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"A nagy felfedezések nagy feladatokat oldanak meg, 
de nincs olyan feladat, amelynek megoldásához ne vol-
na szükség valami kis felfedezésre. Lehet, hogy a 
feladat, melyen gondolkozol egyszerü, de ha felkel-
ti érdeklődésedet, mozgósitja találékonyságodat és 
végül, ha sikerül önállóan megoldanod, átéled a fel-
fedezés izgalmát és diadalát. Ha még fogékony kor-
ban sikerül ilyen tapasztalatot szerezned, kedvet 
kapsz a szellemi munkára és ez talán egész életre 
szóló nyomot hagy gondolkodásodban, jellemedben." 

/Pólya György: 
A  gondolkodás  iskolája 	11. o./  
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A József Attila Tudományegyetem Pedagógiai Tanszékén 

dr Nagy József professzor vezetésével öt éve, a 6-os szá-

mú főirányhoz csatlakozva, átfogó kutatás indult a gon-

dolkodás műveleti képességeinek tanulmányozsára. Kutatá-

saik alapkoncepciója sze..int a képességek rendszerré 

szerveződnek és tanulhatók. 

Négy nagy képességrendszer, a kommunikativ, az alkotó, az 

önfejlesztő és az irányitó képességek alkotóelemeik, kap-

csolataik révén átszövik egymást. ízek az általános képes-

ségek felépithetők egy kötött strukturájú műveletrendszer-

ből, melyek összetevői a műveleti képességek. 

Négy komplex műveleti képességet vizsgáltak, a rend-

szerezési, a logikai, a bizonyitási és a kombinativ ké-

pességeket. 

Kutatásaik során empirikus vizsgálatokat végeztek a mive-

leti képessége :: strukturájának tanulmányoz = sóra a 14 éves 

tanulók körében, két másik korosztályon a 11 és 17 éves 

tanulóknál a fejlődési folyamatokat vizsgálták. 

A kombinativ képességek vizsgálata dr Csapó Benő vezetésé-

vel történt. 

,bben  a  dolg ozatban a kombinativ képességek megjelenésével 

és fejlesztésének lehetőségével foglalkozunk az óvodás 

korú gyermeknél. 

Az  óvodai nevelés célja magában foglalja olyan alap-

tulajdonságok kialakitását, /mint azt későbbiekben részle- 



tesen is elemezzük/ melyet átsző a kombinativ képesség. 

Hiszen életcink minden területón, az óvodában is találko- 

zunk azzal az igénnyel, hogy  valaki próbálkozzon, módositson, 

keressen lehetőséget valamilyen feladat megoldására. 

lősetes vizsgálódtsaink /játók— és feladatmogoldás-

megfigyelések egyéni és csoportos formában/, melyeket óvodai 

nagycsoportban végeztünk, arra engednek következtetni, 

hogy a kombinativ képesség alapjai eltérő szinten, de 

fellelhetők az óvodás korú gyermeknél. 

Tudatos ráhatással, olyan tevékenységgel, melyek a kombi-

nativ képesség mdködését igénylik, várhatóan fejlesztő ha-

tást ér.ink el. 

A képesség fejlesztéséhez meg kell találni az élet-

kornak megfelelő formát az ismeretanyag mellé. 

Us,  gondoljuk, hogy egyszerű szerkezetű kombinatorikai 

feladatokkal játékba ágyazottan elérhetjük, hogy az isme-

retanyag beépLilve, a kombinatív képesség fejlesztését szol-

gálja. 

A. fejlesztési céllal alkalmazott ismeretanyag nem je-

lentkezik plusz terhelésként, csupán az óvodai feladat-

rendszerben meglévőek megváltozott szempontú alkalmazá-

sával dolgozunk. 

Szint meghatározási céllal alkalmazunk néhány olyan fel-

adatot, melyek nem az életkorra jellemző működési szin-

teket igénylik, hanem egy fejlettebbet /pl. szenzoros 

szintet/. 

Különös jelentőséget tulajdonitunk annak a megköze-

litésnek, hogy bár a fejlesztő programot matematikával 



kapcsolatosan dol goz zuk ki, de az ábrázolásnál, ének-

zenénél és az iro dalmi nevelésben is me ;kidéreljük a  

kombinativ képesség működtetését és fejlesztését.  

A szakirodalom nem tagadja eE;yértelmüen a komuinativ  

kétesség alapszintű megjelenését az óvodás korú gyermekek-

nél, de fejlesztésének nem tulajdonit különösebb jelen-

tőséget.  

Azonban, ha mint személyiségfejlesztést kereBdk, a szak-

irodalomban, akkor találkozunk a kreativitással, prób-

lémamegoldó gondolkodással, stb. és ezek 3-6 éves gyer-

mekeknél történő fejlesztésével.  

Az ~ vodai Nevelés Programda átdolgozás alatt van. Ugy  

gondoljuk, időszerű felvetés és bizonyitás lesz a munkánk,  

hogy a 3-6 éves gyermekek körében hatékonyabb képesség-

fejlesztés t.irténjék.  
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A KOMBINATIV K:]PAá DG j ~f2T:LMr;Z :1SE  

1. A kombinativ képesség helye a képességek rendszerében  

Az általános értelembe vett képességek mindig foglalkoz-

tatták a pedagógiát. A képességek fejlesztése napjaink  

pszichológiai-pedagógiai tudományának vitatott, ugyanak-

kor értékes kutatási témája. Minden időben, igy most is  

a társadalom elvárja a tudományoktól, különösen a peda- 

gógiától, hogy a társadalmi fejlődés érdekében biztosit-

sa tagjainak fejlődését. A társadalmi fejlődés függvénye  

az egyén fejlődésének, az egyén fejlődését képességei-

nek fejlesztésén keresztül tudjuk megoldani.  

Mi is a képesség?  

Alapvető pszichológiai, pedagógiai kategória, azonban  

többféle jelentéstartalommal használt.  

A Aagyar ;rtelmező Kéziszótár igy fogalmazza:  

"Képesség: 1. Valamilyen tal jesitményre, tevékenységre  

való testi-lelki adottság, alkalmasság . .  ." 

/magyar Lrtelmező ozótár 1975. 672.old./  

A Pedagógiai Lexikon bővebben az összetevőit is feltárva  

definiál:  

"Képesség: Valamely cselekvésre, teljesitményre való al-

kalmasság, illetve annak mértéke; tehetség.  

Minőségének fokát részben a környezeti hatások együtte-

sének befolyására szerzett tapasztalatok /ismeretek, kész- 



ségek/ határozzák meg. Az emberrel veleszületett adottsá- 

gokról, hajlamokból álló rátermettség tehát a képesség 

fejlesztésének természetes feltétele, maga a képesség az 

emberi tevékenység folyamán alakul k.. Vannak általános-

nak mondott képességek /pl. intelligencia, kreativitás/, 

melyek tevékenységformák széles körében jutnak kifejezés-

re, és vannak többé-kevésbé különleges képességek /pl. kéz-

ügyesség, zenei képesség, élénk képszerű fantázia, ké-

pességek egyes sportágakban eredmények elérésére stb./ 

Valamilyen irányú képessége mindenkinek van, ennek feltá-

rása azonban nem egyszerű, mivel mint belső lehetőség rej-

tett és csak valamilyen teljositmény után nyilvánul meg. 

A teljesitményt viszont sok egyéb tényező /szorgalom, ér-

deklődés, állhatatosság, fáradékonyság, a szorongás mér-

téke stb./ befolyásolja. Az átöröklés és a környezeti ha-

tások viszonyának vizsgálata ineerdiszciplináris kutatá-

sok tárgya. 

Az eddigi tapasztalatok és vizsgálati eredmények eg,yértel-

müen bizonyitják, hogy az iskolázás, mint a tudás /tények, 

összefüggések, tampontok, megoldási módok stb./ közveti-

tése, mind a különböző értelmi tevékenységek /emlékezet, 

képzelet, itéletalkotás, következtetések stb./ útján 

hozzájárul az ember meglévő képességeinek kifejleszté-

séhez, és olyan adottságokat is mozgásba hoz, képességekké 

fejleszt, melyek nélküle nem nyilvánulnú.nak meg" /Pedagó-

giai Lexikon II. kötet 1974. 344.old./ 

Jóból a megfogalmazásból kiemelhető az adottságok-

képességek viszonyának meghatározása, az öröklődés és a 



tanulhatóság szert;pe, a képesség és tehetség, valamint az 

általános és speciális képességek viszonya. 

Rubinstein a képességet pszichikus képződménynek 

tartja. 

"Képességen a szó tulajdonképpeni értelmében mint mondottuk, 

bonyolult képződményt, olyan pszichikus tulajdonságok 

komplexusát értjük, amelyek alkalmassá teszik az embert 

meghatározott fajtájú, történelmileg kialakult, társadal-

milag hasznos szakmai tevékenységre. .:iinden sajátos képes-

ség valamire való képesség" /Rubinstein 1979. 283. old./. 

i.'szichikus képződmény az agy tevékenységének az eredménye. 

Azonb an  Lurija 1962-ben egy moszkvai kongresszuson „fiz emberi 
M 

agy és a pszichikus folyamatok cimü referátumában felhiv-

ta a figyelmet, hogy a pszichikus folyamatok nem rendel-

hetők és 1Jkalizálhatók az agy egy terdletéhez. 

.'z korlátozást jelentene.  Az elemi funkciók az agy  megfe-

lelő részének pusztulása után nem állithatók helyre, mig 

a bonyolultabb funkciók helyreállithatók. 

Dr. Lénárd Ferenc igy fogalmaz: 

":Mindazok a képességek, amelyeket a pe dagógiai tevékenység, 

az iskolai oktató-nevelő munka során ki akarunk fejleszte-

ni, az emberi személyiség olyan komplex tulajdonságai, sa-

játosságai, amelyek által az amber alkalmassá válik meg- 

határozott fajtájú, történelmileg kialakult, társadalmilag 

hasznos tevékenységre." 

A  képesség  fogalmát kiegészithetjük Piaget alapvető gon-

dolataival. 

.'iaget az értelmi adv©letek strukturái és a matematika alap-

vető struk burái között szoros kapcsolatot talált. Az értelmi 



fejlődés e;yes szakaszait, pszichikus strukturák kialaku-

lásával jellemzi. Igy kiemelhető a pszichikus struktura 

fogalma. Rendszerszemléletűként kezelhetjük, ha a képessé-

jek tanulmányozásához elméleti elemzéssel, és empirikus 

vizsgálattal közelitünk. 

Eljutottunk a pszichikus rendszer fogalmáig. 

Rendszerszemléletű megközclitésben dr. Nagy József által 

megfogalmazottan értelmezzük. gy rendszerszemléletű sze-

mélyiségmodell a személyisé; pszichikus szabályozÉisi rend-

szereit két komplex pszichikus rendszer, a "jellem" és 

a "tudás" részeiként irja le. 

A jellem a döntési szituációkban müködtetendő, döntéseket 

befolyásoló pszichikus rendszereket /kötődések, viszonyu-

lások, irányulások stb./ a tudás pedig a megvalósitást 

lehetővé tevő, a végrehajtásért felelős pszichikus rendsze-

reket /fogalmak, jártasságok, készségek, képességek stb./ 

foglalja  magába. 	nek megfelelően a kénességeket a tu- 

dás részeiként értelmezhetjük és a képesség mint rendszer 

viselkedésének, vagyis a környezeti hatásokra létrejö- 

vő megnyilvánulásainak a tevékenységeket tekinthetjük. 

/Navy József: Köznevelés és rendszerszemlélet, 1979. 128.o./ 

.ezek alapján megfogalmazható és munkánk további ré-

szének alapját képezi, hogy a képesség tanulható és tanit- 

ha tó  . 

A képességek között vannak kötött és kötetlen struk-

turájuak. A kötöttek a müveleti képességek a kötetlenek 

az általános képességek. A müveleti képességek algoritmussal 

müködnek célszerden, tárgytól és környezettől függetlenek. 



A kékességek rendszerében az általános k spességek négy 

újabb képességrendsze .t fo;lalnak magukba. 

Az alkotóképesség  összetevői a szükségletek, problé-

mák felismerésének képessége, célk ̀,pzés, tervezés képessé-

ge t  a végrehajtás, a megvalósitás képességrendszere a fo-

lyamat ás az eredmény értékelésének képessége. 

Az alkotókéveség  valamilyen konkrét dolgon valósul meg, 

csakis vonatkozó tárgyi tudós megfelelő szinvonala esetén. 

A kommunikativ  képesség  nélkül a személyiség a té.rsa-

dalumoan nem létezhet. Tartalmazza az információk felvé-

telének és közlésének képességét mindhárom, szenzoros, 

verbális, és formális szinten. 

As  embercsoportok kapcsolatrendszere akkor létezik, 

ha irányitani tudják egymást. 

zt biztositja az irányitó  képesség,  mely a motiválásból, 

szervezésből, vezetésből és eg üttmüködésból áll. 

személyiség önirányitó rendszer, mely tanulás u mán funk-

cionál t  önmaga változását, fejlődését  megvalósitja az ön-

fejlesztő képességen  keresztül. 

A  nkiy általános képes:.ép, alapjait a müveleti képessé-

gek alkotják. A műveleti és általános képességek e_ , más 

függvényei. A műveleti képességek az általános képességek 

eszközeként működnek. 

A képességkutatások általunk jelenleg ismert állása 

szerint a műveleti képességeknek né4 nagy önálló, de egy-

mással kölcsönhatásban összefüggő rendszere van. 

Az 1. ábrán a képességrendszer személyiségig megvalósuló 

filépitését ábrázoljuk. 
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A műveleti képességek közöl a logikai képeszég lehe-

tőséget ad a dolgok közötti viszonyok feltárására. A bizo-

nyitási képesség a dolgok közötti viszonyokra vonatkozó 

kijelentések igazának mértékét vizsgálja. 

A valóság dolgai relációrendszerben vizsgálhatók. A 

relációrendszer rendszerét, struktaráját a rendszerezési  

képesség műveleteivel áldhatjuk meg. 

A kombinativ képesség.  melynek megjelenését és fejleszt-

hetőségét az óvodás korú Gyermeknél munkánkban vizsgálni 

akarjuk, részletesebb elemzést kiván. 

2. A  kombinativ képesség fogalma, szerezete  

Tevékenységünkben, gondolkodásunkban mindig megjelenik a 

kombinálás, akár  úgy, nogy lehetőség keresés, vagy próbál-

kozas a tevékenységünk vagy gondolkodásunk tárgyai között. 

de k .t dolog viszonyát akarjuk vizsgálni a reláció számos 

lehetőséget ad. A feladatmegoldásban a legoptimálisabb 

keresése igényli az összes lehetőség feltárását és abból 

való választást. 

Nemcsak közvetlen megnyilvánulásai vannak a kombinativ ké-

pességnek, hanem beépülve más képességekbe megjelenik 

mint a gondolkodási rugalmasság biztositéka vagy a problé-

mamegoldó gondolkodás és a kreativitás alapfeltétele. 

A kombinativ képesség fogalmának me ;határozasához a nyel-

vünkben használatos "kombinálni" szó köznapi értelme és 

matematikai jelentése figyelembe vételével igy definiál-

hatjuk dr. Csapó i3enó szerint: 

"Tágabb értelemben kombinativ képessé gen azt az állandósult 



— 1 1 — 

bonyolult pszichikus rendszert értjük, amelynek müködése 

révén az ember változatos módon képes dolgok vagy esemé-

nyek tetszőleges összességéből meghatározatlan szabályok 

szerint bizonyos számot kiválasztani és /vagy létrehozni 

ezek egymástól k.ilönböző összeállitásait, amelyek valami-

lyen körülirt feltételeket kielégitenek." /Csapó 1979./ 

A kombinativ képességnek tágabb értelemben vett ér-

telmezése sz:kséges ha a mindennapi problémákat kivánjuk ele-

mezni. 

Igy a bonyolult működési megnyilvánulásokat, vagy a unás 

képességekben való transzferálódást vizsgálhatjuk. 

Az  ilyen  esetekben mL ködő kombinativ képesség bonyolult-

sága miatt leirhatatlan és modellezhetetlen, ezért sz er-

kezetének vizsgálat-át nem tudnánk megoldani. 

Szükség van egy olyan értelmezésre, ahol a jellegének 

meghagyásával, bizonyos kötöttségek bevezetésével a kombi-

nativ képesség központi sttukturája elk .lúnithető, model-

lezhető. Igy válik jól értelmezhetővé és muködése loirha-

tóvá. 

Ugyanakkor ez a megközelités a kombinatorikai feladatok 

alapeseteinek felelhet meg. 

A matematikai megközelités megmutatja, hogy meghatározott 

számú elemekből, meghatározott szabály szerint bizonyos 

feltételek betartása mellett, hány féle kllönbözü konstruk-

ciót képes előállitani. 

;tért mi ezt a !iegközelitését a kombinativ képességnek 

inkább matematikainak, mint pszichológiainak vagy pedagó-

giainak tartjuk. 
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Természetesen a megközelités érdekégen elfogadjuk és mi is 

felhasználjuk dr Csapó Benő megfogalmazását a szükebb ér-

telembe vett kombinativ képességnek. 

"6zükebb értelembe vett kombinativ képességnek nevezzük 

azt az állandósult bonyolult pszichikus rendszert, amely-

nek működése révén az ember  változatos módon képes dolgok 

vagy eredmények megadott összességéből megh á tározott 

szabályok szerint bizonyos számot kiválasztani, és/vagy 

létrehozni ezek egymástól különböző összeállitásait, ame-

lyek megadott feltételeket kielégitenek" /Csapó 1979./ 

alig a tágabb értelembe vett kombinativ képességet 

az általános képességek részeként te:intjük, a szükebb 

értelembe vett kombinativ képesség kötött szerkezetéből 

adódóan müveleti képességként, pontosabban kombinativ 

müveleti képességként értelmezhető. 

A kombinativ műveleti képesség összefüggő rendszerként 

leírható, megállapithatóak azok a műveleti strukturák, 

melyek belsővé vd.ása és interiorizálódása folytán pszi-

chikus szabályozási rendszerként is megjelennek. 

A kombinativ műveleti képesség strukturális vizsgálatá-

nál azonos területre jutunk a kognitiv szférára vonatkozó 

egyéb más kutatásokkal. 

leghatározó jellegűek ziaget értelmi fejlődés vizsgála-

tai /Inhilder — .Piaget 1967./, /Piaget, 1970; 1978/. 

A problémamegoldó gondolkodás oldaláról vizsgálja Lénárd 

Ferenc és : alamon Jenő az értelmi fejlesztést, és jut 

el a kombinativ képességek működési területére, különö-

sen a divergáló problémamegoldás utkeresési formájánál. 

/Lénárd 197ö./;  /áalamon 1973./ 
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A felfedezés szerepét vizsgálja és a heurisztikus módszert 

fogalmazza a megoldások variálásán keresztdl Pálya György. 

/i?ólya 1977./. 

Rubinstein a képzeletben utal a kombinativ képességre. 

Az elemek átrendezésével átalakulnak az egyes vonások. 

"A kombinálás csak "mechanizmus", hatása rendszerint 

valami olyan tendenciának engedelmeskedik, amely megha-

tározza a kombinálandó mozzanatok összeválogatását és 

értelmet lehel. azokba." /Rubinstein 1979. 519.old./ 

A fantáziának, képzelőerőnek feltétele a kombinativ ké-

pesség. 

A kreativitás kut a tásban Guilford és Lowenfeld mo-

delljében a flexibilitás, valamint a variabilitás tartal-

maz kombinativ képességre utalást. /Landau 1974./ 

._indez biztositékot ad arra, hogy a kombinativ ké-

pesség máködésének feltárása más megközelitésben sokol-

dalúan vizsgált probléma. 

A kombinativ műveleti képesség strukturáját átfogóan 

dr. Csapó Benő elemezte 2iaget kisérletei alapján. 

/Csapó, 1979./ 

A kombinativ műveleti képességben négy szintet kü-

lönböztetünk meg. A négy szint egymásra épül, a magasabb 

szintek az alacsonyabbakból alakulnak ki, és magukba 

foglalják azokat. 

.mezek a szintek, /Piaget korábbi életkorállandósági álli-

tását módositotta/, nem jellemzően életkor függvények. 

/Piage t 1967.; 1970./. 
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A kombinatív műveleti képességek szintjében a legalsó, 

a müvelet előtti szint.  

Jellemző rá a rendezetlen próbálkozás az elképzelés nél-

küli keresgélés. A konstrukciók megoldásában sok ismét-

lődés figyelhető meg. Képzési szabályok nem fedezhetők 

fel. 

A megoldások a globális összehasonlitással, az elemek 

páronkénti összehasonlitásával jellemezhetőek. Középső 

csoportos óvodásoknál figyelteik meg, hogy három színű 

zászló készitésénél /ismétlés nélküli permutáció/ a ren-

delkezésre álló összes elemet felhasználták, a maximáli-

san megoldható konstrukcióknál többet előállitva, utólag 

hasonlitották össze a konstrukciókat és javitották az 

ismétlődőket, módositásukkal néha újabb, már meglévőt 

hoztak létre. 

A kombinatív müveleti képesség strukturális müködését csak 

magasabb  konstrukciószámot elérő feladatoknál lehet vizs-

gálni, mivel különösen a müvelet előtti szintnél szere-

pet  kap a véletlen jó konstrukció, ugyanakkor a magasabb 

konstrukció szám több véletlen jó megoldást eredményez-

het. 

A müvelet előtti szintre épűl.és néhány esetben nehezen 

szétválasztható a konkrét műveletek szintje.  jegfigyelhe-

tők a konstrukciók elkészítése során a rendszeresség első 

jegyei. ilanipulativ feladatokban, konkrét dolgokhoz kö-

tötten, tudatos előállitással, de még az összes konstruk-

ciót közvetlenül nem célozva, müveleti sémák nélkül műkö-

dik a kombinatív képesség. Fellelhető, a szabályok adta 
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le ►etőség figyelembevételével olőállitott, tervezett 

konstrukció. A konstrukciók készitése történhet a már 

meglévők elemzésével /pl. . . • "pirossal már kezeltem" 

• . vagy "most megint kezdek fehérrel", vagy "ha van ilyen, 

akkor lenni kell egy olyannak is"./ 

.Segtalálhatóak ezen a szinton as elemek felcserélései, 

szimmetriák, és esetleg transzformáciek alkalmazása. 

rdekea megfigyeléseket tettünk ezen a szinten történő 

feladatvégzésnél. Ugyan olyan szerkezetű feladatok eseté-

ben eltérő megoldásokat tapasztaltunk annak függvényébe, 

hojj a konstrukciók elemei mik voltak. A konkrét fogal-

makkal végzett  rendez's vagy kivalasztas /pi. nadrág-ing/ 

jobb ereda nyt adott, mint az elvontabb fo0alom /Pl. 1. 

hely 2. hely azaz a helyezések/ figyelembevétele. 

