SOKSZÖGEK KERÜLETÉNEK MÉRÉSE, SZÁMÍTÁSA
– MATEMATIKA 4. ÉVFOLYAM
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ÉJJA NORBERT

Témakör: Kerület mérése, számítása

Óra típusa: Új ismeretet szerző óra

Tananyag: Sokszögek kerületének mérése és számítása

Munkaformák: Együttes osztálymunka, önálló munka, differenciált önálló munka, páros munka

Oktatási feladatok: Sokszögek kerületének mérése és
számítása, oldalak jelölése betűkkel, a téglalap kerületének mérése és számítása, szöveges feladatok kerületszámításra
Képzési feladatok: Számlálás, számolás a mérési feladatokon keresztül, mennyiségi következtetés, becslés,
mérés közelítő és pontos mérésekkel, a szóbeli számolási készség fejlesztése, analógiás gondolkodás fejlesztése, számolási készség fejlesztése számolási eljárásokkal,
problémaérzékenység fejlesztése
Nevelési feladatok: Együttműködési készség kialakítása páros, illetve csoportmunkában, az egymásra való
odafigyelés, pontos, precíz munkavégzésre nevelés, hazafiságra nevelés, érzelmi töltés erősítése nemzeti ünnepünkre
Az óra szerkezete
Didaktikai feladatok
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Felhasznált eszközök: Tankönyv (Balassa Lászlóné –
Csekné Szabó Katalin – Szilas Ádámné: Negyedik matematikakönyvem. Apáczai Kiadó, Celldömölk), füzet,
íróeszköz, CD-lejátszó, Hazám – Nemzeti Zenei Különlegességek CD (Classica Hungarica Kft., 2008., 4. szám:
Klapka-induló), sokszöglapok (4 db zöld háromszög,
4 db kék négyszög, 4 db narancssárga négyszög, 4 db
szürke négyszög, 5 db piros négyszög, 4 db citromsárga hatszög), zsák, pálcikák, borítékok, szerepkártyák,
Magyarország térképe, nemzetiszínű szalag, olló, mérőszalag, szókártyák, téglalapok (2 db piros, 10 cm hosszú
és 2 db zöld, 6 cm hosszú pálcikából), feladatlap, interaktív tananyag (Győrff y Magdolna: Negyedik matematikakönyvem. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 14. feladat:
Kerület/Keresd a párját!), projektor, laptop, tárcsák (feliratok: 12 cm, 14 dm, 12 m, 16 m)

Az óra menete

Módszerek,
eszközök,
munkaformák

I. Bevezető rész
szervezési feladatok
motiváció, kapcsolódás
a március 15-i ünnepi
készülődéshez

A gyerekek a Klapka-induló dallamára lépnek be az osztályterembe.
A tanterem ajtajában mindenki húz egy színes sokszöglapot,
ezt követően félkörívben helyezkednek el a tábla előtt.

térkép, nemzetiszínű
szalag, mérőszalag,
téglalap, feladatlap,
tárcsák, CD-lejátszó,
CD, tankönyv, füzet,
íróeszköz
zsák, sokszöglapok

asszociációs játék

Bizonyára sok mindenki számára ismerős volt az a dallam,
melyre bevonultatok az osztályterembe. Kinek milyen szó jut
eszébe ezzel kapcsolatban?
felvonulás, ünnep, koszorúzás, március 15. …

együttes osztálymunka

érzelmi töltés erősítése
nemzeti ünnepünkre

Március 15-ről mi jut eszedbe? Egy-egy szót várok.
forradalom, szabadságharc, csata …
Milyen neveket tudnál mondani?
Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, Táncsics Mihály, Bem tábornok …

csoportalakítás

színes sokszöglapok
A mai órán zászlóaljakban fogtok dolgozni. A bevonuláskor
húzott jelvény jelzi, hogy melyik csapatba kerültél. Keresd meg
azt az asztalt, ahol a tieddel megegyező jelvény szerepel, s ott
foglalj helyet!
A mai órán csatákat fogunk vívni a matematika mezején, s
hogy győztesként tudjatok helytállni, szükség lesz az együttműködésre.
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Aki jól old meg egy feladatot, az a padon elhelyezett mintás
zsákból kivehet egy pálcikát. Gyűjtsétek szorgalmasan, az óra
végén még jelentősége lesz ezeknek a pálcikáknak!
A padotokon találtok egy kis fehér borítékot. Ebből mindenki
csukott szemmel húzzon egy kártyát! A kártyán szereplő megnevezés mutatja, hogy milyen tisztséget töltesz be a zászlóaljon
belül.

