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Matematika - tanári segédlet 
Adatkezelés és százalékok  Nem szabvány alakzatok területének becslése 

Természetes anyagok használata matematikai problémák 
megoldására 

 Becsüljük meg a falevelek területét 

Cél: Ábrakészítés gyakorlása, ismerkedés a különböző diagram típusokkal (Venn-diagram, kör 
és oszlop diagram). 
 

A természetből származó természetes anyagok felhasználásával a gyerekek készítsenek 
különböző csoportosításokat, diagramokat. 

1. Készítsenek Venn-diagramot saját osztályozásunk szerint. Például, ha leveleket 
használnak, akkor a következő kritériumok szerint: fogas szélű, zöld színű, stb. 

2. Készítsenek olyan ábrát, ahol látszik a levelek valamilyen tulajdonság szerinti százalékos 
megoszlása. 

3. Készítsetek kördiagramot, amin a leveleket el is helyezitek. 
4. A csapatok készítsenek egymásnak megoldandó kérdéseket! Például: A leveleknek hány 

százaléka szív alakú? 
 

További információk: Matematika tanári segédlet - Algebra és Carrol/Venn Diagramok.  

 Cél: Felületek terület becslésének gyakorlása 
 
A tanulók gyűjtsenek minél többféle levelet az iskolaudvarról. A különöző méretű és alakú levelek 
területének megállapítása jobban próbára teszi a gyerekeket, mintha ugyanolyan formákat kellene 
összehasonlítani. 
• Melyik a legkisebb levél?   
• Melyik a legnagyobb levél?  Melyik fajhoz tartozik? 
• Következésképpen melyik fának vagy növénynek nagyobbak a levelei? 
De hogyan állapítsuk meg pontosan?  
A lemérni kívánt leveleket rajzoljátok át négyzethálós papírra.   
• Mielőtt a gyerekek leszámolnák a négyzeteket, előbb becsüljék meg, hány darabot foglal 

magába a levél körvonala.  
• Hasonlítsátok össze a becslést a pontos méretével! Mennyire volt pontos a becslés? 
• Az adatok tükrében melyik növénynek van a legkisebb és melyiknek a legnagyobb a levele?  

   

Mintavétel, becslés és következtetés   Adatgyűjtés és elemzés 

Mennyi fűlevél van egy mezőn?  Vajon a legmagasabb fának vannak a legnagyobb levelei? 
Cél: A feladat célja, hogy a gyerekek mintavétellel és becsléssel olyan lehetetlen kérdésekre is 
választ tudjanak adni, mint: Mennyi fűlevél van egy mezőn? vagy Hány levele van egy óriási 
tölgyfának? 
• A gyerekek fogalmazzanak meg olyan fenti kérdéshez hasonlókat, amelyekre szeretnék 

megtudni a választ! Csoportokban beszéljék meg, hogyan lehetne rá választ találni. 
• Magyarázd el és mutasd be, hogyan lehet mintázni egy nagy terület egy kisebb részét. 
• Minden diák kapjon egy vonalzót és számolják meg, hogy a mező 1 cm * 1 cm területén hány 

fűlevelet találnak. Emlékeztesd őket, hogy ez 1 cm2 területet jelent. 
• Az osztály különböző tagjai által számolt eltérő levélmennyiségekből számoljatok egy átlagot 

(összes számolt levél/gyerekek száma). Arányosítsátok ezt a számot az 1 m2-en található levelek 
számához. 
 

Mérjétek meg a mező teljes területét! Ezt könnyen meg lehet tenni egy kerekes távolságmérővel. 
• A mintázott pici terület arányszámát szorozzátok fel a teljes területre. 
• Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy a kis mintaterület reprezentatív az egész területre 

nézve? 

 Cél: "A legmagasabb fának vannak a legnagyobb levelei" hipotézis bizonyítása vagy cáfolása mért 
adatok segítségével. 
 
Számtalan famagasság mérési metódus érhető el az interneten. Válasszatok egy magasságmérési 
módszert, ha jó idő van, ezeket is használhatjátok: 
• Mérjétek meg az egyik gyerek magasságát, majd pedig a sarkától az árnyéka teteéig mért "árnyék 

hosszúságot". Számoljátok ki, hogyan aránylik a valós magasság az árnyék hosszához. Például 1 m 
magasság 0,75 m árnyékot ad. 

• Gyorsan mérjétek meg a fa árnyékának hosszát, majd az előbb kalkulált arányszámmal számoljátok 
vissza a fa eredeti magasságát. A méréseket gyorsan kell elvégeznetek, mert napos időben 
gyorsan változik az árnyékok hossza a nap állásától függően. 
 

Vessétek össze a magassági adatokat a levélméret adatokkal! Hogyan viszonyulnak egymáshoz?  
Készítsetek diagramokat az adatok szemléletes ábrázolásához! 

 