Több  esetben a feladat megértésénél akadtak meg és ha a 

eze: kenetet nos feladatba ágyaztuk, megoldották. 

/pi. babaöltöztetést megcsinálta jól, né yzetből és h(rom-

szögekből a h'izak kirakását nerc. Azt mondta • • • "nincs 

is sárga haztető. "/ 

A formális raüveletek szintjén pár kész rendezéc:i sé-

mák szerint állit]ák elő az összes lehetséges konstruk-

ciót. Kialakulnak az  egyes rendszerezési sémáknak megfele-

lő pszichikus szabályozási rendszerek, ezek a kombinatív 

iUveleti k€ peszágek. elismerik a hasonló felad'tezerke-

zeteket ás a koráabi tapasztalatokat mintegy algoritmua-

knt alkalmazzák. 

A kombinativ müveleti képességek alacsonyabb szinten 

megjelenő megnyilvánulásai, /összedasonlitá3ok, felcaeré-

1ések, rendezsek, azimmetriík, transzformációk/ a form+,- 
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lis szinten egybeépülten jönnek létre, egységes egészet 

alkotva, a részek már nem elkülönithetőek, i ;  -,y minőségi 

fejlődéssel a műveletek már egy pszichikus rendszert al-

kotnak. 

gy bonyolultságon tál szükség van a mdvelet végzés tör-

vényszerüségeinek összefogására, a műveletek tulajdonságainak 

felismerésére, azaz matematikai ismeretre. 

A legmagasabb szintet a tudatos műveletvégzés kép-

viseli, amely feltételez és igényel kombinatorikai tu-

dást. .-livel itt lényegében e ;y elsajátitásra kerülő ma-

tematikai ismeretanyagról és alkalmazásáról van szó, ezt 

a szintet nem tekinthetjük korai gyermekkorban kialakit-

hatónak. Ugyanakkor a kombinatorikai ismeretek sem tar-

toznak egyértelmüen a kombinativ műveleti képességhez. 

/Csapó 1979./ 

A négy működési szint a falacat megoldás három meg-

valósulási módozatán megy végbe. 

A manipulativ szintre jellemző a cselekvéses rakosgatás, 

feltétlen előny a javithatóság, ez  a g,j ermekeknél önbi-

zalmat is ad. Konkrét tárgyakkal végzik a feladatmegol-

dást. 

A szenzoros szinten a gyermekek feladatlapokon dolgoznak, 

rajzos ábrákkal, vaby ők egészitik ki rajzzal a megoldá-

sokat. Ha az ábrázolásmód megfeleló az óvodás korú gyer-

mek vizuális szemléletének alkalmazható az óvodában is. 

Harmadik szint a  verbális,  melynek megnyilvánulása az 

iskolásoknál figyelhető meg. 3etükből, jelekből, betű és 
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jelsorokat állitanak elő. Nem matematikai feladatoknál 

számos példát figyelhetünk meg az óvodáskorban is. 

/pl. dallam improvizációk, mesevariációk/. 

A kombinativ müveleti képességet a formális szint eléré-

sével, a műveletek megjelenésével kialakultnak tekinthet-

jük. A kombinatív képesség megnyilvánulási formái a tá-

gan értelmezett képesség esetében könnyen feltárhatók. 

Természetesen nem olyan tudatosan működő strukturákról van 

szó, melyekkel a felnőttek nem minden esetben rendelkez-

nek, hanem olyan megnyilatkozasok, feladatmegoldások, 

játéktevékenységek, melyek igénylik és működtetik vala-

milyen szinten a kombinativ képességet. 

ízeket a megnyilvánulásokat a cserélgetések, cso-

portositások, rendezések, lehetőségkeresések próbálkozás 

utján történő megvalósitása jellemzi. 

ideg jelenik más formába ágyazottan, a fantáziában, 

a képzeletben, a problémamegoldó gondolkodásban, a krea-

tivitásban. 

A  manipuláció,  a mese, az ének elemei közötti viszonyok 

változtatáslehetőségeket rejtenek. Az óvónő feladata, hogy 

felfigyeljen ezekre, és a gyermekek figyelmét irányitsa 

a variálgatás érdekességére vidámságára, játékosságára. 

összefoglalva:  

Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a kombinatív képesség 

látszólag a matematika kombinatorika ágával van legszo-

rosabb kapcsolatban, de értelmezése és müködési területe 

alapján megtalálható napjaink és az óvodai élet minden te-

rületén. 
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ű. 

A KU;áiE3INATORIKA nZ.I ÉS STRUKTURÁJA 

1. A kombinatorika általános elemzése  

A kombinatorika a matematikának az az ága, amely tárgyak, 

fogalmak /elemek/bizonyos szabály szerinti csoportosi-

tásával foglalkozik. Feladata, hogy az adott  elemek  cso-

portjait /konstrukciókat/ meghatározott szabály szerint 

eláállitsa és konstrukcióinak számát meghatározza. 

Általános értelembe véve a kombinatorika visszavezethető 

a köznapi gondolkodásra, a kombinativ képesség széles 

körü működési területére. A kombinatorika elemzésével a 

kombinativ tevékenység legfontosabb formáit és kapcso-

latait tárhatjuk fel, igy a kombinatorika elemzése a kom-

binativ képesség összetevőit hozza felazinre, amit a 

fejlesztő programban tudunk felhasználni. 

Mindennapjainkban sokszor kell megoldani olyan prob-

lémákat, ahol sokféle eseményt és annak bekövetkezési 

lehetőségeit szárvitásba kell vennünk. A lehetőségek szám-

bavétele, és szelektálása megszokott tevékenységünk, nem 

is tulajdonitunk különös jelentőséget neki. 	tevékenység 

közben is a kombinativ képességünk müködik, a feladattól 

függő szinten. 

A kombinativ képesség más képességekkel kombináltan olyan 

sajátos megnyilvánulási formát ölt, amely az újitókat, 

feltalálókat, tervezíket, alkotókat képessé teszi új, a 
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hagyományostól eltérő produktumokra. Azaz a kombinativ 

képesség szintje szerepet játszik a kvalifikált tevékeny-

ségek elsajátitásában, végrehajtásában. 

A kombináló tevékenységet modellizálta a matematika és 

hozta létre a kombinatorikát. 

f kombinatorikának felje_;yzett megjelenése i.e. 22J0 kö-

rülre tehető Pinában. Azóta hullámzóan, de foglalkoztat-

ták a matematikusokat, a természettudósokat a kombinativ 

természetű feladatok. 

Napjainkban  gyorsan fejlődő ága a kombinatorika a mate-

matikának. :öle gyorsitja a térhóditást, ho gy  még a társa-

dalomtudományok területén is alkalmazzák. 

A klasszikus kombinatorikának három ágával szoktunk fog-

lalkozni, a permutációkkal, variációkkal ós kombiná-

ciókkal. 

A permutációk, variációk és kombinációk a halmazok elemei-

ből képzett valamilyen konstrukciók /sorozatok, részhalma-

zok vagy el©mrendszezek/. 

Az idők folyamán többféle felosztási elv alapján foglal-

koztak a kombinatorikával. Llost a szintézisüket a 2. ábrán 

ábrázoljuk. 
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2. ábra /Csapó: 1979./ 

E rendszerezés segit eligazodni az elnevezésekben, 

de nem tárja fel a belső összefüggéseket, nem fejezi ki 

a konstrukciók el3állitásának és felsorolásának struktu-

ráját sem. Az elemi kombinatorika feladat lehetőségei 

olyan széles skálájúak, ho gy  azokat áttekinteni, csopor-

tositani nehéz. 

3gyszerü tipusu az összeszámlálási feladat, ahol 

betümatrixokból olvassák ki a magoldásokat. Az asztal kö-

ré illtetés, gyöngyfűzés, ahol a ciklikus permutáció ese-

teit alkalmazhatjuk. 

A halmazok Descartes-féle szorzatát valósitjak meg, ami-

kor két vagy több halmaz elemeiből kell sorozatokat ké-

pezni. Szabályok bevezetésével, bizonyos feltételek be-

tartásával hozhatunk létre konstrukciókat. /Csapó 1979./ 



A komoinatorika témaköréből mi a Descartes-féle 

szorzatnak megfelelő konstrukciókat, az ismétlés nélküli 

variációkat és permutációkat, az ismétléses variációkat, 

mint legegyszeriibbeket alkalmazzuk  először.  .Izek a konstruk-

ciók egy fa alakú ráfial ábrázolhatók, igy szerkezetük 

hasonló. 

Ábrázolási szempontból összetetten, két lépésben állit-

hatók elő az ismétléses permutációk és az ismétlés nélkü-

li kombinációk. ,dőállitásuk a fa rendezéssel, majd A 

konstrukciók osztályoz5sával történik. /Csapó 1979./ 

.szak felhasználását, valamint az ismétléses kombinációt 

/mely visszavezethető az ismétlés nélküli kombináció kép-

zésére/ tervezzük a fejlesztő programba. 

A következőkben a szükebb Yrtelembe vett kombinativ ké-

pességet miiködtető kombinativ müveleteket elemezzük a 

kombinatorikai megközelités oldaláról. 

elfogadható az a megállapitás, miszei'int a kombinativ mü-

veletek mögött a kombinatorikai müveletek sémái hózódnak 

meg. 

Kérdés, melyek azok a kombinatorikai müveletek, amelyek 

egybeszervezéséből a kombinativ müveletaket származtat-

hatjuk? 

A kombinatorikai müveleteknek megfeleló konstrukciók kép-

zésének egy cselekvéssorozatot feleltethetünk meg. 

Lombeszerveződése kevés számú elemek esetében megfigyel-

n tó, majd ezek újabb egybeszerveződéseket alkotva, bizo-

nyos bonyolultságon felül, müveletek sorozatát alkotják. 



Bonyolultsági :szempontból vizsgálva háromféle fokozatot 

kiilönböztetiink meg. /Csapó 1979./. 

Az elemi, az eK,ywzerü  és az Esszetett  bonyolultsági fokot. 

Az elemi kombinativ müvelet, mely meghatározott feltéte-

lek mellett működve az összes konstrukciót előállitja, 

részei már nem működnek kombinativ műveletként. 

Az elemi kombinativ müveletek a fa alakú gráf segitségé-

vel ábrázolhatók. Ide tartoznak a Descartes—féle szorza-

tok, az ismétlés nélküli permutációk, az ismétlés nélkii- 

li variációk és az ismétléses variációk képzésének megfele-

lő konstrukciók. l'7ive1 e négy kombinatorikai müvelet 

strukturája és müködóse megegyezik, egyetlen kombinativ 

müv eletnek foshatjuk fel. Az e;yszerii kombinativ művele-

tet, azokból a kombinatorikai müveletekból ópitjdk fel, 

ahol a fa alak gráffal történő konstrukció képzést az 

osztályozással kapcsoljuk össze. 

+z egyszerű kombinativ wdveletnek tekintjük az ismétlé-

szs permu rációkat ós az ismétlés nélküli kombinációkat. 

A műveletek során az osztályozás egybefonódhat a konstruk-

cióképzéssel. 

Az összetett kombinativ műveletek elemi és e jazerü kom-

binativ müveletek egybeszerveződéséből származnak. 

/Csapó 1979./. ,funk .nkban ezzel a szinttel b3vebben nem 

foglalkozunk, mivel megjelen se a formális gondolkodás 

kialakulásával kapcsolható össze, és ez még az óvodás 

korú gyermektől távol áll. 

jsszegezve:  a kombinatorika ás a kombinativ képesség 
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kapcsolatát, megállapitható, hogy a kombinativ képesség  

jól strukturálható. AEködési szintjein megtalálható a  

"visszacsúszás" jelensée, mely különösen a megszokottól 

eltérő problémák esetében egy alacsonyabb szintű működést 

használ fel és tér vissza az eredeti szintre.  

indezeket figyelembe véve vizsgáljuk a kombinativ müve-

le ti képességek fejlesztését az óvodás korban.  

ll~hez  az  óvoda matematikai feladatrendszerét elemzzük a 

kombinatorika elemeit keresve.  

2. A kombinatorika elemei az óvodai matematikában  

íinden müködő szerkezetnek vagy rendszernek a termé-

szetben és társadalomban vannak elemi részei. Reghatáro-

zott kapcsolatrendszerben működtetve az elemi részek minő-

ségileg fejlettebb produktumot képesek előállitani saját  

szintjükénél. A kombinativ képesség pszichikus rendszer, 

és mint ilyennek, megvannak a rendszert felépitő elemi ré-

szei.  ::fia  a tudomány legtöbb területen túljutott az ele-

mentarisztikus vizsgálatokon és a működő rendszert tel-

jes bonyolultságában, totálisan vizsgálja. 

ü most azért fordulunk az elemek feltárásához és vizsgá-

latához, mivel a kombinativ képességet kialakulásakor, fej-

lődésében kell vizsgálni. 

Az előző fejezetben a kombinativ képességet elemi és egy-

szerű müveletekre bontottuk, a működés strukturáját igy 

vizsgálYttuk.  

idost a kombinatorikának keressük azokat a matematikai ele- 
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meit, melyek feltételezhetően a kombinatorikát alkotják. 

A strukturába épülő ismereteket abból szeretnénk kifej- 

teni, hogy milyen előzetes ismeretek szükségesek a kombina-

torikai feladatok megoldásához. 

A kombinatorikát a végesszámú halmazokban értelmezzzk, 

tehát a kapcsolata a halmazfogalom kialakitásában fellel-

hető. 

A halmazokban értelmezett a reláció. Legszembetünőbben 

a rendezési relációval való kapcsolata, mivel a konstruk-

ciók létrehozásával egy szabályok szerinti rendezést 

végzünk. A sorozatképzés, a rendezési reláción keresz-

tül jelentkezik, mii; a szimmetria és a transzformáció a 

konstrukcióképzős szempontja lehet. 

Ugy gondoljak, a halmazok osztályoz'zsa és bontása felfog-

ható a legegyszerübb kombinütorikai megnyilvánulásnak, 

mivel a részhalmazképzés ós a bontás egyemeletes fa gráf-

fal ábrázolhatók. 

Ebből a megközelitésből az is kitünik, hogy az elemi 

kombinativ müveletek csak előzetes, az értelmi fejlődés 

első szakaAzaiban kialakitásra kerülő ismeretekre és ké-

pességekre épülnek. 



Reláció fogalom 

d Több tárgy közös tulajdons ága  
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Halmaz 
bontása KOA3INA'I'OR IKA Va].ósz inüség 
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"Transzformáció, 

Rendez ési 
reláció  
	t 

zimmetria 

Soro zatok 

Halmaz 
osztályozása 

tárgy tulajdonsága 
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3. ábra A kombinatorika matematikai kapcsolatrend-
szere az óvodában 

Az ábrából kitűnik, hogy a kombinatorika nem mint 

ismeretmegalapozó, hanem inkább /kivezető nyilak nélkül/, 

mint képesség megalapozó ismeret kaphat helyet az óvodai 

matematikában. 

Az óvodai matematika anyagát az Cvodai lievelés 

r'rogramja /ONP/ határozza meg. Az anyagmeghatározásnál 

a cél- és feladatrendszerből kitűnik, hogy  a matematikai 

ismeretanyag eszköz ús nem cél. .Jégpedig az óvodai neve-

lési célok eszköze. 

Az óvodai nevelés célja ". • • a 3-6 éves gyerekek 

sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegitése." 

/ONP 1976. 9. old ./. 



A cél elérése érdekében az óvónő feladata ". . . fejlessze 

és elégitse ki a gyermekek érdeklődését, világosan észlelhe-

tő alapvető matematikai összefüggések, azonosságok, kii-

lönbözősége, változások felfedeztetésével. Gazdagitsa 

a matematikai tapasztalataikat és alakitson ki olyan meg-

bizható képzeteket, melyek későb3i ismereteihez alapul 

szolgálhatnak. 

Fejlessze a gyermek logikus gondolkodását, problémafel-

ismerő- és megoldó képességét, a feladatmegoldásokra irá-

nyuló önállóságát, szóbeli kifejezőkészségét . . . ismer-

jék meg a világot, egyre jogiban közelitsék meg a megisme-

réshez szükséges elvonatkoztatás útját." /ONP. 1976.215.o./ 

A cél- és feladat egyértolmü és beleillik köznevelési 

rendszerünkbe. 

A aratematika jelenleg Lég érvényben lévő anyagát 

/átdolgozás alatt van/ azzal a kritikával kell fogadni, 

amit a megalkotás óta eltelt 13 év mindennapjainkban ho-

zott. Feltétlen pozitivum az alkotókra nézve, hogy a 

komplex matematika ideiglenes tanterve 1974-85-ös évben 

került bevezetésre, mégis a komplex matematikára alapoz-

fa  a követelményeket. 

ilem itt kívánjuk elemezni azokat a nehézségokat, melyet 

a komplex matematika az óvónőknek okozott és helyenként 

mai nap is okoz /szerencsére kevés helyen/. 

Az óvodai matematika anyaga a halmazokkal, relációkkal, 

a geometriával és a méréssel foglalkozik. A főbb témakö-

rökön belLil részletesen foglalkozik a halmazok képzésé-

vel, itéleek alkotásával, a halmazok elemeinek összeha- 



sonlitásával tulajdonság szerint, mennyiség alapján, 

számlálással, a tő- és sorszámnevek használatával, a 

halmaz osztályozásával, bontásával, e yesitésével, a halmaz 

számosság szerinti rendezésével, sorozatok képzésével, 

térbeli és sikbeli kiterjedésekkel, azok becslés, össze-

mérés és mérésével, a tömeg relációjával, a sö©b, tág-

latest, kocka, valamint a kör, téglalap, négyzet geometri-

ai alakzatokkal és a szimmetrikus alakzatokkal. 

A kombinatorika anyagrészt az ONP konkrétan nem ewliti, 

de az anyagok többségében fellelhetőek a kowőinatorika 

elemei.  /3. ábra/. 

Az 01JP-n kiv:i1 az óvodai matematikának több segédkönyve, 

feladatlapgy.ijteménye, tantárgypedagógiai jegyzete van. 

Az 0N.P6.1971-ban adták ki. 

Az 1973-ban megjelent tantárgypedagógiai jegyzetben igy 

fogalmaz a szerző: 

"A halmazelmélet lehetőséget kinél a kombinatorika néhány 

egyszerd formájának óvodai felhasznál ára. /A kombinato-

rika az elemek bizonyos elhelyezkedési lehetőségeit vizs-

gálja/• 

A nagycsoportos óvodás gyermek képes a lehetőségek fel-

fedezósére. 6zivesen old meg olyan feladatokat, amelyek  

eredménye különböző variációk lesznek. 

Az eredmény akkor vezet igazi sikerélményhez, ha azt 

mondja - és igaz - "mFasképpen már nem lehet". A variációs 

készség fejlesztésével elösegithetjük a bontás mihele- 

tének sikerességét." /zerk. Perlai Rezsőné 1977. 30. old./ 
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Külön emliti a halmazok szorzatát és annak gondolkodás-

fejlesztő hatását. 

Az 1979-ben az Országos Pedagóáiai Intézet kiadta "Az 

iskolaelőkészitő foglalkozások programja" c. könyvet. 

len már tanitási anyagként emliti a kombinatorikát: 

"Az 1. osztály tanitási anyagának megalapozását szolgále 

ja ez a néhány játék, amelyet itt bemutatunk. Ne tanil-

ják meg ezeket a játékokat a gyermekek, hanem a próbál-

gatás során a lehetőségekkel ismerkedjenek. 

Tehát nem a feladat megoldása a cél, csupán próbálgatás 

és minél több lehetőség felfedezése." /.API Az iskolaelő-

készitá foglalkozás programja 1979./ 

A javasolt játékok konstrukciója kötetlen vagy csak kevés 

megkötést tartalmaz. Igy valóban csak a próbálkozás szint-

jén oldhatják meg, megoldási korlátot a rendelkezésre 

álló elemek száma ad. 

Utal az anyag az alapfeladatok más ötlettel történő fel-

ruházására. 

Az 1982-ben megjelent Csertő-.:csédi-Nagy-Puppí Iskolaelő-

készitő kompenzálás c. könyve, itt is alkalmazzák a kom-

binatorikát. 

"Gyakorolják két-háromféle elemből a lehetséges variánsok 

összeállitását, játékos manipuláció során /pl. babaöl-

töztetés, zászlókészités/." /159.o10./ 

néhány példán látható, hogy  a kombinatorika alkalmazása 

az óvodában sok ember fantáziáját megmozgatta, de a fel-

említett feladatok szerkezetéből kitűnik, hogy nem min-

dig az egyszerüből kívántak kiindulni. Olyan kombinato- 
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rikai feladatokat is emlitettek, játékként, amely meg-

oldva már inkább tágabban értelmezhető kombinativ képes-

séget mük dteti, vagy a kombinatorikai rendsze-üinkben 

nem is található. 

Jsszefoglalva: az óvodai matematika anyaga, ha fejlődésé-

ben értelmezzük, tartalmazza konkrétan a kombinatorika 

anyagát, azonb'n nem veszi figyeleLibe a kombinativ mű-

veleti képesség fejlettségi szintjét. 

Jgy gondoljak, houy előkészitő anyagokkal a kombinatori-

ka szerves része lehet az óvodai matematika anyagának, 

megoldásához természetesen a gyermekek jellemző tevékeny-

ségére a játékra épitettünk. A játékra, mely lehetőséget 

ad az ismeret szerzésre, bővitésre és képességek fejlesz-

tésére. 
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A MD141BINATIY KLÉGErI' F.tzL.tySZT Ő ÓVODAI JÁTÉKOK 

ÉS  FELADATOK 

1. As óvodás korú gyermek játékának értelmezése  

A játék értelmezése ma forrongó, alakuló területe a pszi-

chológiának és pedag5 giának. A játékkal foglalkozó ere-

deti elméletek mindegyike más kt rdéscsoportra irányul, 

más aspektusból vizsgálja. Susanna Jillár Játékpszicho-

lógia cimü munkájában a játéknak tizenkét féle magyaráza-

tát összegezte. Nem célunk játékelméleti kérdésekbe el-

mélyülni, de abból a szempontból, hogy a játék az óvodás 

korú gyermek alaptevókenysége, feltétlen foglalkoznunk kell 

néhány állásfoglalással. 

Főként azok a játékelméleti állásfoglalások érdekelnek 

minket, melyek napjainkban tisztázódnak és figyelembe ve-

zik az óvodai kereteket. 

A játék marxista elmélete szerint a játék, mint minden 

emberi tevékenység, a valóság aktiv tükrözése, az óvodás 

korú gyermek elsődleges tevékenysége. A Játékban alakul-

nak ki a gyermekeknek azok a tulajdonságai, képességei, 

melyek l:;hetővéget adnak arra, hogy fejlődésük magasabb 

szintjére jussanak el. 