A húzott kártyák alapján minden csoportban van egy kisdobos,
egy zászlós, egy kapitány és egy felderítő. Az ötös csoportban
pedig a megnövekedett létszám miatt kijelölök egy őrszemet,
aki a saját zászlóaljába tartozók munkáját figyeli.
Az első feladatot csoportmunkában oldjátok meg. A felderítőket megkérem, hogy keressék meg az asztalon a kezemben is
látható alakzatot.
Meg tudnád-e nevezni, mit ábrázol?
Magyarországot.
A kisdobosok keressék meg a nemzetiszínű szalagot!
kerületmérés alkalmi
mérőeszközzel

A szalag segítségével határozzátok meg a határvonal hosszát!
A felesleges részt az asztalotokon található ollóval vágjátok le!
A zászlóalj minden tagja vegyen részt a munkában!
A körbekerítést én is elvégeztem, az én szalagomat a táblán láthatjátok.

kerület fogalmának
felidézése tevékenykedtetéssel

Ki tudná megmondani, hogy a körbekerítéssel mit mértünk?
Az alakzat kerületét.
Megkérem minden
csapat zászlósát,
hogy hozza ki a
körbekerítéshez
használt szalagját.

problémafelvetés

Láthatjátok, hogy mindenki ugyanakkora alakzatot kerített
körbe, mégis eltérő hosszúságú szalagok keletkeztek.
Ennek vajon mi lehet az oka?
A szabálytalan határvonal miatt nem tudtunk pontos mérést
végezni.

zsák, pálcika
boríték, „szerepkártyák”

csoportmunka
tanítói kérdés
Magyarország
térképe,
nemzetiszínű szalag,
olló

tanítói kérdés

tanítói kérdés

Viszont, ha olyan síkidomokat mérünk, melyeket egyenes
szakaszok határolnak, a mérésünk is pontosabb lesz.
A csapatok jelvényeinek vastagságától tekintsünk el, s csak annak legnagyobb lapjára irányítsuk a figyelmünket! Ebben
az esetben észrevehetjük, hogy minden csapat jelvénye egy sokszög.
Nézzük meg, melyik csapatnak milyen sokszög a jelvénye!
A kapitányok mutassák fel zászlóaljuk jelvényét, mondják meg
az oldalak számát, és nevezzék is meg, hogy milyen sokszög!

színes sokszöglapok
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ismétlés

sokszöglap kerületének
mérése görgetéssel

ellenőrzés
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Zöld sokszög: 3 oldala van, háromszög.
Kék sokszög: 4 oldala van, négyszög.
Narancssárga sokszög: 4 oldala van, négyszög.
Szürke sokszög: 4 oldala van, négyszög.
Piros sokszög: 4 oldala van, négyszög.
Citromsárga sokszög: 6 oldala van, hatszög.
A kapitányok emeljék fel ott a jelvényt, ahol az négyszög! Figyeljük meg, hogy mennyire különbözőek, és mégis mindegyik
négyszög!

