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A)

Matematika

Csoportprofil

Az osztály: 6.b
Létszám: 26 fő
Összetétel: 13 lány, 13 fiú
Előzmények: 2012 szeptemberében, ötödikes korukban kezdtem tanítani őket. Fegyelmezett, jó
munkakultúrájú csoport. Átvételi vizsgával érkezett hozzájuk az ötödik osztály elején még három
gyerek, akik rövid idő alatt beilleszkedtek a közösségbe. Az osztályban a jó tanulók a „hangadók”, így
könnyű velük dolgozni. Az osztály tanulói jól alkalmazkodtak az elvárásaimhoz, egyrészt mert azok
elég természetesek voltak – tanulni kell, házi feladat mindig van, s azt meg kell csinálni, másolni nem
kell, mert jelenteni lehet, ha nem ment, hiányt pótolni kell, dolgozat senkinek sem maradhat el –,
másrészt ezek az elvárások sok tekintetben megegyeztek az alsóban megszokott követelményekkel.
Ötödik osztály végén négy tanuló távozott ideiglenesen vagy véglegesen az osztályból, ez nem
befolyásolta az osztály matematikateljesítményét.
Matematikai háttér: az alsó tagozatból megalapozott tudással érkeztek a gyerekek a felsőbe. Az
alapműveleteket elég pontosan végzik, gyakorlatuk van az egyéni munkavégzésben, a felfedező-típusú
matematikatanulás nem idegen a számukra. Igyekeznek pontosan, a matematika általuk ismert
szakkifejezéseit használva fogalmazni. Az osztály összetétele matematikatudás szempontjából: az
ötödikes matematika átlag 4,41 volt, ez magas, jól tükrözi a gyerekek matematika iránti szeretetét. A
26 hatodikos közül ötödik végén kettese 1, hármasa 3, négyese 6, ötöse 16 gyereknek volt. Az ötösök
közül 6 tanuló szaktárgyi dicséretet is kapott matematikából. E hat gyerek közül négy a matematika
tagozatra aspirál, szerintem komoly eséllyel. Mind a hat matematika-szakkörre is jár, egyikük a
hetedikesre, mert a korosztályos szakkör számára nem elég érdekes. A gyerekek több mint fele
igyekvő, okos, matematikából tehetséges vagy nagyon tehetséges. A kettes-hármas tanulók viszont
tényleg kevés affinitással rendelkeznek a matematika iránt, bár kétségtelenül szorgalmasak. Velük
többet kell foglalkozni, de számíthatok az együttműködésükre.
Összefoglalva: a matematika iránt fogékony, együttműködő, többségében tehetséges osztályról van
szó, amely kis részében igényel több törődést a lemaradásuk miatt, nagyobb részében igényel
nehezebb feladatokat az átlagost meghaladó matematikai érdeklődése és tehetsége okán. Az egyik
csoporthoz sem tartozó, „átlagos” gyerekek is szorgalmasak.
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B)

Matematika

Tematikus terv

A pedagógus neve, szakja:
Az iskola neve:
Műveltségi terület:
Tantárgy: matematika
A tanulási-tanítás egység témája: tengelyes tükrözés
A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: tengelyes tükrözés megvalósítása, tengelyesen
tükrös alakzatok felismerése, tulajdonságai.
A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: geometria témakör.
Előzménye az ötödikes geometria anyagban a távolság fogalma, körző-vonalzó használata, szögek,
egyenes, szakasz, ponthalmazok.
Tantárgyi kapcsolatok: rajz – szimmetria, természetismeret – természeti formák szimmetriái, technika
– eszközhasználat.
Osztály: 6. osztály
Felhasznált források: tankönyv, munkafüzet, internet (pl. épületek, művészeti alkotások, természeti
tengelyes szimmetriák)
Dátum:
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Óra

A téma órákra Didaktikai
bontása
feladatok

1.