.egyben kialakuljanak bennük a fejlettebb tevékenység elő-

feltételei. Az óvodáskor végéig a játék marad a fő tevé-

kenység, a munka és a tanulás megőrzi játékos jellegét. 

A játékot tudatosan felhasználjuk és sajátoinirányitjuk 
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a yerzek célirányos fejlesztése érdekében. A játék igy 

eszközként, módszerként alkalmazható és eredményezi a 

tartalommal együtt a gyermekek személyiségformálását. 

A gyermek a játékot addig játsza, amíg érdekes, kielé-

gülést nyújt, 5römet szez :z. A játékban minden elérhető 

és mindent képes is a yennek eljátszani. 

A gyermek a játékban nem teljesitményre, eredményre tö-

rekszik, kanom a tevékenység folyamata köti le érdeklődé-

oét. A játék a gyermeknél önmagáért való, mégis miközben 

önfeledten játszik, belső feszültségét csökkenti, és 

tükrözi a felnőtt cselekedetét. 

Van olyan  elmélet, mely a játékot a gyermek "menekülésének" 

tartja. Valójában a játék lehetósk;et ad a gyermeknek az 

élet kipróbálására. 

A játék kisérletezést jelent a gyermek számára, a környe-

zet megismerését, tanulmányozását, az információk 

tését, érzékeléssel és mozgással, emócionálisan és intellek-

tuélisan. A gyermek a játékhoz szabályokat, követelménye-

ket állit fel, ennek hatására alakul a belső motiváció, az 

önértékelés, az önuralom. A  gyermek  a játékában bár lily°n 

tárgyat képes bárminek elfogadni. "Aond juk, hogy ez e gy  

repülő." »z a szimbólum tudat is hozzásegiti a gyermeket 

1h :,oz, hogy bár a képzelet segitségével a felnőttek  leg-

változatosabb tevékenységét is képes eljátszani, d e  nem 

szakad el olyan mértékben a valóságtól, hogy ne tudná: mi 

az igazi. aegfigyeltük az óvoda kiscsoportosainál, hogy 

a só-liszt gyurmából kószitett süteményeket többen meg-

kóstolják. :snnek magyarázatát arra vezetjük viaza, hogy 
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a formaazonosski jelentős a játék és a valódi sUtemény 

esetében. 

A gyermek pszichikuma, alapvető fejlődése szoros kap-

csolatban van a játékkal. A játék szinvonala, fejlett-

sége a ;_;;gyermek személyiségfejlődése szempontjából jelen-

tős. .c:inél gazdagabb, sokrétűbb, bonyolultabb a játók, 

annál inkább biztosított a gyermek fejlődése. • 

A fejlettség szempontjából a játékot felosztauk gyakorló-, 

szer•. p-, konstruáló-épitő és szabályjátékokra. 

A ,gyakorló játékban egy-egy véletlenül létrejött cselek-

vés öröme ájabb cselekvésre, ismétlésre készteti a gyer-

meket. 	az ismétlés bizonyos funkciók gyakorlását je- 

lenti. 

D.B. alkonyin a szerepjátékot igy határozta meg: 

"Az óvodás korú gyermek szerepjátéka kifejlett formájá-

ban olyan tevékenység, melyben a  gyermekek  a felnőtt 

szerepét /funkcióit/ vállalják magukra, és speciálisan 

kialakitott játékkörülmények közt általánositott formá-

ban reprodukálják a felnőttek tevékenységét ós a felnőt-

tek közti viszonyokat. A játékkörülményekre jellemző 

a kílönféle játéktárgyak felhasználása, melyek a felnőt-

tek tevékenységének valóságos tárgyait helyettesit k." 

/i .konyin 1964./ 

A konstruáló, épitő játékban  a gyermekek játékszer-

ből, alkatrészből és különféle anyagokból épitményeket 

vagy játékszereket hoznak létre. Legismertebb és egyik 

legtöbb lehetőséget rejtő a "LaGO" játékkészlet. 

A szabályjáték pontosan meghatároze tt szabályok eze- 
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rint zajlik le. A szabályok meghatározzák a kezdés, a 

játéktevékenység menetét, befejezését. 

A lényegkiemelés után elemezzük a játékfajtákat a bennük 

levő lehetőség, főként a kombinativ képesség müködteté-

sének lehetősége szempontjából. 

A gyakorló játék  a véletlen mozgásból indul ki. -;z a vé-

letlen, rendszertelen mozgás sokféle rendezetlen struk-

turájú tevékenységet foglal magiba. Az ismételgetés a 

gyermek számára tevékenységi rutint, alapvető tapasztala-

tot,  ismeretet biztosit. A célnélküliséget jellemzi az is, 

hogy nehezen hagyják abba a megkezdett j á tékot, me.oevség 

és tapadás a velejárója. z a tevékenység elősegiti a 

tulajdonságok és relációk ismeretét. Bár a játéktevékeny-

ség fejlettségének szintje a gyermek emocionális és in-

tellektuális szintjéhez kapcsolódó, mégis az egyes játék-

formák függetlenül is megfigyelhetők. Az az inkább vissza-

térés jelleg, azzal indokolható, hogy itt is érvényes, 

hogy az egyes szintek előkészitik a fejlettebbet, bonyo-

lultabbat. 

Az előkészités figyelhető meg, mikor a gyöngyfűzést meg-

kezdi a gyermek. Ekkor ismerkedik a gyönggyel, felfedezi 

rajta a lyukat, belefűzi a zsinórt és a siker a zsinóron 

maradás. A gyön yfüzés tevékenysége megjelenik a konstruk-

ciós, épitő játékoknál is sokkal fejlettebben, már célja, 

hogy a gyöngyök nagys g, vaey Szin szerint kerüljenek a 

zsinórra, sőt belevihető ecy rendszer is, ami megteremt-

heti a kombinatorikai feladatot. 

Gyakorló játék valósul meg a hang és beszéd játékos gya- 



korlásakor. A hangok, szótagok, szavak rövid mondatok és 

dallamok szabály szerinti ismétlés folytán válnak játék-

ká. Megjelenik a ritmus, és kapcsolódhat hozzá moz;ás. 

.:lapfokú improvizációnak foghatjuk fel, és mint ilyennél 

a kombinatív képesség elemi műveletei jelennek  meg. A 

mozgás gyakorlása valósul meg a meghatározott útvonalon 

való szaladgálásban, egyik szónyegról a másikra történő 

ugrálásban játékeszközök tologatásában, húzogatásában. 

A mozgásgyakorlásnál jegyezzük meg, hogy a tárgyi 

környezet szük volta, a csoport magas létsz&ma gátló té-

nyezőként lép fel a moz ;ősformák széles skáláju gyakor-

lásában. A "hogyan lehetne másképpen!" alapkérdés ne© va-

lósulhat meg kellő mértékben a mozgásban. 

A rakosgatás közben a gyermekekben valamilyen maguk al-

kotta szabályok alakulnak ki. Lpitőelemek rakosgatása 

járművek, játékállatok felsorakoztatása, tárgyak etyuás-

ba és egymásra helyezése, jellemző tevékenység. 

ugyértelmüen megállapitható4 hogy a gyakorló játék jó lehe-

tőséget biztosit az elemi műveleti képességek kiale.k i.t€- 

Sára, fejlesztésére. 

A szerepjátékban  sa átos lehetőség rejlik a környe-

zet, valamint az emberek közötti kapcsolatok megismeré-

sére, felfogására és visszaadására. tyzért a szerepjáték 

lényegéhez tartozik szociális, közösségi jellege. A  gyer-

mekek közötti társas kapcsolatok, az egyyüttmüködés, a 

költ sünös alá- és fölérendelés, a közös tevékenység fi-

gyelhetó meg a szerepjátékban. A társak választásának 
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lehetősége és a saját szükséglete optimálisan valósul 

meg a játékban. A szerepjáték befolyással van az óvodás- 

kor összes játékfajtájára, lényegében keretei között meg-

találhatóak a többi játékok, illetve a szerepjáték eleme-

it beleviszik más játékokba is. 

A játékban az emberek közti viszonyok és kapcsolatok meg-

előzik a gyermek életében valójában jelentkező kapcsola-

tokat /pl. szülő szerep, óvónő szerep, gépkocsivezető—

pilóta szerep stb./ igy a gyermek aktivan átéli a kollek-

tiv cselekvés erkölcsi normáit, ami saját valós élet-

szintjén nem' jelenik meg. izek rögződhetnek és hatnak a 

játékon kiv'ili tevékenységre is. 

A szerepjátékban a barkácsolásnak nagy jelentősége van. 

Az élethelyzetek utánzásához, valódi vagy a valódihoz 

hasonló eszközökre van sükség. _zek segitséggel történő 

elkészitése már a konstrukciós, épitő játéktevékenységre 

utal. 

alkotás, a manipulációs tevékenységen túl a kogni-

tiv szféra terméke is. 

Az óvodás gyermekek játékköre nem lenne egész a drama-

tizálás és bábozás nélkül. Az esztétikai élmény igénye, 

mely az óvodás korú gyermeknél olyan esős, hogy önmaga is 

felszabadultan részt vesz a játék megalkotásában /pozi-

tiv és negativ figurák szerepét vállalja/. A bábbal való 

kapcsolat nagyon szgles körűen felhasznált /projekció, 

segités a bábnak, manipuláció fejlődése/. A dramatizált 

mesék és bábjelenetek elemeinek variációs lehetőségeit 

oldják meg a meseváltozatok létrehozó sóval. :.zeretik 

és lelkesen kombinálnak, hogy eltérő legyen az előző 
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mesétől. Az élmények ujraalkotása a kombinativ képesség 

működését igényli, működésének szintjét a megoldások 

sokszinüsége jellemezheti. Gyakran és jó eredménnyel 

használták ezt a formát az iskolaelókészitő kompenzálás-

nál. /Csertő l932./. 

A konstruáló, épitó játék  a gyakorló játék fejlet-

tebb formájaként már kiscsoportban megtalálható.  

A gyermekek gyakran véletlenszerüen,bonyolult épitménye-

ket hoznak létre. A játéktevékenység során a játékele-

mek kombinálása, variálása juttatja sikerélményhez a 

gyermeket. ennél a játéknál döntő szerepet kap az eszköz 

és a benne levő lehetőség. 

A lehetőségek keresése, a megoldások sokszer(5sége jelen-

tős fejlesztő hatású az elemi műveleti képességek kiala-

kitásának és magasabbrendü műveleti képességekké szerve-

ződésének vonatkozásában. 

játékfajtának kiemelt fontosságot és lehetőséget tu-

lajdonitunk a kombinativ képesség fejlesztése szempont-

jából, ezért a későbbiekben még visszatérünk a konstruáló 

és épitő játékokra. 

A szabályjáték  a kötöttségével inkább feladatjelle-

gűvé válik véleményünk szerint, viszont mint formai fej-

lődés megkönnyiti a kombinativ műveleti képesség kiala-

kitását, fejlesztését. A szabályok betartása, vagy be 

nem tartása különböző érzelmeket vált ki a játék résztve-

vőiben, ami nagymértékben meghatározza egymáshoz és az 

alakuló közösséghez való viszonyát. A győzni és vesziteni 
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tudás elviselése komoly probléma még felnőtt korban  is. 

_Libben a játékban ezen túl a másik eredményeinek elisme-

résére is eor kerül. 

Többségük két csoportba  sorolható:  

— mozgásos, /dalos, mondókás, fogócska, bújócska, 

körjáték, labdajáték stb./ 

— értelmi képességet fejlesztő játékok, /az érzé-

kelés, megfigyelés, figyelem, emléke-

zés, gondolkodás, képzeletfejlesztő, 

stb./. 

L)sszefoglalva: az óvodás korú gyermek játékformáinál el-

mondható, hogy elkülönithetők, fejlődésükben differen-

ciálódnak, mégis megjelenésük gyakran együtt, egymást át-

szőve, kiegészitve, figyelhető meg. 

A játékban minden esetben a gyermek valamilyen irányú 

fejlődése vagy annak lehetőségie megtalálható. Nem öncélú 

tevékenység. Ha a játékot helyesen akarjuk értelmezni, 

mi felnőttek tudjunk azonosulni vele. A jó játék az óvónő 

és gyermek, vagy felnőtt és gyermek kapcsolatában az, ha 

mindkettőnek izgalmat, örömet okoz. 

Ne  feledjük, a játék nem életkorhoz kötődik, de egyes 

életkorokban új világot nyit. 

2. A kombinativ képességet fejlesztő óvodai ;játékok és  

feladatok szerkezetének elemzése  

A kombinativ képesség fejlesztése, csakis működteté-

sén keresztül valósulhat meg. A kombinativ képességet, 
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müveleti képességként értelmeztük úgy, hogy alapul szolgál 

több más müveleti képességgel az általános képességeknek. 

Az általános k , pességként értelmezett alkotóképesség 

összetevőjeként a legk;ilönbözőbb tartalmakon valésulhat 

meg. A konstrukciók elemei lehetnek foalmak, tárgyak, ese-

mények vagy szimbólumok. 

A képességek működésénél általában azt tartjuk, hogy 

akkor tekinthetők kialakultnak, ha tartalomtól függetle-

n;il tudnak miködni, A kombinativ képességek fejlettségi 

szintjeinél korábban ealitettük, hogy a művelet előtti és 

s konkrét műveletek szintjén a képesség működése korl áto-

zott és ezért a tartalomnak döntő szerepe lehet. Csak va-

lóságos tárgyakhoz és konkrét tevékenységekhez kapcsolód-

va nyilvánul mes. A müveleti képesség müködését még fej-

lettebb szinten is befolyásolhatja a tartalom. A feladat 

megoldásához  elsősorban megértésre van szükség. Gyakran 

és ez megfigyelhető volt az óvodásoknál, a tartalommal 

együttjáró "zaj" /információelméleti szempontból a feladat 

lényegéhez nem tartozó, felesleges zavaró hatások Összes-

sége/ neheziti vagy gátolja a megértést. Ugyanolyan fel-

adatszerkezettel működő, de más szituációba ágyazott fel-

adat, a 6, 7, 3 számú feladatlap, /ismétlés nélküli per-

mutációt valósit meg/  más  eredményeket hozott ugyanannál 

a gyermeknél. B. Krisztián 6,5 éves /76 hónapos/ 6. fel-

adatlapot /hóemberekre különböző fazekakat kell rakni • • ./ 

123, 213, 321, 132, 231 konstrukciókkal jól inditotta, 

majd 21 jelölésnél észrevette, hogy olyan konstrukció már 
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van és abbahagyta, áttért a másikra, észrevette 301 

konstrukció hibáját és abbahaK,yta. Jóságtényez6je J=0,83. 

A 7. feladat /3 gyermek szánkázik/ az 123, 321, 213, 132 

konstrukciók után nem csinált többet. 

Azt mondta, nincs több megoldás! J=0,66. 

A 8. feladatlap /pillangók szállnak a virágokra/ szinha-

tásával, cselekményével mJtiválttá tette /ez abban mu-

tatkozott meg, hogy minden lehetóséget felhasznált a 

konstrukciók létrehozatalára/ de a 6 jó megoldás mellett 

3 isaótlésnek is szerepelni kellett. ' 1ego1dás konstruk-

ciói 132, 312, 231, 2a, 213, 123, 321, 321, 211. J=0,5 

A zajhatások szempontjából a 6. feladatlap legkevés-

bé zajos /3 konkrét tárgyképhez 3 kdlönböző tárgykép ren-

delése/. A 7. feladatlapon /3 gyermekkép és egy tárgy 

képen kialakitható sorrendiség/ pontosan a sorrendiség 

absztrakciós szintje neheziti a megoldást. 

A o. feladatlap a legzajosabb, bár látszólag ekvivalens 

a 6. feladatlappal. A szinhatás serkentő, és a virágok 

k;ilönbözősége zavaró hatású. 

Az óvodás korú gyermekeknél nagy jelentóségü a zaj és 

nem is értékelhető egyértelmzen. A túlzott motiváltság, 

ha :aég nem alakult ki a tudatosság, rossz konstrukciókra 

serkent. A zaj az orientációs szakaszt zavarja, de ha-

tással van a tevékenységi szakaszára. 

A fogalomalkotés és a zaj kapcsolatával foglülko-

zik.A matematika tanulás pszichológiája c. könyvében 

R.R. 6kemp. /Skemp 1975. 85. o./ 
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A zaj megszüntetése a feladat körül ideálisnak tűnő, de 

megoldhatatlan, káros és haszontalan lenne. A feladat csu-

pán strukturává válna. Gátolná a lényegretörő, lényeglá-

tó  tulajdonságok kialakitását. 

A zaj csökkentése célszerü amig nem megy más rovására. 

A kombinativ képesség műveleteinek fejlődési szintjeinél 

megfigyelhető, hogy az elemi műveletek /hasonlitások, 

felcserélések stb./ szerveződnek egybe és hoznak létre 

bonyolultabb müveleteket. A kombinativ képesség kifejlő-

désében más isu;eret /térbeliség, sorrendiség, különböző-

ség, számosság/ is szerepet játszik. 

zagy 3,5 /41 hóngpos/ éves gyermeknél a két elem kiválasz-

tásával történő konstrukció képzését akadályozta, hogy a 

"különböző" és "ugyanolyan" kifejezések tartalmát rosszul 

vonatkoztatta. Belátható, hogy a tartalomtól való elsza-

kadás nem lehetséges. 

2:z teszi indokolttá a játéknak és a feladatnak a megkülön-

böztetését és a jellemző tevékenységre a játékra való tá-

maszkodást. 

A  képességiejlesztó programban alapul vettük, hogy kombi-

natorikai játékokat kell alkotni, vagy adaptálni az óvo-

dás koré gyermekeknek. A fe jlesztó tevékenységet ezen ke-

resztül kell elkezdeni. Ilyen játékoban megismerhetik a 

feltételekhez való alkalmazkodást /szabályjáték elem/ és 

manipulációs tevékenységről tapasztalatokat gyűjthetnek 

/konstrukciós, épitó— vagy gyakorlójáték elem/, de a 

konstrukciók teljes számú Megtalálása neLa cél! .z t tart- 



— 41 — 

juk a kombinatív képességet fejlesztő játékok legfontosabb 

kritériumának, azon túl, hogy mükődteti a kombinativ ké-

pességet. A játék kifejezést ezentúl ilyen értelemben 

használjuk. 

Nagycsoportos gyermekeknél /vagy fejlettebb közópsósöknél/ 

kombinatorikai feladatok is előfordulhatnak és kell is, 

hogy előforduljanak. akkor, igaz játékos formában, de a 

konstrukciók teljes számának keresésével, célirányosan 

és célkivárással szükség esetén részeredmények megerósi-

tésével, egy—egy új konstrukció megoldására való ráveze-

téssel, biztatással oldathatjuk meg a feladatokat. 

A játékok, feladatok szerkesztésénél alapvetően abból 

indulunk ki, hogy megvalósuljon az elmélet és a gyakorlat 

harmóniája. Nem  lehet célunk olyan feladatokat kitalálni, 

melyek a gyermekekben nem inditanak meg azonosulási fo-

lyamatot. Legjobban elterjedt a játékban és feladatban 

a problémahelyzet felvetése. A problémahelyzetek/klasszi-

kus értelemben véve: megoldáskeresések/ legtöbb esetben 

motiváltságot hoznak létre a g;; ormekben. alresszJk fel az 

érzelmeket, ezen keresztül juthatunk el az értelmi müköd-

tetéshez. A matematikai tartalmú játék és feladat az ér.- 

zslmekkel kölcsönhatásban van.  A  gyermek érzelemmel kap-

csolódik a matematikához /kiváncsiság, csodálkozás/ t  a 

matematika müvelése közoen sejlődnek az érzelmem /sikerél-

mény, a játékhoz, feladatvégzéshez pozitiv viszonyulás, 

érzelmi azonosulás/. /i utiné-1Luti l93l./ 

r;otiváltság nélkül a gyermek nem vesz részt a játékban, 
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"én most mással játszok" - mondja és noki van igazat 

A motiváltság az előfeltétele a problémamegértésnek. 

A probléma és a megoldás t:özött akadályok vannak, ezt 

mutatja a 4. sz. ábra. 

4. sz.  ábra 

Az akadályok elkerüléséhez több út is tartozhat. Ha 

a regoldás minden út végén azonos (  konvergéló a feladat 

megoldása, jelentősége a célkeresésben, a sikerélményhez 

jutásban van. Naüyon sok feladatunk ilyen jellegű. A já-

tékban és feladatban az ilyen szerkezetnek a labirintus 

játékok és feladatok felelnek meg. .émája az 5. sz. áb-

rán látható. 

Pr 

  

M 

  

    

5. sz. ábra 
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Bonyolultabb problémahelyzeted fordulnak elő, amikor 

több ekvivalens megoldási javaslat is létezik. 

Az  ilyen szerkezetű feladatok hegoldás szempontjából 

divergálóak. Ilyen divergáló feladatoe;oldási sémát mu-

tat be a 6. sz. ábra /Lénárd 1978. nyomán/. 

6. sz.  ábra 

Általában a divergáló feladatok azzal is növelik megol-

dásuk nehézségi fokát, hogy meghatározott számú megoldá-

sokat keresnek  /pl.  a kombinatorikai feladatok stb ./. 

A gondolkodás oldaláról vizsgált játék es feladatszerke-

zetek kombinatorikai szempontból más sémákat mutatnak. 

Az igy vizsgált szerkezetek a konstrukciók létrehozásá-

nak gráfjait mutatják. 

Az óvodás korú gyermekeknél két alapvető szerkezetet 

használhatunk a játékokban és feladatokban. Az egyik a 

Descartes—szorzatnak megfelelő, a kételem hosszúságú 

konstrukciókat, mint a 7. sz. ábra mutatja. 
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7. sz. ábra 

Az ilyen tipusú játékok és feladatok 1, 2, 3 elemszá-

mú halmazok esetén eltérhető konstrukciószámot adnak, 

működési algoritmusuk egyszerű, megtanulható, manipulá-

cióban megvalósitható. Ide tartoznak a variálás és az 

ismétlés nélküli permutációk műveletei. 

A másik szerkezet a kombinálásokat valósitja meg. 

Ábrázolása fa—alakú gráffal történhet és a konstrukció-

képzést az osztályozással kapcsolja össze. z a kétlép-

csős szerkezet nem működik minden esetben, előfordulhat, 

ho gy  a konstrukció előállitása egybefonódik az osztályo-

zással. Igy egyszerűsödik a megoldás. 

Általános esetben a :aüködési szerkezetet a 8. sz. ábra 

mutatja. 

A kombinálás szerkezete bonyolultabb, mint a 

Descartes—féle szorzatoké. A működési algoritmusnak ki-

alakitása óvodás korban ezért nem is lehet cél. 