színes sokszöglapok

Páros munkában a jelvények oldalainak együttes hosszát kell
megmérnetek. Bemutatom a táblánál, hogy milyen módszerrel
dolgozzatok.
Egyikőtök megfogja a sokszöglapot, ceruzával megjelöli annak
egyik csúcsát. A mérést innen kezdjük és ehhez a jelhez viszszaérve fejezzük is be. A társatok feszítse ki a padon található
mérőszalagot! Helyezzétek a lapot úgy a mérőszalagra, hogy a
jelölés a nullára essék, a sokszög egyik oldala pedig illeszkedjen
a mérőszalag egyenesére! A társatok jelölje be, hogy a sokszög
csúcsa hol illeszkedik a mérőszalagra! Fordítsátok el úgy a sokszöglapot, hogy a most megjelölt csúcs a helyén maradjon, a
sokszög oldala pedig ismét illeszkedjen a mérőszalag egyenesére! Újból jelöljétek meg a csúcs helyét! Ezt a műveletet végezzétek mindaddig, amíg vissza nem értek a megjelölt csúcshoz! Ezt
követően olvassátok le a teljes szakasz hosszát!
Ki tudná megmondani, hogy az összes oldal felmérésével mit
mértünk?
A sokszög kerületét.

páros munka
tanítói bemutatás

megfigyeltetés

sokszöglap, mérőszalag, ceruza
tanítói bemutatás a
táblánál

tanítói kérdés

Nézzük meg, hogy melyik csapatnál mennyi lett a teljes szakasz írásvetítő
hossza!
Zöld: 7,5 cm
Kék: 10 cm
Narancssárga: 10 cm
Szürke: 10 cm
Piros: 12,5 cm
Citromsárga: 15 cm
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fogalom rögzítése

Ha jól oldottátok meg a feladatot, akkor a páros mindkét tagja
vegyen ki a zsákból egy-egy pálcikát!
Figyeljük meg, hogyan is dolgoztunk! Felmértük az egyes oldalak hosszát, majd az ezek által alkotott teljes szakasz hosszát
leolvastuk. A teljes szakasz hossza pedig a sokszögek kerületét
adja.

jutalmazás

Minden csapat talál a padján egy nagyméretű fehér borítékot.
A kisdobosok ezt vegyék magukhoz!
A borítékban fehér, narancssárga és citromsárga színű szókártyákat találtok. Ezek segítségével a sokszögek kerület-meghatározását kell kiraknotok. A fehér kártyák mindegyikét fel kell
használnotok. A kártyák helyes sorrendjének megállapításánál
a mondatkezdő nagybetű, illetve a mondatvégi írásjel is segít.
Figyelmesen dolgozzatok, mert a narancssárga és a citromsárga
szókártyákból csak egyet-egyet lehet felhasználni! Csoportban
dolgozzatok! Elkezdhetitek a munkát.

nagyméretű boríték,
szókártyák

A sokszögek
nevezzük.
hosszúságát

ellenőrzés a táblánál

együttes
oldalainak

megfigyeltetés

csoportmunka

kerületnek
csúcsainak

tömegét

Ellenőrizzünk! Hogyan is szól ez a mondat?
A sokszögek oldalainak együttes hosszúságát kerületnek nevezzük.
A meghatározást nem írjuk le, azt
a tankönyv 8. oldalán megtaláljátok. Amelyik csapatnak sikerült
összeállítani a meghatározást,
annak minden egyes tagja
vegyen ki egy pálcikát a zsákból!

a hosszúságmérés mér- Ismételjük át, milyen mértékegységei vannak a hosszúságmétékegységeinek ismétlése résnek!
mm, cm, dm, m, km
II. Fő rész
célkitűzés

A mai órán a sokszögek kerületének mérésével és számításával
fogunk foglalkozni.

tevékenykedtetés

Minden csoport talál a padján
egy téglalapot. A feladatotok
a követ kező: Állítsatok elő egy
olyan szakaszt, melynek
hosszúsága megegyezik a
téglalap kerületével! Hogyan
oldható meg ez a feladat?
A téglalap „szétszedésével”.