Képek
tükörképek

Matematika

Fejlesztési
területek
(attitűdök,
készségek,
képességek)

és Az új ismerteket Tengelyes
megalapozó
szimmetria
tények
felismerése
biztosítása

Ismeretanyag
(fogalmak,
szabályok stb.)
alakzat
tükörképe

Módszerek,
munkaformák

és egyéni munka

Szemléltetés,
eszközök

Házi feladat

másolópapír,
zsebtükör,
hajtogatott papír

alakzat képének
átrajzolása

egyéni
munkavezetéssel

másolópapír,
zsebtükör

alakzat
tükörképének
előállítása
másolópapír
segítségével.

A tulajdonságok
közös
összegyűjtése,
csoportmunka

táblai
vonalzó, Tükrözés körre.
körző,
másolópapír,
tükör

táblai bemutatás
után
egyéni
munka,
folyamatos
ellenőrzéssel

táblai szerkesztő
eszközök, egyéni
szerkesztő
eszközök
(vonalzó, körző)

Megjegyzések

A
tükrözés
észrevétele
2.

Tükrözés
mozgatással

A
tények, A térbeli mozgás síkmozgás,
jelenségek,
felismerése
térbeli mozgás
folyamatok
sokoldalú
elemzése
A tükrözés, mint
térbeli mozgatás

3.

A
tengelyes Fogalomalkotás, Rendszerező
tükrözés
következtetés,
gondolkodás
tulajdonságai
absztrakciók,
fejlesztése
általánosítások.
A
jellemző
tulajdonságok
összegyűjtése

4.

Tükrözés
pontonként

Tanultak
alkalmazása
pontos
munkavégzés

távolságtartás,
szögtartás,
körtartás,
körüljárási irány
megváltozása

szerkesztő
pont
eszközök helyes tükörképének
használata
többfajta
megszerkesztése
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Ügyelj
táblaképre!

a

háromszög, kör A
táblai
tengelyesen
munkához színes
tükrös képének kréta kell!
megszerkesztése
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5.

Szimmetrikus
alakzatok

Matematika

A
tények, egyformaságok és tengelyesen
jelenségek,
különbözőségek
szimmetrikus
folyamatok
észrevétele
alakzat fogalma
sokoldalú
elemzése

alakzatok
a tankönyv
könyvből, ezek alakzatai,
elemzése
természeti
szimmetria
alakzatok
alapján.
gyűjtése

Szimmetriák
észrevétele
6.

Tükörkép
szerkesztése

Tanultak
alkalmazása

7.

Szakaszfelező
merőleges
és
szögfelező
megszerkesztése

Tanultak
alkalmazása

(pajzsok,
címerek)
internetes keresés

tervező
gondolkodás
pontos munka, fejlesztése,
tervezés szerepe ellenőrzés szerepe

Pontos munkára
nevelés,
ellenőrzés.

tengelyesen
szimmetrikus
saját
címer
tervezése

Pontosság,
önellenőrzés

geometriai
alakzat tengelyes
tükörképének
megszerkesztése

közös munka a körző, vonalzó,
táblánál,
majd színes
ceruza,
egyéni munka a színes kréta
füzetben,
folyamatos
ellenőrzéssel.

szakaszfelező
A
fogalom
merőleges
és bevezetése
szögfelező
feladaton
fogalma
keresztül egyéni
munkával, majd a
tapasztalatok
közös
megbeszélése, a
szerkesztés
pontos rögzítése
közösen.
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papír
hajtogatáshoz,
másolópapír,
körző, vonalzó.

könyvből adott Szép táblai ábra
háromszög
kell!
szerkesztése,
majd
ennek
tükrözése
valamelyik
oldalegyenesére
adott
tulajdonságoknak
eleget tevő pont
keresése
tankönyvi feladat
alapján
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8.

Szimmetrikus
háromszögek

ismert fogalom pontosság,
speciális esetre figyelmesség
való alkalmazása

Matematika

tengelyesen
tükrös
háromszög,
egyenlőszárú
háromszög,
szabályos
háromszög,
háromszög
tükörtengelye

tulajdonságok
közös
megállapítása,
egyéni
szerkesztések
ellenőrzéssel
a

9.

Szimmetrikus
négyszögek

ismert fogalom pontosság,
speciális esetre figyelmesség
való alkalmazása

10.

