geometriai szoftvert (például, GeoGebra vagy Cabri) használhatnak.

Egyéb források
http://www.cutoutfoldup.com/943-beehive-cells.php
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A NAPRENDSZER
MODELLEZÉSE

A NAPRENDSZER MODELLJE
Leírás
A gyerekek elkészítik a Naprendzer modelljét 1 391 900 000:1 vagy 1.391 x 109:1
arányban.A modellben a Nap átmérője 1 m..A Nap és a Föld helyesen skálázott
modelljében három dimenziósan fognak keringeni a belső bolygók. Ha a külső
bolygókat is meg szeretnénk jeleníteni, akkor további tárgyakat, intézményeket kell
igénybe venni. A könnyebb értés kedvéért tekintsük meg a következő videoklipet.

Tanulási célok
•

a “nagy számok” felfedezése, valamint a különböző nagy léptékű skálákba való
bevezetés
• 2D és 3D mérésével kapcsolatos teendők
• gömbök készítése
• grafikonok, táblázatok, térképek leolvasásának gyakorlata

Előzetes ismeretek
A gömb, sugár, átmérő, távolság fogalmának ismerete.

Eszközök
Kréta, kártya körök (1 m átmérőjű, 0,8 m átmérőjű, 0,5 m átmérőjű, 0.1m átmérőjű)
mérőszalagok
1m óriás ballon a nap modellezéséhez papírmaséból
Gyurma a belső bolygók készítéséhez.
Térkép az iskola melletti játszótérről, valamint a táblázat.

Szervezés
Valamennyi tevékenységet el lehet végezni kiscsoportban (3-4 fő), vagy több tanulóval. Néha az egész osztály együtt fog dolgozni, valamint a lehetséges helyszíneket is a teljes osztállyal beszéljük meg.

Szükséges idő
Három órát ölel fel a foglalkozás a belső bolygókkal. Ha ennél messzebb is tekintünk, akkor több időre lesz szükség.

47

Útmutató
Ajánlott tanítási terv

Tapasztalati skála és arányok (1 óra)
Ideális esetben a játszótéren, de akár egy nagyobb benti helységben is végezhetik
a gyerekek a következő kísérletet. Rajzoljunk egy 1 m átmérőjű kört egy függőleges falon, melynek középpontja a gyerekek szemmagasságában van.Húzzunk
krétával a falra merőlegesen egy hosszú vonalat a kör középpontja alatt. Vegyük
elő a 0,8 méter átmérőjű kört (előre elkészített karika, vagy hullahopp-karika –
persze ekkor a megfelelő méretekkel számoljunk majd a továbbiakban...), s tartsuk úgy az előző körrel párhuzamosan, hogy annak a középpontja is a gyerekek
szemmagasságában legyen. Állítsunk a vonalra két gyereket, s kérjük meg őket,
hogy menjenek a 0,8 méteres körtől éppen olyan messze, hogy az fedje a falon lévőt. Mit tudunk mondani a távolságok arányáról? (A 0,8 m-es kör és a fal, valamint
a gyerekek és a fal távolságának aránya 4:5.)
Helyezzük más helyre a 0,8 m átmérőjű kört a vonalon, s más gyerekeket megkérve ismételjük meg a mérést. Más távolságokat kapunk, de az arányok most is
ugyanazok.
Most vegyünk egy 0,5 méter átmérőjű kört (kisebb hulahopp-karika). Négy fős csoportokban először jósolják meg a gyerekek azt, hogy hová helyezzék az új kört
úgy, hogy mindkét korábbi kört fedje. A becslést méréssel ellenőrizzük. Folytathatjuk a kísérletet egy 0,1 méteres körrel.
Építsünk Naprendszer-modellt (1 óra)
Egy alapvető matematikai fogalommal, a skálázással ismerkedünk meg a következőkben. A Naprendszerben szereplő számok nagyságrendje messze meghaladja
a gyerekek mindennapos számfogalmát. A következő táblázattal szemléltethetjük
a Naprendszer adatait:

Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy hogyan kaptuk a táblázatban szereplő számokat. Biztosan izgatottak lesznek annak hallatán, hogy 1 391 900 számmal osztottunk.Valószínűleg nehezen fogják ezt érteni. A táblázat segítségével beszéljük
meg a számok nagyságát, méretét. Vegyük például a Merkúrt. Mutassa meg a
gyerek a 3,5 mm távolságot a két ujjával, lépegesse le a 41 métert. Ezzel szemléltessük, hogy milyen kicsik a bolygók a köztük lévő távolsághoz képest.
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Beszéljük meg, hogy miként építjük meg a Naprendszer-modellt a táblázat segítségével. Először készítsük el a belső bolygókat gyurma segítségével, a Napot
pedig lufiból „fújjuk fel”.
Készítsünk Naperendszer-modellt (1 óra)
Vigyük ki a modellt a játszótérre. Hagyjuk kísérletezni a gyerekeket, hogy kitalálják, hová is helyezzék a Napot, hogy a belső bolygók elférjenek a téren. Ha elég
nagy a tér, akkor lehet a Nap középen, de valószínűleg egy közeli sarokban kell
azt letenni. Feltételezhető, hogy az egész rendszernek csak egy része fog elférni:
a Föld, ill. a Mars pályája.
Készítsünk vázlatrajzot, egy kis helyi térképet, s beszéljük meg a gyerekekkel,
hogy hol lennének a többi bolygók. Ismert távolságokat használjunk a becslésnél:
a közeli bolt, vagy az otthonukig való távolság, hogy segítsünk fejleszteni a nagy
távolságok érzékelését, mint pl. a 2062 m.

Gyakorlati tanácsok
A Nap modelljét készíthetjük papírmaséból is. (A lufira könnyen ráragaszthatjuk,
hogy „időtálló” legyen, ne engedjen le a kísérletek alatt.)

A kiállítás
Készítsünk a projekt alatt képeket a kiállításhoz. Ha elég nagy a terem, akkor az
elkészült modell egy részét is kiállíthatjuk, ellenkező esetben a gyerekek magyarázzák el a fényképen látottakat. Lehetővé kell tenni, hogy a gyerekek elmesélhessék, hogy hogyan fedezték fel az első órán az arányokat.

Tantárgyi kapcsolatok
A környezetismeret tantárgyi kapcsolódásokat l. az egyéb jegyzeteknél.

A tanulás kiterjesztése
További fejlesztési lehetőség, hogy megfelelő helyre helyezzük el a további bolygókat. A képen látható 1 méter sugarú Nap, mely a körforgalom közepén látható,
következménye, hogy az Uránusz a közeli bevásárlóközpont információs pultjába
került.
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Sun model in FCT/UNL

Uranus model in nearby shopping centre

Magyarországon Kecskeméten hozott
létre ilyen Naprendszer-modellt a város.
A 3,3 milliárdos kicsinyítésű makett, a
Nap, a nyolc bolygó és a Plútó méretarányos megjelenítése. A Nap a Városháza keleti sarkánál a Lestár téren
van, a térképen ezt a pontot jelöltük
be. A közelben helyezkedik el a Merkúr, a Vénusz, a Föld és a Mars. A Jupiter kissé messzebb a Hírös Forrás
mellett, a Szaturnusz a Piaristák terén,
az Uránusz a körúton túl a Szövetség
téren, a Neptunusz pedig a SZÜV bejárata előtt látható, méretarányos távolságokban. A trónfosztott Plútó a
Planetáriumban található, amelynek
igazgatója E. Kovács Zoltán csillagász,
a modell tervezője. A Nap egy 41,8
cm-es bronzgömb, a Föld borsószemnyi, a Plútó egy mákszemnél is kisebb.
Az égitestek egy-egy Napot ábrázoló
gömb különböző metszetében, 60X60as gránitlapon elhelyezett önálló szobrászati alkotások, mellettük egy térképen látható az elhelyezkedésük.
Végigjárva az útvonalat hátborzongató
a gondolat, hogy milyen üres a világmindenség, és mennyire egyedül vagyunk. Ha legközelebbi csillag
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makettjét is el szeretnénk helyezni, a Föld
túlsó oldaláig kellene elmenni. Jelenleg
még Svájcban és az USA-ban található
hasonló modell.