problémafelvetés

írásvetítő fólia

nagyméretű szókártyák

jutalmazás

együttes osztálymunka

téglalap (mely 2 db
piros, 10 cm hosszú és
2 db zöld, 6 cm hosszú
pálcikából áll)
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A kapott megoldást rögzítsük
is a füzetünkbe! Írjuk fel a dátumot és címnek azt, hogy „Kerület”!
Készítsünk rajzot úgy, hogy a
zöld oldalt három egység
hosszúságú szakasz jelentse,
a piros oldalt pedig öt egység hosszúságú! Használjátok az oldalak színének megfelelő színes ceruzát!
A táblán én is rajzolom.
mérés

Mérjétek meg, hogy a valóságban milyen hosszú a zöld szakasz! mérőszalag
Jegyezzük is le a füzetünkbe a zöld szakasz alá, hogy 6 cm!
A másik zöld szakasz alá is odaírhatom?
Igen, mert a téglalap szemközti oldalairól van szó, melyekről
magyarázat
tudjuk, hogy egyenlő hosszúak.

kerület-meghatározás
adott oldalhosszúsággal

Mérjétek meg, hogy a valóságban milyen hosszú a piros szakasz! Jegyezzük is le a füzetünkbe a piros szakaszok alá, hogy
10 cm!

alkalmazó ellenőrzés

Hogyan is hangzott a sokszögek kerület-meghatározása?
A sokszögek oldalainak együttes hosszúságát kerületnek nevezzük.
Milyen művelettel tudnád kiszámolni az oldalak együttes hosz- tanítói kérdés
szúságát?
Összeadással.

kerület jelének bevezetése

Írjuk is ki a mennyiségek közé az összeadásjeleket, a műveletsor
végére pedig tegyünk egyenlőségjelet!
A kerület meghatározását már megbeszéltük, most elárulom a
jelét is, amely nem más, mint a „K”. Ezt írjuk ki a műveletsor
elé, majd tegyünk utána egyenlőségjelet! Számítsuk is ki a kerületet! A téglalap kerülete 32 cm.

összefüggések általánosítása

Egy új sor elejére írjuk ki a kerület jelét, és tegyünk egy egyenlőségjelet! Nevezzük el az oldalakat úgy, hogy az azonos hoszszúságú oldalakat azonos betű jelölje! A betűket az előbb felírt
mennyiségek alá írjuk. A 6 cm hosszúságú oldalt a, a 10 cm
hosszúságú oldalt b jelölje! Az oldalakat jelölő betűk közé tegyük ki az összeadás műveleti jelét!
Hogyan lehetne ezt egyszerűbben felírni? K = 2 ∙ (a + b)
Nézzük meg, mit is jelent ez! Egyik kezemben van egy piros
és egy zöld pálcika. A másik kezemben is egy piros és egy zöld
pálcika van. A zöld és a piros pálcika együttes hossza: a + b.
Mindkét kezemben a + b hosszúságú pálcika van, tehát
2 ∙ (a + b) hosszúságú pálcika van nálam.

magyarázat

problémafelvetés

Valaki fel tudná-e írni másképp? K = 2 ∙ a + 2 ∙ b

összefüggés szemléltetése

Ezt úgy tudom bemutatni, hogy az egyik kezemben van kettő
bemutatás
darab zöld pálcika, melyek együttes hossza 2 ∙ a, a másik kezemben pedig kettő piros pálcika, melyek együttes hossza 2 ∙ b. Öszszesen tehát 2 ∙ a + 2 ∙ b hosszúságú pálcika van nálam.

új tényanyag rögzítése
(szöveges feladattal)

A következőkben mindenki önállóan fog dolgozni. Egy feladat- feladatlap, önálló
lapot találtok az asztalotokon, melyen két feladat szerepel. Az
munka
elsőt mindenkinek kötelező megoldani. A második feladat azoknak szól, akik gyorsan meg tudták oldani az elsőt. A feladatok
hibátlan megoldásáért egy-egy pálcika jár.

mennyiségi differenciálás
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együttes osztálymunka
füzet, íróeszköz
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ellenőrzés szóban