Összefoglalás

Rendszerezés és rendszerező
rögzítés
gondolkodás

közös munka

11.

Dolgozat

A teljesítmény rendszerező
mérése,
gondolkodás
értékelése:

önálló munka

papírból kivágott Koordinátaháromszögek,
rendszerben
körző, vonalzó
egyenlőszárú
háromszögek
csúcsai
koordinátáinak
meghatározása.

deltoid, rombusz, Közös
munka szívószál, körző, Koordinátahúrtrapéz,
utasítás alapján, vonalzó
rendszerben adott
téglalap, négyzet majd
egyéni
pontokról el kell
elemzés
közös
dönteni,
hogy
megbeszéléssel.
tengelyesen
tükrös négyszöget
alkotnak-e, vagy
sem.
szerkesztési
eszközök

alakzat tükrözése, Felkészítés
tükrös
alakzat dolgozatra.
szerkesztése

a

a
tanultak
számonkérése
12.

A
dolgozat A teljesítmény figyelemfejlesztés
értékelése
mérése,
értékelése

közös
feladatmegoldás

hibák javítása

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.

7

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

C)

Matematika

Óraterv- „A” változat

A pedagógus neve:
Műveltségi terület:
Tantárgy:matematika
Osztály:6.b
Az óra témája: A tengelyes tükrözés tulajdonságai
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek
(fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése:
Ismerjék fel a tengelyes tükrözés alapvető tulajdonságait.
Szerezzenek tapasztalatokat ezen tulajdonságokról konkrét példákon.
A példák alapján tudjanak általános következtetéseket levonni.
A tanítandó tulajdonságok:
− a szakasz hossza megegyezik tükörképének hosszával;
− a szög és tükörképe egyenlő nagyságú;
− a pont és tükörképe a tengely bármely pontjától egyenlő távolságra van;
− a pontot és tükörképét összekötő szakasznak a tengely felezőmerőlegese;
− az egyenes és tükörképe ugyanolyan szöget zár be a tengellyel;
− a tengelyre merőleges, tengellyel párhuzamos egyenes képe;
− a körüljárás megváltozik.
Az óra didaktikai feladatai: Motiválás,alkalmazás
Pontos munkavégzés szükséges a tulajdonságok leolvasásához.
A gyerekeknek is törekedni kell a pontos, lehetőleg szakszerű megfogalmazásokra.
Meg kell különböztetni az egyedit az általánostól.
Tantárgyi kapcsolatok: rajzból hivatkozhatunk különböző ábrákra, szimmetriákra.
Felhasznált források: tankönyvi ábrák, fotók a hatodikos matematikakönyvből
Dátum:
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Matematika

Időkeret

A
tanulók A
pedagógus Célok
tevékenysége
tevékenysége
feladatok

5 perc

A
házi
ellenőrzése.

3perc

Másolópapírral
szakaszt tükröz.

Értékel,segít.

2 perc

Másolópapírral
szöget tükröz.

egy Értékel,segít.

5 perc

Másolópapírral
egyenest tükröz.

A figyelmet felhívja a Az egyenes és összehasonlítás,
különböző esetekre.
tükörképe
mérés
ugyanakkora
szöget zár be a
tengellyel.

Egyéni rajzolás, másolópapír,
majd mérés.
szögmérő

Tengelyt
metsző,
tengellyel
párhuzamos,
tengelyre
merőleges
egyenes
is
legyen.

8 perc

Tapasztalatok
megfogalmazása
közösen.

Frontális óravezetés, a
tapasztalatok
összegyűjtése,
füzetbe
íratása.

Minden eddigi megbeszélés
tulajdonság
kerüljön leírásra
a füzetbe.

A
füzetben
dolgoznak,
a
tulajdonságokat
közösen
gyűjtjük.

Tulajdonságok
egymás alatt
rendszerezve a
táblán.

3 perc

Tankönyv
ábráin Az óra frontális vezetése.
megnézzük
a
tulajdonságokat.