Azoknál a játékoknál, feladatoknál, ahol a megkötések 

száma kevesebb /pl. ismétléses kombinációk/ egyszerübbek 

a megoldási algoritmusok. 
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8. sz.  ab ra 

A  variálás és a kombinálás szerkezeteket az óvodában a 

manipulativ szinten alkalmaztuk. 

Néhány feladatlapot szenzoros szinten is megpróbáltunk, 

bár ez a szint az óvodában nincs kellően fejlesztve, 

annak ellenére, hogy a matematikai és környezetismeret 

feladatlapjai ezt igényelnék. 

ossze;ezve: a játék és feladatszerkezetek a bonyolultabb 

szerkesztéseknél adnak támpontot, de a fejlesztés során 

több olyan játékra és feladatra is szükség van, mely 

inkább elemi műveleti képességeket működtet, ezáltal nem 

strukturálható egyértelműen. 

3. Játékleirások és feladatok ismertetése  

A megelőző részekben már ismertettünk néhány szempon-

tot, amely meghatározó a játékok és feladatok szerkeszté-

sében. .inden játék-és feladatszerkezetet kipróbáltunk, 



néhányat nem a fejlesztő programban résztvevő gyermekek-

kel, mivel a sok feladat eltorzitaná a csoport óvodai éle-

tét és kombinbtiv képességcentrikussá teszi a nevelő-

oktató munkát. 

Alapvetőnek tartjuk Dienes Zoltán által megfogalmazott 

négy elvet, melyet ő a matematika tanitására vonatkozta-

tott, de érvényesithető a játék és feladattervezésnél. 

1. "A dinamika elve — gondoskodni kell egyrészt elő-

készitő, másrészt strukturált, harmadsz'r pedig gyakorló 

és/vagy tükröző tipusú játékokról. A rajtuk szerzett ta-

pasztalatok alapján előbb—utóbb kialakulnak a matematikai 

fogalmak, feltéve ha minden játéktipüst megfelelő idő-

ben vezet.ink be. • . ". 

"Bár ezek a játékok kisebb gyez•mekek esetében szükségkép-

pen konkrét tárgyakkal folynak, fokozatosan bevezethet-

jük a gondolati játékokat is, hogy izslitőt adjunk a  leg-

vonzóbb játékról, a matematikai kutatásokról". 

2. "A konstruktivitás elve — a játékok strukturálá-

sában a konstrukció mindig előzze meg az elemzést, ez 

utóbbi szakasz a gyermek tanulásából 12 éves kora előtt 

majdnem teljesen hiányzik." 

-ttől részben eltérő megfigyelést tettünk a zászló-

készités manipulativ szintü feladatmegoldásában. A közép-

ső csoportosokra jellemző volt a hely és eszköz adta 

konstrukciósz ám létrehozása /ismétlés nélküli permutáció 

volt a feladat/. 

—ível  9  zászlóhely és 27 szinelem állt rendelkezésükre, 

mind  kirakták és hasonlitások alapján azonosságokat keres- 
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tek és vették le a rossz konstrukciót. A nagycsoportosok-

nál néhányan a konstrukció előállitásakor végezték az 

összehasonlit;ásokat. Nem is lépett tovább a 6 konstruk-

ció kirakása után az egyikük, de nem kapott megerösitést, 

a többiektől már több mint 6 kirakott "megoldást" látott 

és akkor folytatta, természetesen rosszul. Benne már jól, 

de még bizonytalanul működött a komoinativ képesség for-

mális szintje. Itt a gyermek már képes volt az elemzést 

a feladatmegoldásba beieszöni. 

3. "A matematikai változatosság elve — változókat 

tartalmazó  fogalmakat olyan tapasztalatok alapján lehet 

eredményesen kialakitani, amelyek a lehető legtöbb vél-

tozót variálják". A legfontosabb tulajdonságok változat-

lansága, a szerkezetállandóság elősegiti az absztrakciót 

ós ezzel a fogalom vagy képességalakulést. 

4. "A perceptiv /észlelósi/ változatosság4, vagy több-

szörös konkretizálás elve — célszerü a fogalmi strukturá-

kat lehetőleg sok ekvivalens, de az észlelés számára kü-

lönböző formában bemutatni a , yermekeknek, hogy  a fogal-

mak kialakitásában minél jobban érvényesülhessenek az 

egyéni különbségek és, hogy a gyermekek egy—egy fogalom 

absztrakt matematikai tartalmát minél inkább megra ;ad--

hassák". /Dienes 1973. 66. old./ 

Az ismertetett elvek nemcsak a játék— és feladatter-

vezésre, de az alkalmazsra is adnak utalást. 

Az alkalmazásszempontú értelmezésével a fejlesztő program 

ismertetésénél fogunk foglalkozni. 

Jelentséget tulajdonitunk a tervezésnél a játékok 
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és feladatok "korhü "-ségének. Értjük ezalatt, hogy az  

aktualitás, a napjainkban a gyermekeket érdeklő társa-

dalmi és természeti környezeti hatások valóra válhassa-

nak. Nem utolsó sorban legyen a játék és feladat az óvó-

nő számáva is újszerű, érdekes.  

Az itt felsorolásra kerülő játékok és feladatok nem  

kizárólagosan az óvodai matematika foglalkoz sokhoz ké-

szültek. Felhasználhatók egyéni, mikrocsoportos és fron-

tális formában. Néhány esetben, a nem szereplő gyermekek  

aktivizálhatók, ellenőrzésre, megfigyelésre.  

Három csoportba sorolhatók - előkészitő játékok, képes é g-

fejlesztő játékok és képességfejlesztő feladatok.  

Az előkészitő játékokkal az elemi műveleti képessé-

gek működtetésén keresztül szerepet kap a fogalom és szó-

használat gyakorlása. Több esetben azt figyeltük meg,  

hogy a gyermekek nem veliink azonos érteimben használnak  

kifejezéseket /pl. 3,5 /41 hónapos/ éves gyermek azért 

oldotta meg rosszul a mérőteszt első feladatát, mert a  

"különböző" és az "ugyanolyan" kifejezéseket felcserél-

ve használta/. A bizonytalan szó és fogalomhasználat  

át ja a feladat megértésének.  

janipuláeiós gyakorlásra is szákséfi van, hiszen  

néhány esetben a mikromanipuláció fejletlensége /pl. a  

pálcika kirakásoknál a figyelmét elterelte, a konstruk-

ciókat elrontotta, a két kéz használatának kooratinálat-

lansága/ zajként jelentkezik a feladat megoldásában.  

A  képességfejlesztő játékokban  már megjelenik a  
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konkrét igény a komöinaúiv képesség működésére a műve-

let előtti szinten. Nem cél a lehetőségek feltárása a  

konstrukciók teljes k:irü meghatározása. A létrejött  

konstrukciókat feltétlen szemléltessük valamilyen módon 

és a játék végén számláltassuk meg.  

;serkentőek lehetnek az egyéni vagy mikrocsoportos ver-

senyjátékok. A játék tartalmazzon manipulációt, mozgásos  

formákat és gondolati szintet.  

A kzpessógfellesztő feladatokat a működő kombinativ 

képesség továbbfejlesztésére érdemes használni.  

Alacsonyabb elemszámok esetén jó megoldásnak az összes  

lehetséGes ás jó 1:onstrukciót tűzzük ki. 

A feladatoknál meg kell valósitani a manipulativ, a szen-

zoros és fogalmi szintet. Az utóbbi csak differenciá-

lási céllal kerüljön alkalmazásra a jobb képességű  ~ yer-

me ke knél.  

Néhány esetben a játék vagy feladat tipusszerkezetát is-

mertettük és csak utaltunk a többi variánsra.  

Több játék és faladat két-három fejlettségi szinten is  

szerepelhet kis változatással. A játékok fejlettségi 

szintjeit természetesen a csoport fejlettségi szintje  

dönti  el.  

4. Játékismertetések:  

a/ aőkészitő játékok:  

1. .,Ifivel tudod kirakni?  

szköz  s  dominólapok, melyeken különböző mennyiségü pon- 

tok vannak megosztva. 3özponti szemléltatéshez számképek  

3-20-ig.  
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ázervezés:  a matematika .foglalkozáson ©lért számkörön 

belül játszhatják. Frontális szemléltetéssel, egyéni 

megoldással. 

A  játék menete:  az óvónő számképet mutat fel, a gyer-

mekek saját dominóik közül kiválasztják, hogy melyikkel 

tudják kirakni ugyanazt a mennyiséget. Játék közben vál-

toztatjuk ás megadhatjuk, hogy 1-2-3-4 stb. dominóból 

rakja l;i valaki. A játékban használjuk ki a több megol-

dás megkeresését. Vorsenyk :;nt is lehet játszani, ki tud-

ja többféleképpen kirakni a felmutatott számképet? 

5-6 menetet játszunk! 

Nevelő értéke:  &y akorolják a számlálást, összehason-

litást, Absztrakciós szintje változó a játéknak. nősö-

dik bennük a megoldáskeresés, igy megalapozható a kombi-

nativ képesség. Utyanerro a játékszerkezetre megvalósít-

ható a szines rudakkal történő hosszságkirakás, vagy a 

bontás témájához kapcsolódó játékok, változatos eszkö-

zökkel /pl. 5 alma 2-3-4-5 tálcára kirakása/. 

yzek a játékok a gondolkodás rugalmasságát is fejiec,,tik 

és a differenciálásra adnak lehetőséget. 

2. 13üvös négyzet  

_4szköz:  3x3 négyzetet tartalmazó négyzetlap, uágneses 

korongok, vagy termények. 

Nzervezós:  matematika foglalkozson vagy játékidúben, 

frontálisan gajd egyénileg is játszhatjuk. Fokozható a 

játék nehézségi foka ha négyzetekbe készitLink elő szám-

képeket és változtatjuk az alkalmazott számkürt. 
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• • • 

7-es Számkör 
	

7-es számkör 	9-es számkör 

9. ábra 

Játék menete: a központilag kitett négyzeten az 

ovónő elkezd kirakni 3-4 számképet. A gyermekeknek foly-

tatni kell úgy, hogy a sorokban és oszlopokban az adott 

számkép jöjjön ki. /pl. 7, v, .gy 9/. iiönnyithető a fel-

adat, ha szükiti a próbálkozások számát az óvónő és/vagy 

meghatározza, hogy 2 vagy 3-as számképekből kell kirak-

ni. 

Versenyként is alkalmazható, ki lesz előbb kesz? 

xz óvónonek vigyázni kell a kezdésre, vannak megoldha-

tatlan feladatok a kezdés függvényében! 

Nevelő értéke:  gyakorolják a számlálást. Aéi'legeihet-

nek, a ;jó és rossz megoldásról a következő lépésben visz-

szajelzést kap a gyermek. Fejlődik megfigyelőképességük, 

emlékezetük, képzeletük. 

Alkalmuk nyilik következtetésekre /"ha ideteszek 3-at, 

akkor oda csak 2-t tehetek"/. A játék minden lépése meg-

kivánja az önellenőrzést, önértékelást. 
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3/ Labirintus játékok:  

.eszköz:  munkalapok, melyeket az óvónő előre elkészit, 

ceruzák. Több alapséma lehetősége van a játéknak. 

- egy lehetséges út, különböző helyeken  uy luva a titsi•ites 

nyuszi - répa 

10 . aura  

- több út, ós csak egy vezet a célhoz. 

egér - sajt 

Játék menete: egyénileg, ceruzával, jelölhetik az 

útvonalat. 

Nevelő értéke: figyelemfejlesztő, a szabálytudatot 

növelő, /nem lehet a keritésen átmenni/, próbálkozást, 

útkeresést tartalmazó játék. Mérlegelésre és sikerél-

ményre ad lehetőséget. 



-53- 

4/ 	lehet a képen?  

Eszköz: bármilyen stilizált képpel játszható, frontáli-

san. 

A ;játék menete: az óvónő felmutat egy félig vagy 

részben takart képet. "<4i lehet a képen? A gyermekeknek ki 

kell találniuk. Hangosan mondhatják, igy a társaiknak 

ötletet sugalhatnak. Csak több elhangzott válasz után 

vegye le a takarólapot az óvónő. Értékelje az óvónő a kö-

zelitő, ötletes megoldásokat is. 

Nevelő értéke: a konstrukt iv képzelet fejlesztésén 

túlmenően, a több "majdnem jó" megoldás, és az ötletadás 

lehetősége, /kényszere/ serkentőleg hat a gyermekek ak-

tivitáséra. i lvonatkoztatásra ad  lehetőséget. Bevezethe-

tő a szimmetria. 

5/ Gyönjyfüzés:  

Eszköz:  különböző gyöngyök és fonalak. 

Szervezés: játékidőben kis és középső csoportban játsz-

ható. Az óvónő előkésziti az eszközöket. 

Játék menete: A gyöngyfűzés közben az &vónő össze-

iasonlitásokra k,,szteti kérdéseivel a gyöngyöt ftiző gyer-

me ke ke t. 

— Alyen szinü ez a gyöngy? :,íelyik a piros? Füzz most 

kéket is! delyik nagyobb/kisebb ennél? :Mondd el milyen 

szinüeket füztél fel? Fuizzél fel váltakozva piros, kék 

vagy kisebb nagyobb gyöngyöket! — nyakláncnak! stb. 

Nevelő értéke: a relációk gyakorlása összehasonli- 
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tással, alapvetően az elemi képességek müködtetése. Aód-

juk van a tapasztalatszerzésre, manipulációs tevékenység-

re, a különbözőség és azonosság mint kifejezések haszná-

latára. Tipikus gyakorló j éték, mely tovább fejleszthető 

konstruáló, épitő játékká. 

6/ Dallamimprovizálás  

Játék menete: /eszközt és szervezést nem igényel/. 

Alkalomszerűen a játék lehetŰSégét megragadva élhet az 

óvónő azzal, hogy mondókára, versre vagy spontán szöveg-

re dallamvariációkat énekeltet a gyermekekkel /pl. babá- 

zás közben altató, ringató dalok, járás közben mondókák, stb./ 

i eveló értéke: a beszédhez hasonlóan a dallamnak is 

végtelen variációja lehet, és dallamban való eltérést 

a gyermekek élvezettel alkalmazzák. 

7/ Aalomjáték:  

.szközs az ismert "malom" rajz, és személyenként 6-9 

termény. ,iiindenkinek különböző fajta. 

- 12-ábra 

Szervezést 2-3 gyermek játszhatja, 9 vagy 6 eszközzel. 

Sgyikük kezdi a kirakást. 

Játék menete: i gyesével felváltva rakhatják ki ter-

ményeiket. Mindegyikük azon igyekezzék, ho gy  3 egymás 
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melletti/alatti pont az övé ,egyet levehet az őt követő 

játékos terményeiből. 

Ha a kirakásra szánt 6 vagy 9 termék elfogyott, lépeget-

ni lehet, egy—egy lépést. Cél továbbra is a saját "malomi' 

létrehozása. Akinek már csak 3 terménye van "ugrálhat", 

bárhova léphet. A malom esetében levételre kerülő ter` 

mény nem lehet "malomból". Akinek két terménye marad, 

kiesik a játékból. 

Nevelő értéke: gondolkodási stratégiára nevel. A leg-

fejlettebb gondolkodási szinteket fejleszti, ezért csak 

a jobb képességűek képesek jól játszani. 

Bizonyos "mintakövetéssel" gyengébbek is tudják játszani 

/felnőtt a minta/. Ajánlható a szülőknek otthoni játékra. 

Többszempontú figyelembevétel, tervkészités, absztrahálás, 

problémahelyzetek sorozatban kerülnek felszínre a játék 

során. ..erkölcsi nevelő értéke is lényeges, /áldozat a 

gőzelemért, vesziteni és győzni tudás stb./ 

8/ komám asszony hol az olló?  

:Jzervezés: eszközt nem igényel. iinden gyermek játszhatja, 

de lehet o-10 fős csoportokba 2-3 körön belül lévővel 

játszani. 

Játék menete: kiszámolással választ az óvónő 1-2-3 

"olló keresőt". A többiek kört alkotnak, egymástól amennyi-

re lehet távol állva. A körben lévő/k/ egy—egy gyermektől 

kérdezi/k/ ".omám asszony hol az olló?" a megkérdezett 

rámutat egy távolabbi társára, és a kérdező/k/ odamegy/nek/. 

azalatt a többiek megpróbálnak egymással helyetcserélni. 

Akinek az üres helyére be tud állni az "ollókereső" az 
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lesz a körben a következő. 

Nevelő értéke:  a moz_ásügyességen, koordináción 

túlmenően, megosztott figyelmet és stratégiát követel, 

hogy hova kdldje, hogy ő helycserét tudjon elvégezni va-

lakivel. A  lehetőségek  mérlegelése és a döntés szükséges 

a játékhoz. Ha többen vannak a körön belül, a többiek 

mozgását is figyelembe kell venni. 

Rem célunk a játékok végtelen sorát leirni, ezért csak 

utalunk még olyan játéktevékenységekre, melyek szabállyal 

vagy szabály nélkül lehetőséget adnak a tárgyak, szemé-

lyek tulajdonságainak, relációinak feltárására. Igy meg-

teremthető az előkészitó sza asznak megalapozó, fsjlesz-

tő lehetősége. 

b/  Képességfejleszi:ő játékok  

9/  zögnégyszög  — ismétlés nélküli kombináció 

Fszköz:  minden gyermeknek e`;5,  darab szöges táblát és 6 

db befőttes gumit adunk. A deszkában a szögek 7-7 cm—re 

négyzet alakban vannak beleerősitve. 

szervezés:  egyénileg asztalnál dolgoznak, középső és 

nagycsoportban. 

Játék menete:  a/ rakd a befáttesgumikat két—két szög-

re úgy, aogy a gumik ne takarják egymást! Ki tud többet? 

:.íegoldás:  az ABCD négyzetben az AB, AC, AD, BC, BD, 

CD konstrukciók lehetnek. 

b/ csinálj gumiból háromszögeket! Ki tud többet? 

l4egold ás :  az ABCD négyzetben az ABC, ABD, ACD, BCD 

konstrukciók lehetnek. 

A megoldásokat szemléltethetjük központi táblánál. 
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Nevelő érték: a szabályokhoz kötött, manipulációs já-

ték a lehetőségkereséssel működteti a kombinatív képessé-

get, de a cél, nem a teljes konstrukciószám, hanem egy-

egy konstrukció megoldási tapasztalatával történő álta-

lánositás. 

Az alkalmazott szögszám növelésével a konstrukciók száma 

növelhető, igy a megoldás nehezithető. 

Az /  2  / kiválasztási szerkezetre játszhatók a/ 4-5-6 jó-
barát kézfogással üdvözli egymást. Hány különböző kézfo-

gás lehet? b/ 4-5-6 jóbarát telefonvonalat épit ki egy-

más között. Hány db. zsinór kell? 

:ízek a képességfejlesztő játékok képességfejlesztő fel-

adatként is megfogalmazhatók alacsonyabb elemszám eseté-

ben. 

10/ Zászlókészités - ismétlés nélküli, vagy ismét-

léses variációk. 

1.szköz: szines filc vagy papircsikok, munkalapok /előraj-

zolt zászlókörvonalak/. 

Szervezés: középső és nagycsoportban elQször frontálisan, 

azután egyénileg játszható. 

Játék menete: piros, fehér és zöld filc cstkok vannak 

az óvónőnél. Ki tudná a filctáblára felrakni a csikokkal 

a magyar zászlót? Ki tudna minél többet másmilyen zászlót 

felrakni. 

a/ - ha nem lehetnek azonos szinü csikok a zászlóban, 

b/ - ha lehetnek azonos szinü csikok, de csak kettő, 

c/ - ha lehetnek azonos szinü csikok /kettő/, de az azono- 
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sak nem kerülhetnek egymás mellé. 

d/ - ha három azonos szinü esik is lehet. 

A  négy egymástól eltérő játékot különböző időpontok-

ban játszhatják, de a lehetőségek benne vannak az eszkö-

zökben. 

Az egyéni formában jelentős  számú eszközre van szükség, 

ezért 2 szinnel vagy az ismétlés nélküli esetekkel foglal-

kozzanak. 

További lehetőségeket ad a 4 - vagy 3 szinból, 3 - vagy 

2 szia kirakása ezek ismétléses és ismétlés nélküli meg-

oldásai. 

Nevelő érték: a megoldás keresések szabályok alap-

ján, a kombinativ képességet működtetik. Az egyes ötletek, 

megoldások serkentik a többieket, motiválják és aktivizál-

ják. Az egyéni megoldásnál a cselekvésre és a gondolkodás-

ra épul a konstrukcióképzés, mig a frontálisnál képsze-

rien kell a konstrukciót először megalkotni. A minta le-

hetősége miatt mégis célszerű a frontális megoldással kez-

deni a játékot. 

11/ Babaöltöztetés - ismétlés nélküli variáció. 

iyszköz: központihoz egy nagyobb babakép és 2 db szines 

blúz, 2 db szines szoknya. Mikrocsoportosnál, kisebb esz-

közök. 

:Jzervezés: a központi megoldásokat az óvónő jegyzi. 

Játék menete: öltöztebaótek fel a babát! gidásképpen 

is lehetne? Ki tudja másképpen? Nehezithető a játék ha 3 

szoknya vagy blúz van, vagy még a sapkákat /2/ is figye-

lembe vesszük. 
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. ikrocsoportosan a csoportok versenyezhetnek egymással, 

ki talál  több megoldást? 

Nevelő érték: az óvodás gyermekek többsége fejlett 

esztétikai érzékkel rendelkezik, ezt a szinválasztásnál 

figyelembe kell venni. A konstrukciók emlékezetbentartása 

az absztrakciós szintet emeli. A mi.krocsoportos forma 

az együttmunkálkodásukat alakítja, fejleszti. 

12/ Versenyfutás — eredményhirdetés  

— ismétlés nélküli permutáció. 

szervezés: — kihiv az óvónő 3 gyermeket. 

Játék menete: — Gyermekek, ha Peti, Laci és Ákos 

versenyt futnának, mi lenne a sorrend? itilitsátok őket 

Borba! 

Egy másik versenyen más sorrend is lehet. Ki tudna más 

megoldást? 

Szerkezetileg azonos játékok:  

a/ hárman ülnek egy sznkóra, mindig más sorrendben 

b/ épitsünk három hóembert három különböző sapkával, 

hányféle sorrendbe rakhatjuk a hóembereket? 

c/ 3-4 autó 3-4 garázsba áll be. Hányféle sorrendbe? 

d/ 3-4 szinü ólba 3-4 állat lakhat? 

e/ 3-4 egér talált El 	Q alakú sajtokat, hányféle 

képpere osztozhatnának meg? 

f/ virágültetés ágyásokba, 3-4 szinti virágunk van, min-

den ágyásba más sorrendbe ültetünk, hány ágyásba tu-

dunk virágot ültetni? 

g/ 3-4 kisegér /permek/ mindig más sorrendbe fusson a 
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lyukba, /üljön a sz6kre/ nehogy a macska /óvónő/ meg-

fogja az egereket. /A "macska" eltakarja a szemét, arcig  

az "egerek" keresik a helyüket/  

Nevelő érték: a játékszerkezet sokféle megoldási  

lehetősége biztositja a többszörös konkretizálás elvének  

érvényre jutását. Aktuálisan választható a játék ós a  

konstruktivitás elve is érvényre j lt.  