Ellenőrizzük az első feladatot!
megoldott feladatlap
Akinek hibátlan, vegyen ki egy pálcikát a zsákból!
jutalmazás
1. A március 15-i ünnepségre a gyerekek tablót készítenek. A tabló körbekerítéséhez nemzetiszínű szalagot használnak. Számítsátok ki, hogy milyen hosszú szalagra van szükség, ha a téglalap
alakú tabló egyik oldala 65 cm hosszú, a másik pedig 45 cm!
a = 65 cm
b = 45 cm
K = 2 ∙ (a + b) = 2 ∙ (65 cm + 45 cm) = 2 ∙ 110 cm = 220 cm
Válasz: 220 cm hosszúságú szalagra van szükség.

ellenőrzés
megoldás szemléltetése
pálcikákkal

Ellenőrizzük a második feladatot!
a téglalapot alkotó
2. Igaz vagy hamis?
zöld és piros pálcikák
H
A téglalap kerülete egyenlő a két oldal hosszának összegével. ___
I
A téglalap kerülete a négy oldal hosszának összege. ____
A téglalap kerületének a fele a hosszabb és a rövidebb oldal hoszI
szának összege. ____

interaktív tananyag

Az utolsó feladat következik, melyet
ismét együtt kell megoldanotok.
Az interaktív táblán három alakzatot
látsz, alatta pedig négy mennyiséget.
Ez a négy mennyiség szerepel a
számotokra kiosztott tárcsákon is.
Mindenki vegyen el egy tárcsát!
Akinek nem jutott tárcsa, jöjjön ki a táblához, ő lesz az én segítőm!
Először az emelje fel a tárcsát, akinél az a mennyiség szerepel, amelyet biztosan ki tudunk zárni! A helyes megoldást beszéljétek meg!
Jutalom csak akkor jár, ha mind a négy esetben a megfelelő tárcsát
emelitek fel. Tapsra emeljétek fel a tárcsát! Most emeljétek fel azt a
tárcsát, amelyiken az első alakzathoz tartozó mennyiség szerepel!
Ha ügyesek vagytok, még számolni sem kell, a helyes megoldás
becsléssel is meghatározható. Emeljétek fel azt a tárcsát, amelyen
szereplő mennyiség a második alakzathoz tartozik! Most emeljétek
fel azt a tárcsát, amelyen szereplő mennyiség a harmadik alakzathoz tartozik! Amelyik csoport mind a négy esetben a megfelelő
tárcsát emelte fel, annak tagjai egy-egy pálcikát vegyenek ki a
zsákból.

becslés mértékegység
alapján

III. Befejező rész
összefoglalás
alkalmazó ellenőrzés

Mivel foglalkoztunk a mai órán?
A sokszögek kerületének mérésével és számításával.
Határozd meg, mit értünk egy sokszög kerületén!
A sokszögek kerületén oldalainak együttes hosszúságát értjük.

értékelés

A mai órán fejenként legfeljebb öt pálcikát lehetett összegyűjteni.
Ennek megfelelően a képzeletbeli ranglétránkon egyre magasabb
tisztséget lehetett elérni. Most annak megfelelően, ki milyen rangot ért el, a táblához fogom szólítani és megkérem, hogy jelvényét
a rendfokozata mellé helyezze el. Jöjjenek azok a táblához, akik
a mai órán egy pálcikát gyűjtöttek! Ők tizedes rangot értek el.
Most azok jöjjenek ki, akik két pálcikát szereztek! Az ő rangjuk
az őrmester. A három pálcikásokat szólítom a táblához. Ők lettek
a századosok. Kérem a négy pálcikával rendelkezőket, jöjjenek a
táblához! Az ő rangjuk az ezredes. És most jöjjenek azok a táblához, akik a mai órán a legkiválóbban teljesítettek öt pálcikával, s
megszerezték a legmagasabb tiszti beosztást! Ők lettek a tábornokok. Tapsoljuk meg őket! Köszönöm a mai órai munkátokat.

együttes csoportmunka
interaktív tananyag,
tárcsák (a következő
feliratokkal: 12 cm,
14 dm, 12 m, 16 m)

jutalmazás

tanítói kérdés
jutalmazás
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