Nyomatékosítás, megfigyelés
más példákon is.

frontális munka

tankönyv

5perc

Egy
tükrözése

megfigyelés,
tapasztalat-

másolópapír,s A
és

feladat A füzeteket ellenőrzi.

háromszög A

munka

és

Módszerek

Tanulói
munkaformák

Eszközök

Minden
órán megbeszélés
van házi feladat,
azt
mindig
ellenőrizzük.

frontális munka

A szakasz és mérés
képe
egyenlő
hosszú.

Egyénileg
másolópapír,
rajzol,
majd színes ceruza
mér.

A
szög
tükörképe
egyenlő
nagyságú.

Rajz,
majd másolópapír,
szögmérés.
szögmérő

és mérés

szóbeli A
körüljárási megfigyelés
irány
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Megjegyzések
A
kivágott
minta
előkészíti az
órát.

síkmozgás
a térbeli
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másolópapírral.

Matematika

irányítása.

megváltozik.

szerzés

zínes ceruza

mozgás közötti
különbség.

4 perc

Példa a könyvből a A példa értelmezésében Több
oldalról Fotók elemzése, A
füzetben tankönyv
A pozitív és
körüljárási
irány segít, gyakorlás.
meg
kell melyik
az rögzítjük ezt a képei, saját negatív
megváltozására.
világítani
a eredeti.
tulajdonságot is. kezünk
körüljárási
körüljárási irány
irány
megváltozását.
megbeszélése
itt lehetséges.

5 perc

Összegzés, ismétlés.

Rendszerezve
Ezután: házi feladat nyomatékosít.
feladása
(tankönyv
36.old. 1. 146. old. 94.)

összegez, Hangsúlyozás.

rendszerezés

A
beírt
tulajdonságok
ellenőrzése.

Az osztály órai
munkájának
értékelése, ha
kell, egyénre
bontva.

− az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése;……. Kiadó Matematika-tankönyv 6. évf.
− az egyéb tanulási-tanítási segédletek:másolópapír, színes ceruza
− a táblakép
A tapasztalt tulajdonságok egymás alatti, jól olvasható felírása. (Más ne legyen a táblán!)
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D)

Matematika

Értékelés dokumentumai - dolgozat

Téma: Tengelyes tükrözés
6.b

1.Tükrözd az ABC háromszöget a t tengelyre!

B

t

A

C

Mérd meg az eredeti és a tükörképként kapott háromszög szögeit!
2. a, Rajzolj koordináta-rendszert!
b, Rajzold meg a
A(-4;4), B(-2;5), C(0;1), D(-1;-2)
csúcsaival adott négyszöget a
koordináta-rendszerben!
c, Tükrözd a négyszöget az Y tengelyre!
d,Írd fel a kapott négyszög koordinátáit!

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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Matematika

3.Piripócs (P) és Kukutyin (K) falvakban eddig nem volt benzinkút. Most szeretnének építeni egy
benzinkutat az őket elválasztó főúton (f). Azt szeretnék, hogy mindkét falutól ugyanolyan távolságra
legyen. Hová kellene építeni? Szerkeszd meg a benzinkút helyét!
A megoldásod helyességét indokold!
Px

f

x K

4.Egy derékszögű háromszög átfogója 30o-os szöget zár be a 6 cm hosszú befogójával.
Szerkeszd meg a háromszöget!
Mekkora szöget zár be az átfogó a másik befogóval?

A feladatok megoldása, pontozása
1. A három csúcspont helyes tükrözése (ellenőrzésre a másolópapír a legegyszerűbb):3pont
A háromszög megrajzolása:
1pont
o
A szögek: „A” és képe: 102
1pont
o
„B” és képe 38
1pont
o
„C” és képe 40
1pont
o
( a rajz +/- 2 pontossággal elfogadható)
2.a, A krsz tengelyeinek célszerű berajzolása, elnevezése
b, A négy pont helyes berajzolása
c, A pontok helyes tükrözése
A tükrözött négyszög helyes berajzolása
d, A tükrözött pontok helyes koordinátái: A’(4;4), B’(2;5), C’(0;1), D’(1;-2)