A Hold is megjeleníthető a modellünkben. Az első órán megvizsgálhatjuk a Hold
méreteit is a következő módon. Rajzoljunk egy akkora kört egy tőlünk 1 méterre
lévő papírlapra, mint amekkorának a Hold látszik szabad szemmel. Felhasználva,
hogy a Hold átmérője 3474 km, megbecsülhetjük, hogy annak a Földtől lévő távolsága mekkora. (384 400km)
Kitekintésként más objektumok, holdak, közelebbi csillagok helyét is megbecsülhetjük.

Egyéb források
A következő alkalmazások hasznosak lehetnek a tanítás során, jól használhatók
ellenőrzésre:
https://itunes.apple.com/us/app/planetas/id865319614?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.matcubo.sistemasolar
http://www.kidsastronomy.com
http://www.sciencekids.co.nz/astronomy.html
http://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/StarChild.html
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NAPÓRÁK
Leírás
A gyerekek két napórával ismerkednek meg: a téglalap-napóra, melyet ők kalibrálnak, valamint egy előre kalibrált iránytűs napóra. Ezek után elkészítik a saját
napórájukat. A könnyebb értés kedvéért tekintsük meg a következő videoklipet.

Tanulási célok
•
•
•

hosszúság és idő mérése
bevezetés a szélesség meghatározásába, valamint az iránytű használatába
az adott pozíción ha mozgások és árnyékok hosszának megfigyelése és megértése

Előzetes ismeretek
A gyerekeknek meg kell tudniuk mondani az időt, s az alapvető égtájakról fogalmuk
kell legyen.

Eszközök
Kártya
Vonalzók, ollók, tollak, ragasztó, ceruzák, lyukasztó
Szögmérő
Óra, iránytű, földgömb, asztali lámpa, atlasz
Napóra-sablon 200g / m2-kártya.

Szervezés
Egész osztály, páros és egyéni munka.

Szükséges idő
A projekt körülbelül négy órát, de a napóra kalibrálására több mint két napra lesz
szüksége.
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Útmutató
Ajánlott tanítási terv

Horizontális napóra készítése (1 óra)
Mutassunk a gyerekeknek ókori és mai napórákat képeken (vagy ha lehet, a valóságban). Vannak rögzített és hordozható napórák különböző anyagokból.

University of Basel

Egyptian Museum of Berlin (http://members.aon.at/sundials/berlin-egypt_e.htm)

Adjunk minden gyereknek egy hosszában félbevágott A4-es lapot. Kb. a negyedénél hajtsák fel ennek a végét derékszögben. A nagyobb részen gondosan rajzolják be a hosszabb középvonalát. Most már készen áll a napóránk a kalibrálásra.
Amikor süt a nap, tartsák a gyerekek a napórát a Nap irányában, így a rövidebb
rész árnyéka a hosszabb darabra fog esni. Rajzoljanak az árnyék végéhez a berajzolt szimmetriatengelyre merőlegesen egy vonalat, s írják rá az időpontot. Ezt követően minden órában írják rá az időt. Ez a feladat elvégezhető akár az iskolában,
akár otthon, vagy egy kiránduláson.
Összetett napóra készítése (1 óra)
Mutassuk meg a földgömbön, majd beszéljük meg, hogy hol fekszik az országunk,
s hol található a városunk. Adjuk meg a szélességi és hosszúsági vonalak metszéspontját, s beszéljük meg ezek közti különbséget. Vízszintesen világítsuk meg
egy lámpával a földgömböt, s mutassuk meg, hogy miközben a Föld megfordul
tengelye körül egy nap alatt, miért lesz más a nappalok hossza a különböző szélességi körökön fekvő országokban. Ezután keressük meg az atlaszban, hogy városunk melyik szélességi körön fekszik.