13/ Kik ülnek a napos mellett? — ismétlés nélküli  

kombináció.  

Nzervezés: asztalonként játszható, egy asztalnál egy na-

pos van. Két mellette ülőt kell megjegyezni.  

Játék menete: melyik asztalnál ülők tudnak többféle  

kiilönböző leülést? Csak a napos melletti ülőket vesszük  

figyelembe, a leülés sorrendje nem számit. 6 asztalnál  

ülő esetében egy a napos, 5 elem 2—es kombinációi 15, 14,  

13, 12, 25, 24, 23, 35, 34. 45 konstrukciók lehetnek.  

Nevelő érték: a mikrocsoportos forma fejleszti az  

együttműködési készséget. A játék a kombinativ képességet  

működteti, cselekvésbe, próbálgatásba ágyazottan.  

14/ Jtak és lehetőségek  

,szköz: központi tábla kiindulás és cél jelöléssel.  

Utlehetőségek/pl. otthontól az óvodába/.  

     

    

fca ~ 1 
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Szervezés: központi játékként, megoldásokat krétával je-

lölve. 

Játék menetes ,  gyermekek, Misi bábunk minden nap más 

úton akar az óvodájába menni. Segitsünk neki, mutassuk 

meg  a különböző utakatl 

Nevelő érték: kombinativ képességet működteti azál-

tal, aogy a részutak különböző összekapcsolásával jutunk 

el a célhoz. 

15/ Házépités - ismétlés nélküli permutáció. 

.eszköz: asztalonként piros, sárga, kék és zöld épitő ele-

mek. 

Szervezés:  -  mikrocsoportban játszanak a gyermekek. 

Játék menete: az első asztalnál épitenek egy négy eme-

letes házat, különböző szinü emeletekkel. A második asz-

tal ettől eltérő, más emeletszinü házat épit. iáz a játék 

megy az asztaloknál körbe-körbe. 

Amelyik asztal nem tud új házat kiesik. Xik lesznek a 

győztesek? 

Négy színből 24 konstrukció van, a vége felé segiteni is 

kell  az  összehasonlitásnál az óvónőnek. 

Nevelő érték: a verseny, a kollektív cél, jó nevelő 

hatású. ezzel együtt a kombinativ képességet működteti 

a játék. 

16/ Ritmusgyakorlatok  -  ismétléses variáció 

:szköz: rövidebb és hosszabb pálcikák. 

Szervezés: frontálisan, pálcikák asztalon történő kira- 

kásával. 
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Játék menete: az óvónő mond egy mondatot, /pl. --

mentem a boltba/ és kirakja hosszabb ás rövidebb pál- 

c ikákxal . Pl.  — — — 	 OWED 

Aki másképpen k: tudja rakni és elmondani, vagy elmonda-

ni és kirakni az jelentkezzen! :Ideoldásban 6 helyre 2  

változó 62  = 36 megoldás.  

Nevelő érték: a b,,ermekek szeretnek és tudnak ritmust  

és dallamot improvizálni. ginnek fejlesztését annak tuda-

tosságát célozza a játék.  

17/ Játék a vesével!  

szköz: — mesét ábrázoló képek sorozata.  

~zarvezs: frontális bemutatással a meseképek.  

Játék menete: rövidített mese képeit felrakja az óvónő  

a központi táblára. ,ylmond ja valamelyik gjermek a mesét.  

Tréfás esetek jönnek ki, ha felcseréljük, vagy kicserél-

jdk más meséből a  

a/ — szereplőket 

b/ — cselekmény sorozatot 

c/ — láncmesék láncolatát.  

Li tudja az új mesét elmondani? 

Nevelő érték: a megszokott o1eeiek változtatása meg-

lepetést, jókedvet, vidámságot eredményez. Gondolkodásuk:  

szabadabbá, rugalmasabbá válik ha a megszokottat másképpen  

is el tudják képzelni és mondani. Fejlődik fantáziájuk,  

kreativitásuk és beszédkészségük.  

c/ Képességfejlesztő feladatok:  

Az eközóekben ismertetett játékok közül feladat jellegg¢1 

a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15—ös sz-1mokat lehet altalmazni.  
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A konstrukciók kirakásánál segédjelek bevezetésével pl. 

versenyfutásnál, kézfogásnál, telefon épitésnél a részt-

vevő gyermekek óvodai jeleit használhatjuk. A fejlesztő 

feladatokkal az a cél, hogy kifejlődjön a g,,ermekokben 

a "több már biztos nem lehet-I'  —  határozott állitása. 

.::hiez véges konstrukciószámú feladatok megoldását tüzzük 

ki célul. A hibás megoldások javitását, valamint a tel-

jes megoldást központilag is szemléltetni kell. A konst-

rukciók képzése után az elemzésükkel is foglalkozhatunk 

/konstruktivitás elve/. A feladatokat  egy  kivétellel a 

feladatlapos megoldás miatt szenzoros szinten, egyénileg 

célszerü elkószittetni. 

18/ Otthontól az óvodái; 

i,szköz: — 1—es feladatlap /1d. melléklet/ 

ceruza 

}eladat: a kisfiú el akar menni az óvodába. i,jzold be 

ceruzával hányféle úton tud elmenni! 

Ahány különböző utat találsz, annyi vonalat húzz a kisfiú 

képe alá! 

e ;oldás  : 9 ut. 

19/ Nyuszi és répa  

eszköz: — 2—es feladatlap, ceruza 

Feladat: négy nyuszit ós a'igy répát látsz! A ny..szik külön-

böző utakon szeretnénk a répához jutni. 

1ajzold le mindegyik nyuszinak a különböző útját! 

20/ Zászlókirakás  

.eszköz:  3 szines papircsik, 3 ugyanolyan szinü szinesceru-

za. 3—as feladatlap. 



- 64- 

Feladat:  három szines papircsikot kapsz. rakjá1 ki zász-

lókat! Ha egy zászlót kiraktál szinezd ki a mellette 

lévő négyzeteket olyanra, mint a z'iszló l .z lesz a mintád, 

hogy milyen zászlód van m:Jr. 

a/ az első sorba a kék ós pi ros papirosikokat használ-

hatod. Ligy zászlón nem lehetnek azonca szinek. Rakd ás 

szinezd ki a zászlókat! 

b/ A második és harmadik sorba olyan z á szlókat rak-

j' 1 ki, amelyik két szinü: 2Aind a hóm szinből kirakha-

tod. dzinezd ki a különböző megoldásokat! 

c/ Most  háromszinü zászlókat kész its ! 	zászló- 

nál mindhárom szinü papircsikot használhatod. Minden zász-

ló különbözzön a többitől. 

21/ Ablakdiszités  

eszköz: 4-es feladatlap, 3 különböző szinü ceruza. 

Feladat: .úgy házat látsz, az ablakokban virágcserepekkel. 

Rajzolj minden ablakba piros, zöld és kék virágot, úgy, 

hogy a  sorrendek különbözzenek egymástál! 

22/ Jitöztetés  

:yszköz:  az 5-ös feladatlap és egy db ceruza. 

Feladat:  A kisfiúknak két nadrágjuk és kLt, ingjük van.  

..öltöztesd fel őket úgy, hogy mindegyik kalönböön a *al-

siktóll .,€; vonallal jelöld melyik ruhát veszi fel! 

23/ Hóemberek 

.eszköz:  6-os feladatlap, egy  ceruza. 

Feladat: hóembereket épitettünk! Három van egy csoport-

ban. Kalapokat: teszünk a fejükre, de mindig más sorrend-

ben. Hány csoportra tudunk kalapot tenni? Vonallal jelöld 

melyik hóemberre melyik kalapot teszed! 
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24/ ozánkózás  

:eszköz:  7-es feladatlap, 1 db ceruza. 

eladat:  szánkóznának a gyermekek. Csau az a szánkó 

csúszhat le a lejtőn, amelyiken olyan sorrendbe ülnek a 

gyermekek, ahogy még egyik  szánkón sem  ültek. Vonalakkal 

jelöljétek, ki hova űljönt 

25/ rili argó k  

::szköz: b-as feladatlap, 1 db ceruza. 

feladat: emlékeztek a három pillangó meséjére? irbst ez a 

barom pillangó úgy akar a virágokra szállni, hogy mindig 

más sorrendbe legy-enek a virágokon. egitsetek nekik, 

vonallal jeleljétek melyik pillangó, melyik virágra szall-

jon! 

4. A kombinativ képessé; óvodai mérőtesztjének  

ismertetése  

Az  előző fejezetiekben már ismertettük a kombinativ 

képesség értelmezését, sze•kezetét. :idost a szerkezet hipo-

tetikus modelljére épitett mérőteszttel, annak óvodában 

használható változatának kidolgozásával foglalkozunk. 

A kombinativ képességet fejlődésének folyamatában .riaget 

alapján ey 16 kétváltós Likai művelet fejlettségi szint-

jével vizsgálhatjuk. 

A 16 kétváltozós lo3ikai a..ávelet kialakulását (a&I kombina-

torikai struktura kiépülése teszi lehetővé. 

A biztonságos itAetalkotás annak függvényében alakul ki, 

ahogy  a  kisérieti személyeknél létrejönnek az itéletekből 

álló párok, ezek sorozata a megfelelő kombinatorikai séma 

kiépülése után tartalmazza az összes lehetséges kombiná- 
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ciókat. A lehetséges és a helyes párositások megkül/önbóz-

tetése vezet el a logikai műveletek kialakulásához 

/Inhalder — lIiaget 1967.1. 

Piaget a kombinatív képességet a logikai műveletek 

fejlődésével kapcsolatban tanulmányozta és nem forditott 

figyelmet a kombinativ műveletek egymáshoz való viszonya-

ra, valamint rendszerére. 

Az elméleti elemzéseket dr Csapó Menő végezte el és arra 

a következtetésre jutott, no`) ,  a kombinativ képesség köz-

ponti magját olyan muveletrendszer képezi, amely három 

műveleti tipust, azon belül kilenc műveletet foglal maga—

ban. Az igy behatárolt műveletek alapján készitette el a 

tesztek feladatstrukturáját. 

1 tesztek egy nyolc feladattipusból álló rendszerre épit-

hetők. 

ezek a Descartes—féle szorzatok képzése, az ismétléses 

variációk képzése, ismétlés ní;lkuli variációk képzése,  

ismétléses koruoináciok képzése, ismétlés nélküli kombi-

nációk képzése, az ismétléses permutációk képzése és a 

részhalmazok képzése. i:zeket a feladat tipusokat a leg-

kevesebb elemet tartalmazó feladattól a gyakorlati megva-

lósithatóság konstrukció számának habáráig bontotta fela-

datokra. 

A teszteket hársrom különböző nanipulativ, szenzoros 

és formális szinten készítette el. /Csapó 1963./. 

ezekből a tesztekből először a 16 kéthosszas feladato-

kat emeltük ki az óvodás korú gyermekek sajátosságait fi-

gyelembe véve. 
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Természetesen a feladatstruktura meghagyásával dolgoztak 

át a sérótesztet és csak a manipulativ szintre. 

.mez átdolgozás nehézségei aboún jelentkeztek, hogy meg 

kellett találni azt a magot és megfogalmazást, ahol a 

jelentkezd zaj nem nyomja el a mérés lehetóségét. 

Figyelembe kellett venni a szintmegválasztásnál, ho by 

jelrendszerekkel szenzoros szinten még csak kevoaon tud-

nak dolgozni és a fogalomhasználat nem egyértelmU a gyer-

mekeknél. 

.zért annak megértéséről a felvétel elején érdemes meggyő-

ződni. ti kipróbáláskor több alkalommal tapasztaltuk, ho gy  

felcserélik az "azonos" és a "különböző" kifejezéseket. 

Jiéhínyan nem értették az "azonos", csak az "ugyanolyan" 

kifejezést. 

A végső formánál kihagytuk a Descartes-féle szorzatok-

nál a 12-es és az ismétléses variációknál a 20-as konst-

rukciószámú feladatokat, azzal, ho3 a gyermekek figyelem-

terjedelme sokkal kisebb, és a feladat nem adott semmi-

féle megfigyelési többletet a kipróbálás során. 

A  teszt felvétel egyéni formában történjék, mivel a 

feladatra való emlékeztetésnek és az egyéni kontaktusnak 

a feladatvégzés során jelentósége van. 

Lrzelmi alapot kell a gyermeknél létrehozni, kiváncsisá-

gából meríteni. 

Az eszközszám megválasztásánál fig elemee vettük, 

aogy tévedési lehetősége tegyen a konstrakciók számának 

kirakásakor, ezért több eszközt kaptak a szükségesnél. 
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kipróbáltuk csak a szükséges eszközuennyiséggel és azt 

tapasztaltuk, hogy egy rossz konstrukció maga után vont 

egy másik rosszat, mivel nem maradt más eleme. 

A konstrukciók számának emelkedésével fogyott az eszköz 

és attekintúetóbóé vált, igy segitette az orientációs 

szakaszt. 

.;é is anndl maradtunk, hogy több eszköze legyen  a szük-

ségesnél a gyermeknek, mégpedig annyi, hogy az eszközök 

teljes számú felhasználása esetén a létrehozott, — termé-

szetesen hibás — konstrukciók száma másfélszeresét ne ha-

ladja meg a lehetségesnek. 

A legalacsonyabb konstrukció sz.mnál. /pl. 4 konstrukció 

és 9 piros 9 kék pálcika/ a feladat jóságtényezője: 

J = x/T — yl 
T2  

alapján, ahol /x a kirakott jó konstruk- 

Ció 

T a lehetséges jó konstrukció 

y a hibás, ismétléses konstrukció/ t  

T <:y  eset is előfordulhat ebből következhet a J = 0 eset. 
magasabb konstrukciószámok esetében a jó konstrukciók 

számának függvényében 0,5—től 0—ig lesz a jóságtényező 

értéke. 

Az eszköztöbblettel kapcsolatban néhány tapasztalatot sze-

reztünk a kipróbáláskor. Több gyermeknél áttekintési ne-

hézséget okozott az elemszóm, bár néhányan szinek szerin-

ti csoportositással előkészitették feladatukat. 

Akiknél nem alakult ki az összenasonlitás syakorlata a 

konstrukcióképzésnél a többleteszközzel manipulációs za- 
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vart okoz. A sok eszköz néhány gyermeknél zajként hatott. 

A kipróbálás tapasztalatai arra engednek következ-

tetni, soöy a feladatsor jól tudja működtetni az  óvodás 

gyermekek konbinativ képességét és fejlesztésének szint-

jéről a többi korosztálybeli gyermekekével összehason-

litható adatokat ad. 

A felmérés azonban nem adnak egyértelmű képet a kotabina-

tiv képesség fejlettségi szintjéről mivel a 3-4 eleit-

aosszúsá&I konstrukciók nem kerültek be a felmérésbe. A 

fejlettségi szintbeli eltéréseket jól reprezentálja. ldind-

ezekből következik, hogy a komL inativ képesség óvodáskor-

ban történő miködésénok vizsgálatát tovább érdemes foly-

tatni. 

A konbinativ képesség óvodai felmérő tesztjének kisérlet- , 

vezetői útmutatója  

A felmérés célja, adatokat nyerni az óvodás korú 

/5-6 éves/ gyermekek  konbinativ képességének fejlettségi 

szintjéről. 

A feladatokat 2 részletben célszerit elvégeztetni., 

minden esetben egyéni formában, zavarmentes környezetben. 

A gyermekek kiválasztása a véletlen mintavétel alapján, 

a csoportnévsor 1., 5., 10., 15., 2C(., 25. legyen. 

Lesznek olyan gyerekek, akik nem tudnak elvégezni értékel-

he tő feladatokat!  

A  feladatok Bit csoportba sorolhatók, ezért ezekkel a gye-

rekekkel célazerü végigpróbálni az 1.; 5.; 8.; 11 és 14-es 

feladatokat, ha nem tudják a többit megoldani. 
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A hasznéit fogalmak megértését a megkezdés előtt érdemes 

kipróbálni. Ha megértési zavarok vannak azokat tisz oázzák 

/szinisneret, különbözőség, pár/. 

A felof?rés légköre oldott, de ne legyen segitő! 

Az adott utasitásokat el lehet többször is ismételni a 

rossz konstrukcióknál, de nem javithat a kisérletvezető. 

A szövegtől ne térjen el! 

Az eszközöket letakarva készitse elő és csak az éppen 

használt legyen a gyerek előtt. 

Az egyes feladatok eszközigénye: 

1. 3 kék, 3 sárga háromszög 	/megoldás száma 4/ 
5 kék, 5 piros négyzet 

2. 3 kék, 3 sárga, 3 piros háromszög 	/6/ 
5 kék, 5 piros négyzet 

3. 3 kék, 3 sárga, 3 piros, 3 zöld háromszög 	/12/ 
5 kék, 5 piros, 5 zöld négyzet 

4. 3 kék, 3 sárga, 3 piros, 3 zö'd, 3 fehér 
háromszög 	/1 

5 kék, 5 piros négyzet 

A következő feladatok pálcikával végezhetők! 

5. 9 piros, 9 kék pálcika 	 /4/ 

6. 9 piros, 9 kék, 9 sárga pálcika 	/9/ 

7. 9 piros, 9 kék, 9 sárga, 9 zöld pálcika 	/16/ 

ő. 9 piros, 9 kék, 9 sárga pálcika 	/6/ 

9. 9 piros, 9 kék, 9 sárga, 9 zöld pálcika 	/12/ 

10. 9 piros, 9 kék, 9 sárga, 9 zöld 9 fehér pálcika /20/ 

11. 9 piros, 9 kék pálcika 	 /3/ 

12. 9 piros, 9 kék, 9 sárga pálcika 	/6/ 



— 71 — 

13. 9 piros, 9 kék, 9 sárga, 9 zöld pálcika /10/ 

14. 9 piros, 9 kék, 9 sárga pálcika /3/ 

15. 9 piros, 9 kék, 

16. 9 piros, 9 kék, 

9 sárga, 

9 sárga, 

9 zöld pálcika 

9 zöld, 9 fehér 

/6/ 

pálcika 	 /1U/ 

A konstrukciók megoldását az értékelő lapon folyamatosan 

rögzit sef /pl.: piros — kék = P K/ 

Ha  azt mondja a gyermek, nem tud többet, ne segitsük! 

A rendelkezésre álló eszközök száma határozza meg, hogy 

meddig dolgozhatnak a gyerekek az  egyes  feladatoknál! 

Kombinatív képesség óvodai felmérő—teszt utasításai  

/; anipulativ szint/ 

Keresztnév! Feladatokat fogsz kapni! Jól figyelj, és 

mindig úgy csináld, ahogy mondom! 

1. adutatok egy mintát! pits ilyen házakat! Figyelj 

nagyon, hogy ne le::yen ugyanoly an  sz inü közöttük!  

Csak a kék és sárga szinü háromszögeket és a kék és piros  

nézeteket használhatod) Rakd ki az összes különbözőt! 

2. Ismét házépités a  feladatod! Jost kék, sárga és 11-

ros négyzeteket használhatod! 

hakd  ki  itt is az összes különbözőt! 

3. i'(ég több szines háromszöget és  négyzetet kapsz! 

úgy épits házakat, hogy kék, sárga, piros és zöld 

háromszögeket és kék, piros és sárga négyzeteket használ-

hatsz! Itt is rakd ki az összes különbözött 

4. ,Tost több szines hnromszölted lesz! Ugy épits há- 
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zakat, hogy :{ék, sárga,  piros,  zöld és fehér háromszögeket  

és kék, Liros né.;yzeteket használhatod! Rakd ki ahány kü-

lönbözőt lehet!  

5. .Pálcikákat kell kiraknod a minta szerint, kette-

sével úgy, hogy minden pálcikapár kúlönbözzön egymástól!  

A  pélcikapárokban azonos szinüek is lehetnek!  

piros és kék pálcikákat használhatod. Rakd ki az összes 

különbözőt! 

6. Három különböző szinü pálcikáid vannak! :,Most is  

lehetnek azonos szinüek a pálcikapárokban! 2iros, kék és  

sárga pálcikákat izasználhatsz! Rakd ki az Összes különbö-

ző pálcikapárt!  

7. Négy különböző szind pálcikát kapsz l Álég mindig  

lehetnek azonos szinüek a pálcika párok!  

kiros, kék, sár~,a és zöld pálcikákat használhatod!  

Rakd ki az összes különböző pálcika párt! 

8. :bég mindig pálcikákat kell kiraknod kettesével! 

Vigyázz,  nem lehetnek azonos szinü pálcikák egy párba!  

Piros, kék és sári pálcikákat használhatod!  

Rakd ki ahány különböző párt tudsz!  

9. A mostani feladatban nem lehetnek azonos szinii  

pálcikák egy párban! Piros, kék, sárga ós zöld pálcikákat  

használhatod! Rakd ki ahány különböző pálcika párt tudsz! 

10. bit  adok még ezekbe& fehér pálcikákat! Nem lehet- 

nek azonos sz inü pálcikák a mostani kirakásban sem! Piros,  

kék, sárga, zöld és fehér pálcikákat használhatod! 14akd ki  

az összes különböző pálcika párt!  

11. 3iztosan emlékszel /keresztnév/ a multkori pálcika-

kirakásokra. Azokhoz hasonló feladatok lesznek, de most  
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nem számit a pálcikák sorrendje. Ha kiraktad a zöldet és 

fehéret, akkor az ugyanolyan, mintha a fehéret és zöldet 

raktad volna kit Csak különbözőeket csinálj! Piros és kék 

szinü pálcikákat használhatsz! Sgy pálcikapórba azonos  

szinii  pálcikák is lehetnek! Rakd ki az összes megoldást! 

12. Piros, kék és sárga pálcikákból csinálj párokat! 

Vigyázz, itt sem számit a sorrendje a pálcikáknak! 

Azonos szinüek lehetnek egy pálcikapárban. 

Rakd ki az összes különbözőt! 

13. Négy szinből, piros, kék, sárga és zöldből csi-

nálhatsz párokat! Mint az előbb, a sorrend nem számit! 

Azonos szinüek lehetnek a párba! 

Rakd ki az összes különbözőt! 

14. ibst csak különböző szinü pálcikákat rakhatsz a 

párokba! A pálcikák sorrendje itt sem számit!  