1pont
4pont
4pont
1pont
4pont

3.Azok a pontok, amelyek P-től és K-tól egyenlő távolságra vannak, a két pont által meghatározott
szakasz felezőmerőlegesén helyezkednek el.
3 pont
Ahol ez az egyenes metszi az f egyenest, ott lesz a benzinkút
2pont
A szakaszfelező helyes megszerkesztése:
3pont
A benzinkút berajzolása:
1pont
(Az indoklás pontatlansága, a szerkesztés pontatlansága esetés részpont adható.)
4.Helyes szerkesztés:
6 cm-es szakaszra 90o-os szög szerkesztése
6 cm-es szakaszra 30o-os szög szerkesztése
A háromszög megrajzolása
A hiányzó szög 60o-os
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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2pont
2pont
2pont
12

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Matematika

Így az egész dolgozatra 7 + 14 + 9 + 9 = 39 pont kapható.
Egy, az osztályt is figyelembe vevő átváltás:
0–13 = 1
14–20 = 2
21–27 = 3
28–33 = 4
34–39 = 5

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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E)

Matematika

Reflexió

Az óra helye: 6.b
Ideje:
Tárgy: matematika
Témája: A tengelyes tükrözés tulajdonságai
Az óra a tervezet szerint zajlott. A házi feladat valóban segített az órában, megtakarított egy kis
időt. Fel lehetett volna adni még egy hajtogatást is, ez még egy jó példát adott volna. Az jó ötlet volt,
hogy néhány másolópapírt „bekészítettem” magamnak, most is volt, aki elfelejtette elhozni, vagy
akinek „elkallódott”. Ez nem jó, de nem is bűn, hiszen gyerekek. A megcélzott tulajdonságok a terv
szerint előkerültek, szorosan kellett tartani magunkat az időtervhez. Talán a háromszög képének
megrajzolását – a körüljárási irányhoz – lehetett volna együtt csinálni a többivel, egy kis időt lehetett
volna nyerni, mert az összes rajzolgatás egyszerre megtörtént volna az összes hozzátartozó aprólékos
művelettel együtt. Viszont így nyomatékosabb lett a körüljárási irány megváltozása.
A könyvből vett példák jók voltak, de lehetett volna behozni más példákat képekkel, ekkor több
példát láthattak volna a gyerekek. A tankönyv példái nagyon célirányosak, jók. Be kellett volna hozni
egy tükröt is, mert segítséget lehetett volna adni a későbbi fizikai alkalmazáshoz. (Hiszen a tükörben
látható képről semmit sem tudunk mérni, látszólag nem jó erre az órára, de megmutatja azt a fogalmat,
amely később a fizikából kell, a virtuális, látszólagos kép fogalmát. Persze lehet, hogy nem fért volna
bele az időbe.)
A gyerekek végig aktívan dolgoztak. A feladatok érdekelték őket, a rajzolások elég könnyen
mentek, a sok rajzolási feladatot helyettesítettük viszonylag kevés játékkal. A méréseket elég pontosan
csinálták, jól alátámasztották a tulajdonságokat. A tapasztalatok leszűrésében aktívan vettek részt.
Megint külön odafigyelést igényelt, hogy néhányan sokkal gyorsabban, előbb látták a megfigyelendő
tulajdonságokat. Ezeknek a gyerekeknek (3 fő, A., N. és L. ) azt a feladatot adtam, hogy
matematikailag pontosan írják le az általuk igaznak vélt tulajdonságot, ez kellőképpen nehéz volt nekik
is.
Az óra végi összegzésre kevés idő maradt. A gyorsabb gondolkodásúaknak elég volt, viszont úgy
látom, a következő órán ezt az összegzést az osztály egésze szempontjából megint meg kell csinálni.
Az óra egésze szerintem elérte a kitűzött célt. A tengelyes tükrözés tulajdonságait sikerült
megkerestetni a gyerekekkel, valamennyi fontos tulajdonság előkerült. Nyomatékosítás céljából ezeket
még elő kell venni, ismételni kell. Az igazi ismétlés majd az lesz, amikor a most előkerült
tulajdonságokat fel fogjuk használni szerkesztéseknél, feladatmegoldásoknál.
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