54
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Adjunk minden gyerek kezébe egy északi féltekén használható napóra-sablont.
Készítsék el a bevágást, majd hajtsák meg a megfelelő helyen. Készítenek szintén
egy hajtást a városuknak megfelelő szélességi fok helyén. Ezután hajtsák össze
az ábrának megfelelően.

http://d366w3m5tf0813.cloudfront.net/wp-content/uploads/sundial_n.pdf

Ragasszák össze az alábbi módon:

http://d366w3m5tf0813.cloudfront.net/wp-content/uploads/sundial_n.pdf

Mutatónak használják a ceruzájukat: a középpontban szúrják át vele a lapot. Iránytű segítségével állítsuk úgy az eszközt, hogy a ceruza északi irányba nézzen.
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Útmutató
A napóránk ezzel elkészült, s a gyerekek a két napórát napokon át összehasonlíthatják.
Napóra-dizájn (2 óra)
A napóráknak sokféle kivitelezése létezik. Számos helyen – könyvtár, internet – kereshetnek megoldásokat a gyerekek ezekre, melyekről írásban beszámolhatnak,
vázlatrajzot készíthetnek, fényképeket nyomtathatnak, plakátot, tablót készíthetnek, melyekkel felfedezéseiket bemutathatják.
A gyerekek saját terv alapján is készíthetnek napórát. Ezt tetszésük szerint díszíthetik akár történelmi kapcsolatokra utalva, akár például egyiptomi számokkal
láthatják el, mely érdekes szokott lenni számukra.

Gyakorlati tanácsok
Meglehet, érdemes a kartont előre kilyukasztani a középpontban, mert a ceruzával
nehéz szépen átdöfni a papírt.

A kiállítás
Kiállítás alkalmával a gyerekek bemutathatják alkotásaikat, s elmagyarázhatják
azok működését.Saját kutatásaikat plakátok segítségével prezentálhatják.

Tantárgyi kapcsolatok
A környezetismeret, valamint a földrajz tantárgyakkal a tantervben kapcsolódási pontokat találunk. További háttéranyagot találhatunk a bolygókkal és a Nappal
kapcsolatosan: http://www.physicalgeography.net/fundamentals/6h.html

A tanulás kiterjesztése
Projekt kereteiben is megvalósítható a program azon része, melyen a gyerek napokon át megfigyeléseket végez a napórával, grafikont rajzol.

Egyéb források
http://en.wikipedia.org/wiki/Sundial
Dava Sobel: Hosszúsági fok, 1995, Alexandra
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HOGYAN SZERVEZZÜK MEG A KIÁLLÍTÁST?
A kiállítás előtt

