MATEMATIKA TANKÖNYV 5. ÉVFOLYAM
CSOSZOR MÁRIA
Az Apáczai Kiadó matematika-tankönyve a következő módon került a
látókörünkbe. A központi matematika felvételik bevezetésekor láttuk,
hogy egyre inkább olyan tankönyvre van szükségünk, amelynek segítségével jobban fel tudjuk készíteni tanulóinkat. Az új felvételi feladatsor
nagyobb hangsúlyt fektet az alkalmazásra, ezért olyan tankönyvet kellett találnunk, amely a tanulókat gondolkodtatva, felfedezőúton juttatja el a matematikai ismeretekhez.
Egy tankönyvbemutatón kaptuk kézbe ezt a matematikatankönyvet, és tanulmányozása után eldöntöttük, hogy
váltunk. Így a következő tanévre megrendeltük az ötödik
osztályosoknak, később pedig a többi évfolyamnak is.

játítják el a diákok. A felső tagozaton kell elmélyíteni és
kiegészíteni ezeket az ismereteket. A cél, hogy a tanulók
megértsék a matematikában használatos terminológiákat.
A matematikai kifejezések rendszerének ismerete elengedhetetlen az algebrai alapok elsajátításához.
A műveleti tulajdonságok ismerete is feltétlenül szükséges a további tanulmányok során. A könyvben az e tulajdonságok használatával végezhető számolást megkönnyítő „trükkök” jól motiválták a tanulókat. Az írásbeli osztás
többjegyű osztóval az egyik legnehezebb feladat. Erre véleményem szerint több idő szükséges. Emellett több gyakorlófeladatot javasolnék.
Az alakzatok témakör feldolgozása nagyon jó. Itt érvényesül legjobban a tankönyv fontos előnye a többi „apáczais”
könyvhöz hasonlóan, hogy jól olvasható, esztétikus rajzok
segítik a feladatok értelmezését.

A természetes számok témakörben az alsós ismeretek átismétlése és a fogalmak továbbfejlesztése a legfontosabb.
Sok jó feladata segíti ezt a munkát. Ilyen a tökéletes pénztárgép és a számkártyás feladatok.

Az alapműveletek témakörben a Föld legmagasabb csúcsaira vonatkozó feladatot nagyon jól fel tudtuk dolgozni
csoportmunkában. Az alsó tagozaton az írásban végzett
négy számtani alapműveletet még csak mechanikusan sa-

Az ötödik osztályos tananyag legnehezebb része az egész
számok és a törtek. Nekem a törtek feldolgozása volt a legszimpatikusabb. Sok jó ábrával segíti a tört fogalmának
megértését. A műveletek gyakorlására elegendő, érdekes
feladat áll rendelkezésre a feladatgyűjteményben. Fontos
helyet foglal el a gondolkodás és a problémamegoldó képesség fejlesztése. Több feladat segíti a szövegértést és a
geometriai fogalmak megértését.
Köszönöm a szerzőknek a jól használható tankönyvet!

ÍGY DOLGOZTAM…
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