Ha egy párban ugyanolyan pálcikák vannak, azok most egy-

formák! Ne legyenek azonos szinüek! Piros, kék és sárga 

pálcikákat használhatsz) Rakd ki a különböző megoldásokat! 

15. Piros, kék, sárga és zöld pálcikákat használhatsz! 

Nem lehet azonos szinü egy párba! A sorrend nem számit! 

Rakd ki az összes megoldást! 

16. az utolsó feladat! Piros, kék, sárga, zöld 

és fehér pálcikáid vannak! Azonos szinü nem lehet a 

párokba! Pálcikák sorrendje nem számit!  

Rakd ki az összes megoldást! 



IV. 

A KOJBINATIV KEPtSSSÉG FZLr,SZT2SrRS KIALAKITOTT  

PtZOGRAl ES  TAPASZTALATAI AZ ÚVODAI MATi,ATIKAI  

YEN  ~szBtlT  

1. A  kombinativ képességfejlesztés célja,_ felada-

tai és módszerei   

A kombinativ képességfejlesztés célját elsődlege-

sen az óvodai nevelés célrendszerével usszefüggésben  

kell meghatározni. Kissé túlzás lenne azt állitanunk, 

hogy az óvodai nevelési—oktatási cél eléréséhez elsőd-

legesen a komoinativ képesség szükséges, de ha tartal-

mat /pl. gondolkodás rugalmassága és az újabb konstruk-

ciók keresése/ vizsgáljuk, kijelenthetjük, hogy a cél 

eléréséhez olyan feladatokra is van szüleég, melyeket  

átsző az általános értelembe vett kombinativ képesség.  

Az  óvodai nevelés célját sem vizsgálhatjuk elszi-

getelten, mivel köznevelésünk fejlesztésében, mdveltség-

fejlesztésben egyre jelentősebb szerepet kap az óvoda. 

Jjraértékelik az óvoda nyújtotta lehetőségeket az elemi 

kultúrkészségek és információs technikák minimumának 

elsajátitásában, valamint az oktatás—előkészités /iskola-

elókészités/ szempontjából. /lnkei, 1979./.  

_lismerik azt a feltáratlan és kihasználatlan lehetősé-

geket, amelyeket az óvoda, mint az intézményesitett ne-

velési rendszerünk első láncszeme a képesség kibontakoz-

tatás, illetve fejlesztés területén nyújthat.  
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;nnek függvényében az óvodáskorra vonatkozóan széles körű 

kutatás sorozat indult, főként a 3-6 éves gyermekek egész 

személyiségével kapcsolatosan, feltárva a gyermek fejlő-

dését befolyásoló, meghatározó  tényezőket: pl. A gyerme-

ki tájékozottsággal kapcsolatos vizsgálatok; /Hermann 

Aliz: "Kisgyermek a nagyvilágban", "Az óvodás korú gyez 

mek tájékozottsáüa a világban", 1963. továbbá F. Várkonyi 

Zsuzsa: "Tájékozottság és kompetencia." 1976./. 

Az uvcdai Nevelési Program /biiF/ eredményvizsgála-

ta /;'VI/ széles körüen tárta fel a neveltség közösségi 

von^sait, valamint az óvodás korúak kognitiv teljesitmé-

nyeit. kiemeljük munkánk  szempontjából  az anyanyelvi kom-

munikációt, a gondolkodást, a valósághű tájékozottságot 

és a matematikai tájékozottságot. Az Összegzés szerint a 

81 % ért el "igen jó" és "jó" eredményt, amely alátámaszt-

ja az óvodai nevelésben rejlő lehetőségek meglétét. 

A fejlettségi szint figyelembevételének fontosságát 

állapitja meg a beiskolázással, iskolakészültséggel és 

kompenzálással foglalkozó kutatás dr. Nagy József irányi-

tásával. Az eredmények iskolarendszerünk alapvető; vagy 

részbeni meg!áltoztatásán$k szükséges s égét igazolják. 

/Nagy 1980./. 

A kreativitás fejlesztés fontos törvénye, hogy nem 

lehet elég korán kezdeni. Az óvodáskor elemi kreativitás 

megnyilvánulásai szamos kutatót foglalkoztatnak. Az iyLT:; 

Fejlődés és Neveléspszichológiai Tanszékén foglalkoznak 

"A korai kreativitás fejlődés tanulmányozására alkalmas 

vizsgálati eljárások kidolgozása", valamint "A kreativitás 
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fejlődés néhány törvényszerüségének feltárása" c. témák-

kal. 

illemi kreativitás megnyilvánalásaít regisztrálják épitő-

játékban, rajzolásban, tárgyak szétszedésénél, átala-

kitásánál, történetkitalálásnál, énekes improvizációnál, 

szerepjátékoknál. A témáról még csak előadások formájában 

tudtunk ismeretet szerezni, pedig a kreativitás és a kom-

binatív képesség megjelenésükben és müködésükben igen  

szoros kapcsolatot mutatnak tapasztalataink szerint. 

A  gondolkodásfejlődési kutatások közül csak néhá-

nyat emelünk ki, amelyek közvetlen kapcsolatba hozhatók 

a komainativ képességgel. 

Kalmár :Magda — Páli Judit a "Modell segitségével 

történő tanulás hatása az óvodás korú gyermekek gondol-

kodási stratégiáira" c. témát vizsgálták. Fogalomazono-

sitási, csoportositási, besorolási feladatokat végeztet-

tek és vizsgálták a gyermekek Gondolkodási stratégiáját. 

4egállapitásaik szerint 10 alkalommal történő gyakorlás 

a kisérletvezetővel olyan eredményt hozott az ellenőrző 

vizsgálaton, mint a 8 éves iskolásoknál. 

/Dr.  W. 	Magdolna előadásából: Ovodapedagógiai Nyári 

isetem, 1982./ 

Hasonló irányulású kisérletről számolt be L. A. Venger 

professzor a Szovjet Óvodapedagógiai Tudományos Kutató 

Intézet igazgatóhelyettese az 1980. évi Óvodapedagógiai 

Nyári .egyetemen. Azt vizsgálták, hogyan hat a külső mo-

dellképzés a belső modellképzésre és a modellképzet kia-

lakitására az óvodás korú gyermeknél. 
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mindezt geometriai alakzatokkal, /pl. szobaberendezés/ 

masestrukturák átrendezésével :s logikai viszonyok model-

lezésével oldották meg. 

A kisérlet végére, az utolsó méréseknél olyan feladatokat 

is képesek voltak  meg@ldani a gyermekek, melyeket Piaget 

a formális logikai operációknak nevez, s a serdülő korra 

teszi megjelenésüket. A kisérleti csoportba tartozók 

gyorsabban és könnyebben sajátitották el az újtipusú in-

tellektuális feladatok megoldási módját. 

/Venger 1980. In. Jvodapedagógiai Nyári egyetem./ 

A  folyó kutatások és az ismert eredmények, valamint 1 ,  

éves óvodai megfigyeléseink bizonyitják, hogy a gyermekek 

szellemi fejlődését nem szabad spontán folyamatként értel-

mezni. Fel kell tárni a fejlődés lehetőségeit, tudatos és 

tervszerü munkával kidolgozni a fejlesztés optimális 

stratégiáját. 

"fvinden szakaszban, amikor újabb tudományos ismeret bir-

tokába jutunk, bár tudjuk, hogy az ismereteink még nem 

teljesek, felhasználhatjuk azokat az óvodai nevelés gya-

korlatának tökéletesitésére és egyidejűleg folytatjuk a 

kutatásokat, egyre összetettebb és árnyaltabb problémák 

folvetósóvel." /Venger 1980. 284. old./. 

A kombinativ képesség fejlesztése csak egy része a 

személyiségfejlesztésnek, azon belül az értelmi képesség 

fejlesztésének. ►;légis úgy gondoljuk ez a kis lépés is 

feltárhat érdekességeket, adhat tapasztalatokat és előse-

githeti az óvodai nevelés céljának megvalósulását, azaz 

a 3-6 éves 6 ;,'ermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését. 



A kombinativ képesség fejlesztésére kialakitott program 

célja, tapasztalatokat szerezni az óvodai nevelő-oktató 

munka sorén, - a kombinativ képesség valamilyen szintű 

megjelenéséről, fejleszthetőségéről, - egy változtatott 

szempontú óvodai matematika anyag kipróbálásáról, hatá-

sáról, az óvodai élet különböző területein. 

A  fejlesztő program feladata, hogy a tervezett is-

meretanyag segitségével felébressze  a gyermekek érdeklő-

dését az olyan strukturájú játékok, feladatok iránt, ahol 

a kombinativ képességet mdködtetni kell, bővítse tapasz-

talataikat a lehetőségek keresésében, fejlessze gondolko-

dásuk rugalmasságát, értelmüket. 

"A  gyermeki értelem ahhoz mérten formálódik, ahogyan 

szellemi tevékenysége a valóság megfigyelése és felfo-

gása folyamán az elsajátitott ismeretek fényében fejlő-

dik és formálódik". . . "A mindennapi működés során ezek 

kimunkálódnak, csiszolódnak és rögződnek.' /Rubinstein 

197;. 255. old./. 

A  Fejlesztésben sajátos forma, megfelelő módszer szük-

séges. .Megválasztáskor alapvetően a 4-6 éves gyermekek 

feltárt életkori sajátosságait vetteik figyelembe. 

.bben a korban az alaptevétenység a játék. Az elózd feje-

zetben részletesen kifejtettük a játék óvodapedagógiai 

és pszichológiai vonatkozásait. A másik igen fontos szem-

pont az érzelmi megközelítés. TertkéaLetesen a játék nem 

választható el az érzelemtől. 

A g,,-eraek alapvetően affetiv lény, viselkedésének 
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külső és belső szabályozása elocionálisan megha;:ározott, 

megnyilvánulásai érzelmileg telitettek, vagy érzelmi szi-

nezetüek. Az érzelem óvodapedagó L3iai riegközelitésben 

kettős szerepet kap. A gyermek érzelemmel kapcsolódik a 

játékhoz, feladathoz, ugyanakkor a tevékenység során 

fejlődik érzelmi élete. A pozitiv érzelmeknek döntő haté 

sa van a gyermekek érdeklődésében, tevékenységében. A 

gyermek  fejlődése szempontjából elválaszthatatlan kapcso-

lat van az érzelem és értelem között. 

Az érzelmi viszonyulás /kiváncsiság, sikerélmény reménye 

stb./ aktivizél ja az akaratot, motivációs bázis épiil ki, 

aule1yre épiteni lehet az értelmi területen, az ismeret-

szerzésben, a gondolkodásban. 

A fejlesztő programban fontos tényező a tartalon. 

ennek most annyiban van jelentősége, hogy az alkalmazott 

módszerhez jól illeszkedjék és a fejlesztésben résztvevő 

gyermekeknek feldolgozható legyen. 

Az előzőekben már foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy 

a kombinatorikából átvett játék és feladatszerkezetek 

jól müködtetik a kombinNtiv kr, pességet. A  kombinatorikai 

anyag feldolgozásához jól alkalmazhatóak az előző feje-

zetben már részletesen idézett Dienes féle Q?atemetikata- 

nitási elvek: a dinamika, a konstruktivitás, a matematikai 

változatosság és a perceptiv változatosság vagy többszö-

rös konkretizálás elve. /Dienes 1973./. 

A négy elv összegezve a fejlesztő programban ágy jut ér-

vényre, hogy a játékokat használtuk fel az elemi képessé-

gek kialákitására, tevékenységet manipulativ szinten 



biztositottuk a konstrukciok elóállitásakor, azonos 

strukturára több játékot és feladatot biztositottunk. 

Figyelmet forditottunk a játékok és feladatok orientá-

ciós és tevékenységi szakaszára. 

Az orientációs szakasz problémáit a megértési nehéz-

ségeket és az információs zajt igyekeztünk lecsökkenteni. 

A megértést az életkorban használatos fogalmakkal és ki-

fejezésekkel segitettük elő. 

Az információs zajt érzelmi oldalról oldottuk. A tevékeny-

ségi szakaszt segitettük, hogy a gyermekekhez közel álló 

játékba ágyaztuk a kombinativ képességet müködtető fel-

adatokat. 

Az egész fejlesztő programot, bár többségében a matema-

tika foglalkozásokhoz terveztük, kiterjesztettük és aho-

gyan a matematikai nevelést értelmezzük, a játékidőben, 

és foglalkozásokon is felhasználtuk ha erre lehetőség 

adódott. Igyekeztünk erőltetés nélkül a lehetőségeket ki-

használva, a tervhez rugalmasan alkalmazkodva végezni 

a fejlesztést. 

2. A fejlesztésben résztvevő csoport bemutatása  

Az óvodapedagógiai kutatások egyik nagy nehézsége, 

hogy a kutatási, kisérleti körülményeket nem lehet a 

pedagógiai kutatások szempontjából kielégitően megszer-

vezni. Az óvoda nem kötelező intézmény, igen nagy a cso-

port fluktuáció, és a hiányzás. A két év alatt általában 

25-30 % változás következik be a csoport összetételében. 
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A tanácsi óvodák létszáma igen magas, /40-45 fő/ sok eset-

ben 150-1802.pos telitettségü. Gyakran változik a peda-

gógus. A létszámtúlterhelés miatt az óvónőktől nem val.-

hatjuk el, hogy tevékeny résztvevői legyenek egy óvodape-

dagógiai kutatásnak. 

Ilyen általános körülmények között találtunk 1982. 

zzeptemborében Kecskeméten egy olyan óvodát, ahol ideális-

=.k mondható körülmények fogadtak. l,z a Magyar Néphadse-

reg 2. számú kecskeméti óvodája. A vezetői hozzáállás, 

az óvónői érdeklődés és az objektiv körülmények bizto-

sitctták a munka megkezdését. Nehezitő körülmény volt, 

hogy óvodások körében végzett hasonló fejlesztő program-

ról még nem hallottunk, igy semmiféle támpont nem volt az 

időigényre. Csak feltételeztük, hogy lesz a fejleszté- 

si programnak egy alapozást követő aktivabb időszakasza 

a nagycsoportban. Igaz, a csoportlétszámmal a pedagógiai 

kisérletek minimumhatárán voltunk, de nem tartottuk 

célszerünok és kivitelezhetőnek párhuzamosan másik óvodá-

ban való fejlesztőprogram inditást. 

A 30 fős csoportlétszám 31-re módosult úgy, hogy 4 

gyermek elke_ült a csoportból ás melyére 5 másik jött. 

,z egy természetes csoportlétszám mozgás eredménye azzal 

együtt, hogy ez egy honvédségi óvoda. 

A csoport korösszetételét az idő diagram mutatja. 

/14. ábra/. 

/A 	jelblés a J_0,8 feletti feladatmegoldásokat elért 

gyermekek sorszámát jelzi./ 
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,:JzUletési 

64 hónap 1978. IX. 
VIII. 
VII. 

VI. 
V. 

IV. 
III. 
II. 

72 hónap 1977. 	I. 
xII. 
XI. 

X. 
IX. 

77 hónap 	VIII. 
VII. 
VI. 

idópontok 

4 
2, 
24, 
17, 
3 

20 
5 

8, 11, 12, 28 
30, 
14 

31 

29 

9 

18 27 

25, 

10, 

21 
1 
15, 
7, 
6, 
16 

13 
19 26 

22 
23 

14. =áb ra 

A csoportba na 'csoport év elején érkezett a 9—es sor-

sz ámú F. :.9ariann. Sajnos vele még a felméréseket sem 

tudtuk elvégezni, mivel betegséze miatt /lisztérzékenység/ 

ritkán, és csak délelőtt járt óvodába. .S nem megy ráég 

iskolába. 

Ugyanigy problémás a 23—as sorszámú P. Attila súlyos be-

czódhibval, a 6—os D. _.iiklós erős retardációval, vala-

mint a 7—es D. Ilitván idegrendszeri zavarokkal /rendsze-

res orvosi kezelés alatt 611/. 

A szülők munkaköre és iskolai végzettsége nem pon- 
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tositható teljesen, mivel lagalább egyikük a honvédség 

állományába tartozik. Nzért ezt az értékelési szempon-

tot nem vettük $gyei embe. 

A lakóhely szempontjából kedvezó a helyzet, mind-

nyájan kecskeméti lakosok, if„y a csoport homogén városi, 

de nem tartozik hozzá lakókörzet. 

A leány—fiú arány kiegyensúlyozott 45-55 

A csoport névsora 

1. Á. Judit 
2. B. Timea 
3. B. Andrea 
4. B. Vica 
5. Cs. Kriszti 
6. D. Miklós 
7. D. István 
ő. F. Bálint 
9. F. Mariann 

10. H. Szilvi 
11. K. Róbert 
12. Á.  Csaba 
13.. K. Anita 
14. K. András 
15. La. Zsolt 

16. Le. Zsolt 
17. L. Kornélia 
16. N. Krisztián 
19. Ny. Zita 
20. Csilla 
21. P. Mariann 

22. P. Sándor 
23. P. Attila 
24. S. Kálmán 
25. S. Attila 
26. Sz. Norbert 
27. Sz. _.szter 
28. T. Ahély 
29. I.  Ferenc 
30. V. Klára 
31. V. Attila 

3. A középső és nagycsoportos fejlesztő program 

ismertetése  

Óvodapedagógiai munkánk során tapasztaltuk, hogy a 

gyermekek rugalmasan kezelt matematikai anyag segitségé-

vel ismereteik és aktuális személyiségük széles skáláján 
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fejleszthetők. ..bben akkor érünk el legjobb eredményt,  

ha a gyermekek gyermekkorát meghagyva differenciált le-

hetőséget biztositunk az egyéni képességek önmagukhoz  

mért fejlesz„ésére.  

jajnos napjainkban az óvoda fejlesztő feladatát sokan  

félreértelmezik és formális kötöttségekkel jellemezhető,  

rossz értelembe vett oktatást valositanak meg.  

A matematika vonatkozásában ezt legjobban azzal lehet  

,jellemezni, mikor a ;uatematikai tényanya; megtanitá a a  

cél. i'1. "Gyerekek a kockának ű csúcsa, 12 éle és 6 lap-

ja van ". 6okan helytelenül "iskolás módszernek" emlege-

tik ezt az alapvetően rossz ismeretközlés>t. A kocka mint  

geometriai test, sokkal több lehetősé ~bet biztosit azzal,  

hogy a számlálási rutin, a megfigyelő csépesség, az absztrak-

ciós képesség fejleszthetők vele. Az eculitett példa az  

elmúlt időben a televizióban nyilvánosságot kapott és  

helytelen általánositás után, az óvodai matematikai ne-

velésre irányuló támadássorozatot inditott el.  

A korhoz kötött matematikai foglalkozások bevezeté-

se általánosságban jókor történik. Többször tapasztaljak  

a gyakorlatban, hogy óvónőink a gyermekek érdeklődésé-

nek megfelelően matematikai ismereteket erősitenek meg  

a gyermekeknél. Négy éve próbáltuk a második éve kiscso-

portba járó gyermekek körében matematikai tartalmú kez-

deményezéseket.  

Hasznos tapasztalatokat szereztünk a_yermekek érdemlő- 

déséről, fogékonyságáról. Megfigyeléseinket belső inté- 
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zeti tanulmányként összegeztük. /Kuti-Kutiné 1980./ 

.Nzt az óvodai csoportot középső és nagycsoportban a ha-

gyományostól eltérő matematikai anyagokkal is foglalkoz-

tattuk. Középső csoport év végén TV felvételeken rögzi-

tettük néhány gyermek feladatmegoldását. 'Tapasztalatain-

kat az Gvodapedaáósiai Nyári i tyetemen ismertettük. 

/Kutiné-Ku t i 1981./ 

Az itt szerzett tapasztalatok felvetették bennünk, hogy 

a matematika területén keresgélve, a gyermekeket érdeklő 

anyagokkal olyan képességtez {ületeket működtethetünk, mely 

meghatározó 'komponense lehet a kreativitásnak. Kiépülhet-

nek, müködhetnek olyan algóritmusai a probléma megoldás-

nak, a konvergens és divergens gondolkodásnak, melyek 

hatékonyan fejlesztik az értelmi képességet. Gyakorisági 

tényező hatására összetett müveletekké szerveződhetnek 

és kialakithatják az egyes müveleti képességeket. 

:iindezek tudatában, megfelelő körültekintéssel el-

járva  wegk isérel tük az óvodai matematika anyagába egy 

olyan ismeretanyag felszinre hozását, melynek a kombina-

tiv képesség fejles2, őse lenne a célja. 

Középső csoportban kezdtük azokkal az alapozó jellegű 

matematika ismeretekkel, ,,elyeket a II. fejezet 2. ponty-

ban részletesen kifejtettünk. mezzel párhuzamosan 3 alka-

lommal néhány egyszerü szerkezetű feladatot is elvégOz-

tettünk annak felderitésére, hogy a komoinativ képesség 

vonatkozásában hogyan differenciálódik a csoport. .sajnos 

akkor még nem volt ismeretes előttünk a kombinativ képes-

ség vizsgálatára szolgáló teszt. Bar, mint későbbi pró- 
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bálkozásaink bizonyitották, a középső csoport év elején 

alkalmazva a tesztet, nem valószinü, hogy értékelhető 

eredményt kaptunk volna az orientációs szakasz problé-

méi miatt. /elnevezések, fo , almak ismeretének hián;a/. 

A feladatlapokkal történő megoldásoknál, melyek tartalmaz-

tak Descartes-féle szorzatot, ismétléses és ismétlés nél-

küli variációkat, kitűnt, hogy csak két gyermek tudta 

hibátlanul megoldani. 

A továbbiakban fokozatosan, az alapozó jellé„ et wag-

tartva foglalkoztattuk a csoportot, alkalmazva a rendezés, 

lehetőségkeresés, a sorozatképzés műveleteit, a ritmi-

kus és szimmetrikus sorokat t  a labirintus játékot, 17 fok 

lalkozson használtuk az előkészitő, megalapozó j6tcóko-

kat és ismeretszerzést. 

A középső csoport év végén ismét kipróbáltuk a képesség-

fejlesztő játékokat. Kopogás variációkat és permutálá-

sokat. 

A középső csoport 17 foglalkozásának alapozó, fej-

lo sz tő anyaí;a  

1. 1932. 
Okt. 21. Halmazok képzése, összehasonlitása tulajdon- 

ság szerint. 

Kieészitéss egyénileg feladatlap. Descartes-

féle szorzat. 3 fiú 3 fánál almát szed. Min-

den fáról csak egy almát vehetnek le. Hány 

almája lesz minden gyereknek? 

2. Okt. 28. Halmazok  mennyiségének összehasonlitása becs- 
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léssel, párositással. Több-kevesebb.  

Kiepészités:  frontális - piros és kék négyze-

tekből különböző párokat rakjatok kit  IÜmét-

lésea variáció, - piros - kék - zöld n ~ yze-

tekből különböző párokat rakjatok l:i, de ne  

legyen  ugyanolyan szinü a párba. Ismétlés nélkü-

li variáció.  