Kiállítandók
A kiállítás legfontosabb szempontja maga az kiállítandó objektum. Amikor valaki
kiállítást szervez, nagyon fontos ismerni és válogatni a kiállítandó dolgokat.
Kiállítandó lehet:
(a) Falra akasztható képek.
Ezek nagyon befolyásolják a kiállítás imázsát, mert ezek a kiállításra belépő első
benyomását adják.
Fel lehet akasztani a képeket a falra? Kell nekik keret? Bárki fel tudja őket akasztani?
Fel vannak készítve a falra rögzítéshez a falfelületek? Megengedett ez?Megengedett tenni valamit a falra? Vagy paravánokat kell betenni?
(b) Kiállítás az asztalon
Ezek tárgyak, vagy kísérletek lehetnek. Általában ezek messziről nehezen felismerhető dolgok. A probléma vele, hogy messziről csak az asztalt látjuk. Kell valami
attrakció. Ez lehet fény, vagy egyszerűen az a legjobb, ha a látogatók, akik már ott
kiváncsiskodnak, szórakoznak az asztalnál.
A matematikai kiállítandó tipikusan ebbe a kategóriába esnek, beleértve a számítógépes kiállítandókat is.
(c) Önmagában álló kiállítandók
Ezek annyira nagy dolgok, hogy a padlón állnak. Speciális követelményeik vannak:
• Nagyon stabilnak kell lenniük.
• Ugyanakkor ezek nagyon vonzó tárgyak lehetnek, melyekre a gyerekek fel szeretnének menni, vagy fel szeretnének akasztani rájuk valamit.
(d) A kiállítandó, mely egyben performance. Performance-ok.
Ez tartalmazza a kinti dolgokat, pl. matematika nyomvonal és % vagy tartalmaz
néhány helyi elkülönített területet.
A MiMa kiállítás esetében a gyerekek által készített eszközökről van szó. Ezek
körül néhány törékeny és / vagy “nem teljesen tökéletes”...
• Meg lehet próbálni ezeket rögzíteni, meg lehet azokat erősíteni. Figyeljünk,
hogy az eredetitől ne nagyon térjünk el.
• Ezeket is meg kellene mutatni.
Lehetnek olyan eszközök, pl. játékok, amelyek csak a gyerekek által bemutatva
működnek. Próbáljunk kialakítani olyan területeket, ahol a gyerekek és a látogatók
is együtt játszhatnak. Gondoljunk asztalokra, székekre, papírokra, papírkosarakra,
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Az eszközök száma és elrendezése
Két szembenálló stratégia.
1. A látogató nézőpontja. Ebből a szempontból szükséges az eszközök jó
minősége. Az átlagos látogató, aki egyszer tekinti meg a kiállítást jó, érdekes, ösztönző eszközöket kíván látni, s nem szeretne ugyanabból a tárgyból
húszféle változatot látni.
2. A kiállító/művész szempontja, esetünkben a résztvevő tanárok és gyerekek. Ők tipikusan mindent meg akarnak mutatni, amit csináltak. Itt kell egyensúlyt találni.
A kiállítandó eszközök mennyiségének a kiállítás méretével összhangban kell lenni. Ne felejtsük el, hogy a látogatóknak is kell hagyni helyet. (Tipikusan egy kiállítás
látogatók nélkül üresnek fog tűnni, azért, hogy kényelmesen elférjenek a látogatók.)
A MiMa kiállítás esetében javasoljuk az összes tárgy bemutatását. Így nemcsak
a mennyiségét mutatjuk meg a megvalósított anyagnak (aminek önmagában is
megvan az értelme), hanem minden egyes munkának a megbecsülését, értékelését bemutattuk, láthatóvá tettük, hogy minden gyermek hozzájárult valamivel a
kiállításhoz.
Rendezzük a tárgyakat érthető sorrendbe. Ha több csoport csoport van, mint a
MiMa esetében, jó ötlet lehet, hogy mindegyik csoport kapjon egy kis szigetet a
kiállításának. Tervezzük meg a megfelelő elrendezését ezeknek a szigeteknek.
Lehetséges:
• A látogató már a látogató már a belépéskor lásson valami vonzót.
• Hasonló szigetek együtt lehetnek.
• Az iskolák, vagy tanárok maradjanak egy helyen.
• Ha különleges effektek (pl. hang) is van, akkor azok speciális elhelyezést igényelnek.
Cimkék
Mindegyik eszköz, vagy eszközök csoportja kaphat cimkét. Ez tartalmazza a kiállítandó tárgy nevét, a készítő nevét, iskoláját és lehetséges egy rövid leírás is. Ezek
megírása egy jó feladat lehet a gyerekeknek.a tárgyak közelében helyezzük el a
cimkéket.
A MiMa kiállítás esetében készíthetik a gyerekek is a cimkéket, vagy nem is szükséges a cimke, hiszen mindent megmagyaráznak a gyerekek. Minden iskolának
adjuk egy nagyon névjegytáblát, amelyik megjelöli az iskola bemutatóhelyét. Ez a
tábla később egy ajándék lehet a résztvevő iskolának.
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A kiállítás

Időpontja
Válasszuk ki a megfelelő időpontot és időszakot a kiállításra.
• A kiállítók (tanárok, gyerekek) részt tudjanak venni. Különösen fontos esemény
a megnyitó. Sok esetben ez azt jelenti, hogy a kiállítás szombaton kezdődik.
• Vigyázzunk, hogy más eseményekkel ne ütközzön a kiállítás.
• Amikor a dátumot rögzítettük, szóljunk azoknak, akiket látni szeretnénk a kiállításon (politikusok, igazgató, ...)
A megnyitó
A kiállítás megnyitója a következők miatt fontos.
• Meghívhatunk fontos embereket a megnyitóra. Ha eljönnek, lehet, hogy a sajtó
is eljön, s beszámol a kiállításról. Ez a nyilvánosságra hozatal egyik hatékony
módja.
• Köszönetet mondunk a kiállítóknak. A MiMa esetében természetesen a gyerekek azok, akik dolgoztak. De a tanárok is nagy szerepet játszottak, akik ezt a
kötelező munkájukon felül végezték. Lehetnek szponzorok, a kiállítás termét
ingyen kaptuk meg, … Bizonyosodjunk meg arról, hogy senkit sem felejtettünk
ki a felsorolásból. (Pl. a megfelelő személyek kijönnek a színpadra, s tapsot
kapnak, a tanárok egyesével jönnek ki. Készítsünk “oklevelet” számukra (szép
papír), nem kerül semmibe, de szép elismerés. Készítsünk képeket!)
• Egy kis inni-ennivalóval is lehet készülni (alkoholmenteset, ha a gyerekek is
résztvesznek).
• Tervezzük meg pontosan, hogy ki, mikor és mennyit beszél. Bizonyosodjunk
meg, hogy a beszélő tudja ezt, és ismeri a közönséget. Személyes vélemény, a
rövid beszéd a jó. (Természetesen, ha valaki nagyon fontos ember beszél, nem
korlátozhatjuk 100%-osan.)
• A MiMa esetében vegyük figyelembe, hogy nagyon sok gyerek (és a szüleik)
vesz részt. Jellemző módon ők nem a beszédeket meghallgatni jönnek, hanem
megmutatni és megnézni a kiállítást. Más szóval rövidek legyünk.
A kiállítás tervezése
Ez egy kritikus fázis, gondos előkészítést igényel. Megterveztük, hol kellene elhelyezni a kiállítást, egyeztettük az iskolákkal, mennyi helyre, mennyi asztalra lesz
szükségük. (Legyünk körültekintőek!) Megkérdeztük, kinek kell számítógép, vagy
milyen más speciális szükségletük van.
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Legyünk biztosak abban, hogy
• mindenki tudja, hogy mikor kell érkeznie (nem korábban);
• Minden szükséges anyag (asztalok, elemek) készen állnak;
• van valaki, aki ismeri a kiállítótermet, s tud a váratlan eseményekkor segíteni
(nem nyílik az ajtó, nincs világítás, a terem teli van más dolgokkal);
• mutassuk meg a gyerekeknek a helyüket. A tanár felelősége lesz az osztályt
érintő részkiállítás elrendezése;
• mindenféle kérések lehetnek: “szükségünk van még asztalra”, “nem hoztunk
kábelt”, “ragasztó kell”, “valami miatt csak holnap tudjuk behozni a cuccunkat”;
Legyünk türelmesek, kedvesek az ilyenfajta kívánságokkal szemben.
Őrök / magyarázók
Általában egy kiállításon van valaki, aki vigyáz a tárgyakra. A matematikai kiállításon ez az ember nem őr, hanem magyarázó. Ők lehetnek a tárgyakat készítő gyerekek, megmagyrázzák, hogy hogyan készítették és miért érdekes matematikai
szempontból (mit tanultak?).
A tanároknak fontos szerep jut itt. Ők készítik fel a gyerekeket, hogy hogyan magyarázzák a dolgokat.
Arról is bizonyosodjunk meg, hogy van-e személyzet, vagy van-e szegítség a takarításban. Megeshet pl., hogy leesik egy pohár.
Nagyon fontos (különösen, ha sok látogatóra számítunk), hogy legyen egy bizonyos “menedzser” (hoppmester).Neki nincs külön feladata, de körülnéz, észreveszi a kritikus helyzeteket, s döntést hoz. Ez a szituációk a következők lehetnek:
• Egy fontos ember érkezik, s senki sem köszönti.
• Egy helyen közreműködőkből hiány van.
• Egy látogatót baleset ér.
• A kiállítás szerevezője valakinek virággal szeretne köszönetet mondani, ...
Nyilvánosság
Több okból is fontos publikálni. Elsősorban ez elismerése az elkészült munkának.
hozzájárul a kiállítás nagyobb résztvevőszámához. Vegyük figyelembe, hogy sok
pénzt el lehet költeni nagy eredmény nélkül.
• Használjuk az internetet. Beszéljünk a kiállításról barátainkkal. Megelőzőleg írjunk leveleket. Mutassuk meg a kiállítást (képekkel) web-oldalunkon és a facebook-profilunkon.
• Ha lehetséges, a megnyitó előtt készítsünk interjút. Ehhez ideális lenne
fényképet mellékelni. Adjunk az újságna adatokat: mennyi gyerekek, mennyi
kép, … A európai sapektus is fontos lehet. A sajtó megírhatja a kiállítás létrehozását.
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•