3. Nov. 4. Kiterjedések összehasonlitása, elemek rendezése.  

Frontális - három hosszúságból, sorozatok  

kirakása.  

4. Nov. 25. Bontás 4-es szmkörben.  

- egyéni feladatlap - 4 bontásának lehetőségei  

2-3-4 felé.  

5. Dec. 16. :Ialmazok rendezése számosság szerint.  

Lehetőség egy olyan sorozatra, ami mindig ty-

gyel növekszik.  

6. 1983.  
Jan. 6. Gömb és kör. 

disebb, nagyobb körök rendezése ritmikus sorba. 

7. Jan. 13. Halmazok szorosságának megállapit ása.  

Tószámnevek gyakorlása.  

_.ikrocsoportosan, sorbarendezés számosság sze-

rint.  

6. Jan. 20. Téglatest és téglalap.  

Téglalapokból /álló és fekvé/ ritmikus és  

szimmetrikus sorok előállitása. 

;. Jan. 27. Bontás 5-ös szemkörben.  

Lene tósét keresés egyénileg 2-3 felé bontásban.  
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10. Febr. 24. Szimcetrikus alakzatok, tiikörkép segitsé-

gével. Fogalom alakitás "ugyanolyan". 

11. Arc.  9. Halmazképzős. Itéletek. Több tulajdonság 

/2/ együttes figyelembe vétele. 

12. arc.  17. Zárt és nyitott vonalak. 

Labirintus játék. 

13. . re. 24. Halmazok e6yesttése, számlálás. 

Kiegószités: Descartes—féle szorzat. 3 kis-

lány virágot szed 3 kertből. Anden kert-

ből mindenki csak egy virágot vehet. Hány 

virága lesz minden kislánynak? 

14. Márc. 31. Hosszabb—rövidebb, ugyanolyan hosszú. 

Kiegészítés:  4 gyermeknek, 4 különböző 

hosszúságú sálja van. Hogyan tudnák össze-

cserélgetni a sálakat egymás között? 

15. Apr. 7. 	Bontás 6—os számkörben 2-3 felé. 

Egyéni foglalkoz-vason lehetöságkeresések. 

16. r'  '  j. 19. Mennyiségek össztohasonlitása. 

Kiegészités: Rövidebb pálcikára 1—et, 

hosszabbra 2—t kopogunk. Kirakunk :acik€- 

kat, ki tudja le_:opogni? 

17. {iáj. 26. Halmazképzés, számlálás, sorozatképzés. 

Kiegészités: Piros, zöld és sárga tojások-

ból permutáció képzése. 

- 3 fiú 3 ló.ny közreműködésével sorozat 

képzés. 

A középső csoport fejlesztő programjának Yz volt a 

célja, hogy a gúrermekek manipulációs rutint szerezzenek, 
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elemi műveleti képességeiket fejlesszük, fogalomalakitást 

végezzünk. 

Alőször frontális formában segitséget kaptak az óvónőtől 

és egymástól, majd  a mintát felhasználva önállóan is gya-

korolhattak a gyermekek. A kombinativ képességet tálnyo-

móan a játék segitsógével müködtettük. 

A nagycsoportban, a hosszú nyári szünet után, újra 

az elemi müveleti képességek fejlesztését kezdtük meg. 

I+ovemoer elejétől intenziven, a matematika foglalkozáson 

kivül is, játékokkal és feladatokkal végeztük a fejlesz-

tást. A gyermekek feladatvégzéséből úgy láttuk ez az op-

timális idű az inenziv fejlesztésre. 

A nagycsoport fogial.kozsainak fejlesztő anyaga 

1. Ukt. 4. :ialmazOk összehasonlitása, 2-3 tulajdonság 

együttes magléte alapján. 

Igaz, hamis itéletek. 

2. akt. 25. Aalmazokból részhGlmazképzés. Itéletok. Ron-

tott halazok javitása. 

3. Nov. 1. Vonalak, zárt vonalon kivel ós belül lévő 

pontok. Labirintusjáték. Gyöngyfűzés. . 

4. Nov. 8. Alocka, négyzetlap. Itéletek. 

Testek árnykepeiből való felismerés. 

5. Nov. 15. Halmazok tulajdonságainak megváltoztatása, 

úozzáadá:;, elvétel. 

á.iegászités:  frontális formában, büvös négy-

zet 7—es körben. 



6. Nov. 22. Hosszúságmérés különféle Egységekkel. 

Kiegészités: útkeresés, frontális forma. 

Fii merre menne otthontól az óvodába? 

Ielyik út a 1ohosszabb? 

7. Nov. 29. Haloaz elemeinek rendezése, sorszámnév. 

Kiegészitós: 3 sAnből ritmikus sor, P K 3, 

P K S, P K S . . . majd a szinek megcse-

rélésével permutációk létrehozása. Frontális 

forma. 

:topogással ritmust játszanak, majd megvál-

toztatják. 

Dec. 6. Halmazképzás, osztályozás. 

Uegészités: :inden gyermek kapott e„y-egy 

szaloncukrot, diót, mogyorót és képet. 

Ugy kell mindenkinek sorban lerakni, hogy 

más sorrendbe legyenek a tárgyak, mint a többi 

gyermeké. 

Dec. 13. Kombinációk, variációk gyakorlása. /Játékban/. 

- 4 barát kézfogással ddvözli egymást. 

Hány kézfogást figyelhetünk meg? 

- 5 gyermek között telefont akarunk kiépí-

teni. -indenki tudjon mindenkivel beszelni. 

felöljük a táblánl 

- Versenyfutás sorrendje 1. 2. 3. helyezett. 

- Aacska-egér játék. 

A matematika foglalkozásokon kivid játékidőben, mikro-

csoportos formában zászlót szineztek. 

,_indenki egy újabb zászlót. .:;eltoldották a feladatlapokat 
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1-&_ig. Termények felhasználásával, barkácsoltak. i:lesóket  

alakitotLak át.  

yz az intenziv szakasz dece©aer 20-ig tartott. Lzután  

került sor az egyéni felmérősekre.  

4. A fejlesztett csoport eredményeinek értékelése  

Az elázó fejezetben már emlitettük az óvodaix;dLgógiai  

kutatások nehézségeit. Az emlitett problémák az eredmények  

értákelésénél döntőek lehetnek. :unkánk incuitásakor, mely  

a kombim ,iv képesség óvu ~ _.báil'r megjelenésének vi4 gála-

tót és fejleszthetőségét célozta, nem állt rendelkezésünk-

re a képesség fejlettségét mérő teszt. A téma felvetésének  

indokoltságát több éves megfigyeléseink és nagycsoportoan  

végzett próbálkozásaink támasztották alá. Jer gondoltuk,  

a kombinatív képesség fej.,,lése daté.s.,a1 lehet a bj  retekek  

aktuális személyiségének néhány összetevőjére. .ivel a  

fejlesztést az óvoda matematika anyagára alapoztuk, alap-

felmérésünk is erre irányult. azért a középső csoport év  

elején a PRA4FR tesztből a számlálás, a mennyiség, az  

bsszerakás, rendezés és a felosztás teszteket alkalmaztuk.  

Az eredmények pontszámait a I. táblázat mutatja.  

nyolc esetben nem tudtuk a kiindulási szintet mérni, ebből  

5 gyermek csak nagycsoportban került a csoportba. Az össze-

rakás, rendezés ás felosztás tesztek eredményei csak né-

hány esetben voltak értékelhetók. Az első felmérés adatait  

I.-el jelöltük. A középső csoport év végén megismételtük  

a felmérést. /II./ Hiányzik itt is az 5 nagycsoportoan  

ouukelAlit gyermek.  

1► fejlesztő program végén, a kombinativ képesség felméré- 
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se után került sor a III. mérésre. 

A csoport a II. és III. mérés közötti 9 hónap alatt a 

számlálás és mennyiség tesztek összevont pontszáma alap-

ján 48-ról 65 átlagpontra emelkedett, az összerakás 18,4-

ről 26,56-ra a 31 ;u-os, a sorbarendezés 2,26-ról 3,53-ra, 

ez 36 %-os, és a felosztás 1,5-ről 1,8-ra 17 %-osan emel-

kedett. 

L)ssze rakásban 88 %,-osan, rendezésben 58 g-os, mig felosz-

tásban 45 i&-os szinten van a csoportátlag. 

/Az értékek értelmezésére a következő fejezetben térünk 

rá./ 

A kombinativ képesség fejlettségét az e célra átdol-

gozott mérőteszttel vizsgáltuk. Az óvodáskorra még nin-

csenek standardizált adatok, /az adatok felvétele és fel-

dolgozása folyamatban van/ ezért relativ összehasonli-

tásnak a 14 éves tanulók adatait vettük. 

A Descartes-féle szorzatok eredményeit a II. táblá-

zat, az ismétléses és ismétlés nélküli variációk ered-

ményeit a III. táblázat és az ismétléses és ismétlés 

nélküli kombinációk eredményeit a IV. táblázat tartal-

mazza. 

Az összesités gyermekekre lebontott tel jesitményábrázolá-

sa a 15. ábrán látható. Csoportátlag 	J_0,72 

A Pica4a1 mennyiség és számlálás tesztjei ős a kombi-

nativ képesség mérőtesztje között 0,70-es korreláció ér-

ték van, ami szoros kapcsolatot mutat. 

A mérésnél a manipulációs szinten terveztük a felada- 
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tok megoldását, de dr. Na,-.;y József manipulativ szint ér-

telmezését  alapul véve szenzoros szinten oldották meg  

többségükben a feladatot. 

"Ugy anis szemükkel előbb kiválasztják a megfelelő  

pálcikákat, ezután teszik csak a helyére. ; z pedig már  

csak eszköz jellegű manipulálás."  

/Nagy 1980. A tudás létezési módjai, megjelenési formái  

és funkciói.,135. old./.  

/A következő fejezetben erre is visszatérünk/. 

Értékeltük a fejlesztő feladatlapokat, adataikat az  

V. — VI. táblázatok tartalmazzák. A szenzoros feladatok  

a mérőteszttel összehasonlitott eredményeit a 15. ábra  

mutatja. 

A mérések eredményeinek értékelésénél az  

xj  

— átlagokat  

— a szóródást  

— a relatív szórást 

X 

     

  

n 

  

S -  

  

T/Xel  _ 7/ .,
~  

  

n 

  

  

s ' 100  

  

J' =  

  

X 

  

E/d d/ 
— a korrelációs együtthatót r — n . S r ~ 	S y  .   

képletek alapján számitottuk ki az eg;;es feladatoknál.  

Mivel adataink nem reprezentativek, hanem teljes 

körűek, ezért a szignifikanciavizs latot nem végez-

tünk, és következtetéseket is csak a vizsgált csoportra  

vonatkozatjuk. 
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A kombinativ képesség mérőtesztje /kék/ és a  

fejlesztő feladatlapok /piros/ jóságtényezői-

nek összehasonlitása  

r 

~ 

z 
3  

4 

S  

6  I 
  

I   
6 	 

A:.  

~S 

16  

1t  
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1__  
I 	  

t 

0,2 	o,ti 	0,6 	o,p 	1 

15. ábra  
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PR. 	teszt középső csoport év végi eredményei  

Számlálás, mennyiség  

Rsz = 48 	S=14,1 	V= 29:%  

Összerakás  

=18,4 5=6 ,6 V=36 /0 

Rendezés  

RR _ 2 , 26 0=1,5 V=66%  

Felosztás  

RF = 1 ' 5 a = 1,3 V = 86  

Pipi+, 	teszt fejlesztés utáni szint  

Számlálás, mennyiség  

R3Z  = 65  

Összerakás  

xö  = 26,54  

Rendezés 

RR  = 3.53  

Felosztás  

IF  = 1,8  

	

S = 10 , 4 
	

V =16 ;s 

	

= 3,6S 	V — 14  u / 

	

á = 1,44 	V =40 iá  

	

S =1,15 	V - 64 ~~ 

A számlálás és mennyiség nyers pontszámokkal, az össze-

rakás, rendezés és felosztás értékelési pontszámokkal van  

megadva.  

A fejlesztett csoport eredményeinek értékelését a  

teljesség jobb megközelitése érdekében a kvantitatív  
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elemzés mellett kiegészitjük kvalitativ elemzéssel is. 

A kvalitativ elemzés szempontjáit a gyermekek aktuá-

lis személyiségének néhány elvárható összetevőiből 

maztattuk. :Vegfi t;yeltük a kezdeményező készséget, a fo-

gékonyságot, az öntevékenységet, a divergáló gondolko-

dást, az ötletességet. 

.zeket a matematika, az ének, az ábrázolás, az irodalom 

foglalkoz ásokon, valamint a játék megnyilvánulásokban 

figyeltük meg. 

A mért eredmények értelmezését, a fejlesztés tapasz-

talatait a következő fejezetben dolgozzuk fel. 



— 9? — 

íÖáSZISITITT TÁBLÁZAT 

Számlálás + 
mennyiség 

I. II. 	III. 

Ossze rakás 	Sor` 	lel- 
rend 	oszt. 

I. II. 	III. II. III. II. III. 

Komb ina-
tiv ké-
pesség 

Jx  100 

1. 45 —73 74 — 	19 29 2 2 0 3 87 
2. 27 —30 50 — 	— 18 — 3 — 1 75 
3. 	— — 70 - 	 - 28 — 4 - 1 97 
4. 29 41 63 - 	30 30 6 2 4 1 75 
5. 28 40 68 14 	27 30 4 3 1 1 89 
6. 	- - 35 — 	9 20 - 0 - 0 10 

7. 25 58 60 3 	3 14 - 3 — 1 0 

8. 41 64 73 11 	18 25 2 4 4 0 74 
9 . 	— — — — 	— — - - - - - 

10. 35 42 64 - 	22 26 0 3 1 3 71 
11. 31 53 77 10 	22 30 0 4 1 3 91 

12. 25 32 52 - 	19 26 1 2 1 2 48 

13. 29 52 75 26 	23 27 3 6 3 4 90  
14. 16 46 68 9 	16 25 3 4 0 2 63 

15, 	- - 76 - 	- 26 - 1 - 1 77 

16. 73 76 80 11 	27 30 5 6 4 2 90 

17. 28 44 46 11 	15 22 2 4 1 2 27 

18. 	- 	45 47 - 	26 25 3 2 2 2 81 

19. 36 65 74 18 	27 29 4 6 3 4 90 

20. 24 65 71 18 	27 29 4 5 1 2 88 

21. 13 40 63 12 	16 24 2 5 1 2 97 
22. 71 73 7ts 19 	27 30 5 5 0 4 91 

19 

24. — 	33 58 — 	19 17 0 2 0 0 59 
25. 21 22 71 18 	26 27 0 0 2 1 76 

26. 46 50 67 16 	30 29 6 6 4 4 98 
27. 	— 	65 76 — 	29 30 5 5 1 4 93 
28. 15 33 68 - 	20 24 2 5 3 3 82 

29. 27 43 65 17 	26 24 2 6 2 2 73 
30. 18 38 63 8 	12 26 2 4 4 4 ?9 
31. 19 26 66 - 	17 24 5 4 3 2 73 

P 	24 48 65 18,426,562,26
3,53195  1,8 72 

P. max. 30 6 4 

I. táblásat 



A KOi::3INaTIV KÉRJ;B.: ► GVIZSGÁLAT 
x /T-y/ 

A Descartes-féle szorzatok eredményei /J/- 	
T2 

-- 

1 T= 4 2 T= 6 3 T= 12  3 

1.  0,75 0,83 0,83 0 ,8 

2.  1 0,83 0,58 0,8 

3.  1 0,83 0 ,91 0 +91  
4.  1 0,83 0,66 0,Es j 

5.  1 0,83 0,75 0,86 

6.  0 ,5 0  0 ,56  0 ,35 

7.  0  0,16 0 0  

6. 1 0 , 63 0,58  0 ,79 

9.  - - - - 
10.  1 0,66 0,5 0,72 

11.  1 0,83 0,66 0 ,83 

12.  0 0,66 0,41 0 ,35 

13.  1 1 0,66  0,66 

14.  0 ,5 1  475 0 ,75 

15.  1 0,83 0,58 0,8 

16.  1 0,83 0,?5 0,86 

17.  0 ,5 0 ,5 0  0 ,33 

lü. 1 0,8j 0,66 0,83 

19.  1 1 0 ,75 0 ,92  

20.  1 1 0,75 0 ,92 

21.  1 0,83 0,91 0,91 

22.  1 1 0,66 0,88 

23.  0 ,75 0  0 ,3 0 ,3 

24.  1 0,66 0 ,33 0,66 

25.  1 0 ,83 0,58 0,8 

26.  1 1 1 1  

27.  1 0,83 0,83 0,88 

28.  1 0,83 0,75 0,86 

29.  1 0 ,8 3 0 ,5 0 ,77 

30.  1 0,83 0,5 0 ,77 

31.  0,75 0,66 0,91 0,77 

II. táblázat 
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KOABINATIV', IPPSSÉGVIZGÁLAT  

Ismétléses és ismétlés nélküli variációk /J/  

5 T s 4 6 T= 9 7 T= 16 8 T= 6 9 T= 12 J  

1.  1 1 0,75 0,83 0,66 '0 985  

2.  0',?5 0,66 0,62 j95 0,41 0,59  
3.  l 1 0,37 1 1 0, 97  

4.  1• 0,66 0,44 0,5 0,5 ` 0,62  
5.  1 0,?7 0,68 1 1 ` 0,89  

6.  0 ,  0  - o - ,0  

7.  0 0  - 0 - 0  

~ . . o ti5 0 ,55  0105 0,83 0,5 ' 0,6  

9.  - - 

10.  1 0,55‘  0,43 0,66 0,41  '0 961  

11.  1 1  0,75 1 0,75 '0,9  

12.  1  0 9 33' 
 0,75 0,66 0,25 '0 9 5  

13.  1 1  0,87 0,83 0,83 0,9  

14.  1 0,77  0975 1 0,75 0,85  

15.  1 0,66  0,56 0,5 0,41  '0 962  

16.  1 - 0,77  0,87 1 0,83 0,89  

17.  0,75  0 ,33  0 918 0,5 0,25 0,4  

18.  1' 0 988'  0,75 0,83 095 -0 ,79  

19.  1 0,77  0,56 1 0,66 0,8  

20.  1 1  0,64 0,83 0,66  '0 963  

21.  1 1  1 1 1 1  

22.  0,75 1  0,94 1 1 0,94  

23.  0,75 0 .33  0 , 25 - - ' 0,26  

24.  0,5 0,55  0 9 31  0 0,31 0 ,33  

25.  1 0,66  0,43 0,5 0,41 0,6  

26.  1 1  1 1 0,69 0,94  

27.  1 1  0,62 1 1  0 9 92  

28.  1 0, 77  0 ,65  0 983 0,5 0 ,7  

29.  0,75  0 , 77  0,5 0,5 0,41 0,58  

30.  1 0,83  0,43 0,83 0,76 0,77  

31.  1 0,44  0,43 0,5 0,5 0,57  

III. táblázat  



- 100 - 

KOJB1NATIV tCP. 66ÉGVIZáGÁLAT 
Ismétléses és ismétlés nélküli kombinációk /J/ 

11 T=3 12 T=6 13 T=10 14 T=3 15 T=6 16 T=10 
IMP 

J 

1. 1 1 0,9 1 1 1 0,88 

2.  1 1 0,6 1 0,83 0,8 0,87 

3.  1 1 0,9 1 003 g9 0,94 

4.  1 0,83 0 9 9  0,66 0,66 0,8 0,81 

5.  1 1 0,7 1 1 0,8 0 ,93 

6.  0 MID - 0 - 0 

7.  0 - 0 - 0 

8.  1 1 0,7 1 0,66 0,6 0,82 

9.  - 

10.  1 0,83 0,87 1 0,83 0,5 0,81 

11.  1 1 1 1 1 1 1 

12.  0,66 0,83 0,7 0,66 0,5 0,3 0,6 

13.  1 1 0,72 1 1 0,9 0,93 

14.  1 1 0,7 1 1 0,7 0,9 

15.  1 1 0,9 1 0,66 0,8 0,89 

16.  1 1 0,$ 1 1 1 0,96  

17.  0,66 - - 0,33 - - 0,1 

16. 1 0,83 0,9 1 0,66 0,5 0,81 

19.  1 1 1 1 1 0,9 0,98 

20.  1 1 0 9 9  1 0,83 0,7 0,9  

21.  1 1 1 1 1 1 1 

22.  1 0,83 0,8 1 1 0,9 0,92 

23.  - - - - - - 0 

24.  1 1 0,6 0,66 0,83 0,6 0,78 

25.  1 1 0,7 1 0,83 0,8 0,89 

25. 1 1 1 1 1 1 1 

27.  1 1 1 1 1 0,9 0,98 

28.  1 0,83 0,9 1 0,60 0,7 0,89 

29.  1 0,83 0,8 1 0,83 0,7 0,86 

30.  1 1 0,8 1 0,66 0,6 0,84 

31.  1 1 0 i 5 1 1 0,7 0,86 

IV. táblázat 
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1 T - 9 

A FSLADATLAPOK SREDMIENYSI 

2 T = 4 	3/a T=2 	3/b T=6 3/c T=6 

1.  0,66 0,56 1 0,44 0,44 

2.  C,55 0,56 0,5 0,69 0 ,5 

3.  0,77 0 ,56 -0,5 0,44 0,1 

4.  0,88 1 1 0,44 0,83 

5.  0,66 1 0,5 0,5 0 

6.  0,77 0,06 0,5 0 0 

7• 0,53 0,25 0 0 0 

8.  0,66 0,56 - - - 

9.  - 

- - - 

10.  0,88 

11.  0,66 1 1 0,22 0,33 

12.  - 0,25 0 0,1 0 

13.  0,55 1 1 0,69 0,55 

14.  0,44 1 0,5 0,25 0 

15.  0,77 0,25 0,5 0 ,44  0  

16.  0,55 1 1 0,5 0 ,5 

17.  0,66 0,06 0,25 0,16 0,1 

18.  0,77 1 1 045 0,66 

19.  0,77 0,25 0,66 0,27 0,25 

20.  0,66 0,06 0,5 0,5 0,66 

21.  1 0 , 25 0 ,5 1 0 

22.  0,55 1 1 1 1 

23.  0,66 0,56 0 1 0,27 

24.  0,44 0,25 0 f 5 0,1 0,66 

25.  0,55 0,56 0 0,44 0,27 

26.  1 0,56 1 1 1 

27.  0,55 1 - - - 

28.  0,44 - 0 0,1 0 

29.  0,77 0 .56  1 0,44 0,5 

30.  0,55 0,06 0  0,1 0,1 

31.  - 0,25 WI& NO 

V. táblázat 
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A FELADATLAYOL  

5T••4 	6 T 2s 6 	7 T=6  8 	T....6 J 

1,  0,69 0,75 0,66 0,22 0,5 0,59 
2.  1 0 0 0,08 0 0,38 

3.  0,44 0 ,5 0,22 0 0,27 0 ,38 

4.  0,69 0,5 0 0,41 0,27 0,6 

5.  0,69 0,5 0,41 0,22 0,1 0,45 

6.  0,25 1 0  0  0 0926 
7.  0 0 0 0 0 0,06 

8.  0 9 44. 0,?5 0,08 0,22 0 0,38 

9.  - - - - - - 

10.  0,69  0, ?5 0,41 0,08 0 0,54 

11.  1 0 ,5 0 933 0 , 83 0  0,58 

12.  0,44 1 0 0 0 0,19 
13.  0,69 0,37 0,66 0,22 0,5 0,62 

14.  0,25 0,5 0,08 0 0,1 0 .31 
15.  0,44 0,5 0,22 0,41 0,5 0,40 

16.  1 1 0,69 0,83 0 ,83 0,79 
17.  0,02 0,5 0,08 0,22 0,5 0925 
18.  1 1 0,41 0,41 0 0,67 

19.  0,25 1 0,83 0,41 0 0,44 

20.  1 0 ,75 1 0,83 0,5 0,64 

21.  0,69 0  0,22 0,22 0,1 0,39 

22.  1 1 0,41 0,83 0,27 0,80 

23.  0,44 0,18 0,41 0,41 0,14 0,40 

24.  0,44 1 0,41 0,41 0,08 0,42 

25.  0,44 0 0,22 0,22 0 0,27 

26.  1 1 0,83 0 ,83 095 0,87 

27.  0,69 1 - 0,41 0,27 0,65 

28• 0,69 0 0,08 0 0,1 0,15 

29.  0,44 0 9 75 0,22 0,83 0,08 0,56 

30.  0,44 0,18 0 0 0 0,14 

31.  0,44 0 0 9 22 0,41 0 0,22 

vI. táblázat 
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KOMBINATIV KÉPFILZ ,, .■JTS6ZTJ ;N K ÓVODAI :: Diü TYtsI 
;űanipulativ szint 

Feladat 
száma 

T 
x max. 