Nyomtassunk szórólapot ,s gondoljuk ki, hogyan tudjuk szétszórni (iskolákban,
oktatási központokban, várótermekben...)
• Nyomtassunk plakátokat, s tegyük ki az iskolákban és a boltokban. Ezek hasznosak, többletjelentéssel bírnak.
• Reklámok. Valószínűleg csak nagyon speciális esetben indokolható, mert nagyon drága, s nem tudjuk ellenőrizni a hatását.
Ha megengedhető, egy profi fotós készítse a képeket, amit az újságnak el tudunk
küldeni. A sajtó szereti a jó, s egy kicsit különleges képet, s hajlandó közölni. Így el
tudjuk készíteni a saját sajtónkat a kiállítás előtt, vagy után, s el tudjuk küldeni az
újságoknak.

A kiállítás után
A zárás nagyon gyorsan és váratlanul jön el általában.
Legyünk biztosak, hogy elegendő ember marad visszarendezni a kiállítást.
• A kiállítandó tárgyakat a kiállítóknak kellene hazavinni (gyerekek) a kiállítás végeztével (nem hamarabb). Nagyon gyakran nem visznek el mindent a kiállítás
végén, melyek tárolását meg kellene oldani. Egyeztessük a tanárokkal és a
gyerekekkel korábban, hogy hová és mikor tudják elszállítani a tárgyakat.
• Az asztalokat, székeket el kell szállítani.
• Gondoljuk a kiállítóterem takarítására.
Gyűjtsünk sajtóanyagot és küldjük el azoknak, akiknek a segítségére számítunk,
akiket befolyásolni akarunk.(Szponzorok.)

Váratlan helyzetek
A tapasztalat szerint bármi megtörténhet. Néhány korábbi baleset:
• Képek leesnek.
• Túl sok látogató.
• Nincs érdeklődő.
Igazi baleset is történhet, mint pl. egy gyerek elesik, megsérti magát ollóval, … bizonyosodjunk meg arról, hogy rendelkezésünkre áll, s van erre felelős ember, aki
tudja, hogy az hol található.
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Az Eszköztár és minden segédanyag, beleértve a videó felvételeket is, megtalálhatók a
projekt web lapján:
www.mathematicsinthemaking.eu
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