Jó 
konstrukciók 
-' CVx  x 

A megoldás 
minőséfie 

J.T 	100J 	cv j 

Uib átlan 
megoldások 

aránya 
J s 1 

1. 4 3,6  19.72 3.4 85 20 73 
2. 6 4,67 17,82 4,5 75 23,33 20  
3. 12 7,66 22,77 7,44 62 27,61 3 
4. 

5. 4 3,66 16 : 31 3,44 86 19,68 70 
6. 9 6,6 30,9 6,3 70 31,42 30 
7. 16 9,36 36 9,12 57 35,43 6 
8. 6 4,6 28 4,14 69 31 33 
9. 12 7,1 38 , 6  6,84 57 41 16 

10. 
11. 3 2,66 21,42 2,64 88 14 83 

12. 6 4,96 16,53 4,98 83 16 63 

13. 10 7,1 23,38  7 70 24 16 

14. 3 2,7 18,5 2,52 84 21 76 
15. 6 4,47 24,3 4,44 74 24 40 

16. ( 	10 6,73 29 6,7 67 28 16 

ahol 

T = 

z = 

CVx = 

OVj = 

maximális konstrukciók száma 

a jó konstrukciók átlaga 

a jó konstrukciók relatív szórása j -ban 

a jóság relativ szórása S,ban 

VII. táblázat 
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5. A képess:.gfejlesztő program tapasztalatainak  

összegzése  

A fejlesztő program céljául azt tűztük ki, hogy 

tapasztalatokat szerezzünk a koribinativ képesség vala-

milyen szintű megjelenéséről az övodás korban, annak fej-

leszthetőségéről, egy erre a célra tervezett segédanyag 

áegitségével. A fejlesztés megkezdésekor az alapfelmé-

rést, mivel más mérőeszköz nem állt rendelkezésünkre, a 

FR1FER néhány szubtesztjével végeztük. Az összehasonli-

tás érdekében a fejlsztés után ellenőrző mérést végez-

tünk. .;redményeket már ismertettük, most néhányat elem-

zünk a változás szempontjából. 

A  mennyiség és számlálás teszt átlagok jelentós, 17 

nyerspont emelkedést mutatnak 9 hónap alatt. z 27 

emelkedésnek felel meg. Az összerakásnál 31 ;1-os, a ren-

dezésnél 36 5•-os és a felosztásnál 17 —os a fejlődés. 

A csoportból 14-en, ez 47 %, átlépik a 21-es számkört. 

A sorbarendezés teszt első feladatát /4 képet nagyság 

szerint/ 23 gyermek, ez 77 'igy, oldotta meg első kirakásra 

próbálkozás nélkül. /5-6 évesek 48 %-a oldja meg. Nagy 

1980./. 

A csoportból 3 gyermek nem tudta megoldani, a 6, 23, 25. 

sorszámú gyermekek. Középső csoport évvégén 13 hibátlan 

megoldás volt. 10en nem oldották meg a feladatot. 

A második feladatot /6 képet nagyság szerint/ 22 gyermek 

megoldotta, ez 74 	ebből próbálkozás nélkül 12 gyermek, 

ez 40 %. 8 gyermek nem tudta ezt a  feladatot  megoldani. 
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:Lözépső csoport évvégén 10 jó megoldás, ebből 4 próbál-

kozás nélküli volt.  

t, harmadik feladatot /12 kép nagyság szerint/ 14 gyermek 

oldotta 	, ez 46 i,, ebből v gyermek próbálkozás nélkül, 

26 	16 gyermek nem tudta megoldani. Középső év végén 

17 jó megoldás, ebből 10 gyermek próbálkozás nélkül. 

1: felosztás tesztet 22 gyermek oldotta meg, ez 74 ;, 

/5-6 évesek 44 5. Nagy 1980./. Többen szóban mondták elő-

re a megoldást. A második feladatnál /oda nem illő képek/ 

többen a madarakat vették le és mondták ".:irt nem lakás-

ban  szokott lenni". Néhányan indoklást nem tudtak, de a 

szekrényt vették le. 13 gyermek oldotta met; jól, ez 43 %. 

/5-6 évesek 34 %/. 17-en neki tudták megoldani. 

Középsőben 11-en oldották meg. A harmadik lépésnél 14 

gyermek adott jó megoldást, ez 46 io /5-6 évesek 31 ../ 

Cinállóan 8 gyermek, ez 27 /5-6 évesek 23 24/ oldotta 

meg a feladatot. 

Lizekből az adatokból arra következtetetünk, hogy a 

csoportban a manipulativ m,iveletek szinvonala a korunkra 

jellemzőnek fölötte van. Jgy gondoltuk a fejlesztő prog-

ram inditásaor a rendezés és a felosztás szubtesztek 

megközelitőleg tartalmaznak kombinativ müveleteket még 

akkor is, ha megoldások konvergálóak. 

azintmeghatározási céllal alkalmaztuk a kombinativ 

képesség óvodára átdolgozott mérőtesztjét. 

A felmérést egyénileg szerveztük és végeztük időigény-

ként 30-45 percet feltételezve. 
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Két részben végezve a felmérést. A tapasztalatok alapján  

csak abban az esetben szakitottuk meg a felmérést, ha a  

gyermek gondolkodásának hosszúsága vagy figyelmének erő-

teljes elterelődése észrevehető volt. Többségükben fel-

szabadultak voltak a gyerekek a felmérés alatt, verseng-

tek egymással, hogy melyikük jöhessen "játszani".  

A felmérés ideje alatt /két hét/ a gyerekek többsége újra  

jönni akart velünk. A mérések eredményei meglepően magas  

átlageredményt adtak, azon túlmenően, hogy 4 esetben 

/6, 7, 17, 23 sorszámú gyermeknél/ nem tudtuk a felmérést 

csak részben elvégezni, de értéküket /J=0,1;0;0,27; 0,19/ 

beleszamoltuk az átlagba. A 16. ábra az összesitett tel-

jesitmény megoszlást mutatja a csoportban.  

fő 7 
A 

 -  

6 -  
27  

5 -  
31  22  

<  

34  25  19  
3 -  

29  45  28  20  16  26  
2  

10  S 48  5  13  21 
1 -  

7  6  23  12  24  IT  8 2 1S 4 41  3  

0,1 	0,2 	0,3 0,4 	0,5 0 6 	0,7 0,8 0,9  
IP 	~~' 

16. ábra  
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A  G J s 0,72 azt mutatja, hogy a csoport többsége, 23 

gyermek, ez 77 %, az átlag fölött van. A lemaradók mind-

egyikénél retardációra utaló okokat találunk és lemaradó 

suk a 	felmérésnél is jelentkezik, eredményeik az 

átlag alatt vannak. 

la  a magas szintű eredmény, 3,7—es, tehát erős korreláció-

val kapcsolódik a PREFER felméréshez, adataihoz. 

A VIII. táblázatban a feladatok sorszámát, a megoldható 

konstrukciók maximumát /T/, a jó konstrukciók átlagát 

AZ/  mutatja. Látható a 4 és 3 konstrukciójú feladatok ma-

gas teljesitménye J = /0,85; 0,86; 0,85; 0,84/. Ebben 

Lehat véletlenszerdség is, de mivel csak 3 gyermeknél fi-

gyeltük meg felesleges konstrukciókirakást és ennél a 

feladatnál a maradó pálcikák száma több megoldás lehető-

ségét sugallta volna a gyermekeknek, ezért bizonyos fokú 

tudatosságot tulajdonitunk az eredménynek. A T emelkedé-

sével csökken a J. értéke és a megoldások száma. 

természetes csökkenés azzal is may arázható, amit a 

feladatmegoldások közben figyeltünk meg. A gyermekek 

szenzoros szinten oldották meg a feladatokat, elóbb nó-

zessel kiválasztották, majd cselekedtek, kivették es  ki-

rakták a jó konstrukciót. eléhány esetben találkoztunk 

csak olyannal, aki a ki:akás utáni ellonőrzéskor vette 

é szre a hibás konstrukciót és javitotta. Két g,, eretek al-

kalmazta a kivétel és páronkénti összel sonlitás eljárá-

sát /22, 26. sorszámúak/, de náluk is ritkán fordult elő 

a 1U0 körüli /teljes lehetőség 107/ konstrukcióképzés 
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során, ho,y már me ;lévő konstrukciót vettek ki. A felmérés 

során kb. 3000 konstrukció megoldását figyelhettük meg, 

30 gyermeknél. ,Zek közül csak 6 gyermeknél találkoz-

tunk /6, 7, 24, 25, 29, 31 sorszámú/ rendszertelen vélet- 

lenszerű konstrukció képzéssel. 3 gyermek /6, 7, 24/ rakott 

ki több, azaz rossz konstrukciót. 5 gyermeknél találkoz-

tunk fo;alomzavarr_l /6, 12, 17, 23, 24/ nem értették 

az "ugyanolyan" a "különböző" kifejezéseket. Rosszul is 

használták. Ugy gondoljuk, hogy náluk az orientációs sza-

kasz hibái akadályozzak a konstrukcióképzést. 

Rendszertelenségre utalhat, hogy az új szineket v'lasztot-

ták először /4, 8, 12, 27./ 

r;rdekes volt megfi yelni, hogy az ismétléses variációknál 

és kombinációknál az azonos szineket legtöbbször blokkok-

ba alkalmazták és nem mindi a sor elején. 12-en rend-

szeresen, 8-an alkalmanként használták ez ::i onos s inek 

blokkjait, 5 gyermeknél e'6yfajta beletanulást vettünk 

észre, önmaga fedezte fel a feladatok megoldásakor a szin-

blokkok alkalmazását /5, 11, 12, 15, 25/. 

Kombinációs elemnek értékeljük a "maradék" 'ítvitelt. 

Pl. KP; PZ; Z8. . . konstrukció sornál, amilyen szinnel 

befejezte, olyannal kezd. 8 gyermeknél volt megfigyelhető 

/1, 8, 11, 13, 18, 20, 26, 30/. 

Konstrukció tükrözéseket figyelt'.ink meg 12 gyermeknél, 

ebből  7  rendszeresen alkalmazta a variációknál. /3, 5, 14, 

16, 22, 26, 27/, illetve /8, 11, 13, 18, 19/. 

Két érdekes esetet is megfigyeltünk /14, 21/. 

A variációknál e1 .3ször kombináltak, majd az egészet tük- 
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rözték. A  kombinálás eredményei náluk J=O,9 illetve 1. 

Néhány esetiben, mikor láttuk a mdködési biztonságot, kér-

tük a E ermekeket, hoa a pálcik k csoportjait nézve fej-

ből sorolják fel a pálcikapárokat. 4-5 konstrukció szá-

uLou Tudtak a 16. 10 konstrukciójú kombin ációs feladat-

ból. 1lakadás után lehetőséget adtunk a kirakásra is, és 

nem sznmitottuk be az eredményeiket csak a kirakottakat. 

Az 1, 21, 22, 27-es sorszámú gyermekekkel próbáltuk meg  

i gy. 

A feladatvégzés során i . ekeztünk megfiyelni, hogy a 

cselekvc shez kapcsolódik-e valamiféle akusztikus meg-

nyilvánulás. 5 El ermeknól e3yfaj ta "belső beszéd" volt 

megfigyelhető pl. "most a pirossal a sárgát rakom ki,  

azután . . ." vagy "még ilyenem sincs" stb. .ezek közül 

ilyenekhez kevert móg rendszortelen hanghatásokat 

/dünnyö s, morgást/ is használt egy gyermek. /3, 21, 22, 

27, 2b/. 

ízek a megfigyelések túlnyomóan !isszhangban vannak 

a mért eredményekkel, olyan vonatkozásban, hogy a fej- 

lettebb megnjilvánulasokhoz magas wegoldási érték is tar-

tozott. 

Az egymásnak konstrukciószámban magfelelő feladat-

párok a Descartes-féle szorzatnál és a variálásnél alig 

térnek el  egymástól. 

:zek az 1-5; 2-e; 3-12; feladatpárok. i► kombinálást is 

figyelembe véve a 2-á-12-15 feladatoknál javuló eredményt 

adtak /1d. II. III. és IV. táblázatok/. 

A  VII. táblázatra visszatézve a wegoldások relativ 
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szórását mutatja a CVx  % -ban. 

A harmadik oszlopban a J x T szorzatából az ismétlődő, fe-

lesleges konstrukciók arányára kapunk jellemzést. 

A negyedik oszlopban J százdórosát találjuk ez rban fe-

jezi ki a feladat jóságát. 

Az ötödik oszlopban a J relativ szórását láthatjuk 

CVJ-2 -ban. Hatodik oszlop a hibátlan me - ;oldök aránya. 

az arány erősen ingadozik, a konstrukciószámok növekedé-

sével csökken, 63 	és 3 % között. .z az első hirtelen 

csökkenés később valószinü a tanulási tényező hatására 

nem csökken olyan na,y mértékben. 

A szenzoros szintre tervezett feladatlapok /1-8—ig/ 

eredményei közül kie lelj ik összehasonlitásra a 3/b fela-

datlapot és a 8—as teszt feladatot. Jtrukturájuk azonos 

/2-3 szinnel ismétics nélküli variáció/ eredményben vi-

szont jelentős eltérés van a teszt javára /0,69 és 0,39 J 

értékűek/. Uyyani y 1—es feladat, az 5—ös feladatnál azonos 

strukturánál /0,85 ill. 0,56/ más az eredmény a teszt ja-

vára. zek az eredmények azt bizonyithatják, hogy nem 

tiszta szenzoros szint alakult ki a feladatvégzéseknél, 

bár az is befolyásolhatta, hogy a tesztet egyéni, a fel-

adatlapot pedig frontális formában oldatták meg. A fron-

tális formában a feladat "zaj" hatása jóval nagyobb és 

ez befolyásolja figyelemkoncentrációjukat. 

Oka lehet még az alacsonyabb értéknek, hogy a feladatla-

pok megelőzték a tesztfelmérést, és igy a magasabb érték 

a fejlesztés hatásának tudható be. 

A felmérések mellett megfigyelési adatokat gyüjtöt- 
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tünk a fejlesztő program ideje alatt gyermekekről a mate-

matikával, az irodalomral, és az énekkel összefüggően. 

A mate:iatika foglalkozásokon erősitettük a gondol-

kodás divergenciáját. _,zt a jelenlegi anyagban főként a 

bontási feladatokkal lehet elrni. ;zeken a foglalkozáso-

kon ig', ekeztünk megteremteni a matematikai nevelés lég-

körét és egyéb feltételeit. A gyermekek erre bátor meg-

nyilatkoz ásokkal reagáltak. A frontális formában történő 

feladatmegoldásoknál az együttes megoldások mindig el-

vezettek a maximis konstrukcióig. É;ltalában jellemző 

volt a csoportra, ho„y minden témánál adódott 1-2 gyer-

mek, aki képes volt koruknak idegen gondolatok kifejezé-

sére. Pl. "mindegyik labda gurul akár pöttyös, akár esi—

kos" itt a gyermek elvonatkoztatott a nem lényeges je-

gyektől és kiemelte a meghatározót. A matematika foglal-

kozásokba mindig iktattunk be cselekvéses játékot. 3—an 

az asztalnál. Hogyan ülhetnétek máskpp? játéknál táblá-

ra raktuk az ülések alapján a jelüket. A helycsere tuda-

tában az első három konstrukciónál minden gyermek helyet 

cserélt, a játékban egymást is irányitva /"te maradj itt"!/ 

rájöttek, hogy az újabb megoldáshoz valakinek a helyén 

kell maradni. A megoldások után eltakartuk a táblát és 

felidéztettük velük a regoldásokat. Résztakarással meg-

számoltattuk az előfordult jeleket. A harmadik oszlop ta-

karáskor egy gyermek /22/ következtetett, hogy itt is 

minden sorban 2—szer fordul elő egy jel. 

Azt úgy értékeljük, hogy koránoz képest magas fokú abszt-

rakcióra és logikus következtetésre volt képes. Más, de 
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hasonló megnyilvánulásai bizonyitják, hogy nem véletlen 

válasz volt. A rendezéshez mint matematikai mü elethez 

kapcsoltuk a képek sorrendbe kirakását, felismerését a 

mesének. Élvezettel játszottak és meséltek a képek alap-

ján. A láncmesék felsmerésénél a mesealakról következtet-

tek és pl. a répa mesénél felfedeztek egy elég elvont 

relációt az "időt" és mondta az egyik gyermek, hogy a 

legidősebb áll elől /az apóka/. :Jlás rendezési elvet is 

felismertek. "Apóka a legnagyobb, mert az mindig a leg-

nagyobb a családban" — mondta mez. Norbert /26./ 

népek, népsorok alapján történeteket improvizáltak. "A 

kis cica beletorkoskodott a tálba, összetörte a tálat, 

kikergette a néni" — mondta egy lélekzetvételre N . 

Krisztim /lú./ P. bándor /22/ a számlépcsőt igy fejezte 

ki "ahányadik, annyit kell tenni" ugyanennél a témánál 

"mindig eggyel több" — fejezte hi a lépcsőzetességet. 

3Ly szabályfelismerésnél, /egyszerü formában a sorozat- 

képzésnél rendszeresen alkalmaztuk/ melynél 1; 3; 5 gyer-

mek volt a sorozatba állitva egy , ,yermek /26/ ismerte fel 

a szabályosságot a kettővel növekvést. 

A  sokfajta kipróbált játék közül kiemeljük még azt, mi-

kor 24—en voltak csak a csoportban és minden gyermeknek 

adtunk e€,y—egy diot, mogyorót, szaloncukrot és képet. 

4 elemű permutáció volt a feladat. A leggyengébb gyer-

mekek rakhatták ki először és az óvónő sorban szólitotta 

a gyermekeket. Az első néhány konstrukció könnyen ment, 

véletlenszerüség is dominálhatott. b legjobb képességűek 

nagy izgalomba jöttek /egyik még sirni is kezdett/ hogy 
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ők mikor következnek. Segitettek egymásnak /célunk is volt 

aktivizálni a csoportot/ "az már van, másképpen csináld"! 

— felkiáltásokkal. A 22. a 23. 24. konstrukcióknál már az 

óvónő is csatlakozott ás irányitotta a figyelmüket a jó 

konstrukció  felé, egyben kintát adott a gondolkodásra.Ér-

dekes volt, nagyon jól aktivizálta "A répa" c. mese lán-

colatának megváltoztatása a gyerekeket. A szereplők a 

répa, az apóka, az anyóka, az unoka, a kutya, a cica és 

az egérke. 

A hét elem permutációjával találkozunk a konstruk-

ciók száma 5040 azaz megoldhatatlan mennyiség. A lehető-

sig biztositja a sikeras meseláncolatot, amilyen még nem 

volt, és vidámságra ad okot néhány összeállitásnál. A 

gyermekek a 4. konstrukció után a répát is eltették az 

első helyről és na ;_;yokat nevettek, mikor elmondva egyikük, 

"cica húzza unokát, unoka húzza a répát, répa húzza apó-

kát, apóka húzza a kutyát, kutya húzza anyókát, anyóka 

húzza a kisegeret a lyukból". Bátran versengve egymással 

egyre viccesebb fordulatokat mondtak el, úgy, hogy elő-

ször a filctáblán felcserélték a figurákat. 

Eem akarták abbahagyni 25 perces mesélés után. 

Az énekléseknél a ritmusváltoztatásokat gyakorol-

tattuk ezzel segitve az improvizációt. A dallamimprovi-

zálás követelménye az óvodai programnak és a gyermekek 

szeretik is. Jgy gondoljuk az improvizáláshoz sz:.ikséges 

bizonyos fokú kombinativ képesség mdködtetése, i,uy a gya-

korlás fejlesztő hatású. A kapcsolat mélyebb vizsgálódást 

is megérdemelne, bár zenei szakemberek egy része nem fo-

gadja el a közeledést. 
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A játéktevékenységben főként a konstruáló, barkácso-

ló játékfajtát kisércük figyelem:qel, mivel fejlettsége  

a kreativitást alapozza meg. A terménymunkák, melyekről a  

mellékletben képek vannak, ötletes konstrukciókat mutat-

nak be. A rajzoknál, ahol néhány korong beragasztása után  

ötletszerüen kiegészitéssel alkottak  egy—egy szituációt,  

megfig;jelhető a gondolkodási rugalmasságuk is. A hagyma,  

répa kis segitséggel kifejező figurává, alkotássá vélik.  

-4boen  a  tevékenységben főként a gyermekek fogékonyságát,  

tletességét, rugalmasságát értékelhetjük.  

Az alkotások lehetőségei felfoghatók konstrukcióként és  

a széles körben értelmezett kombinativ képesség megnyil-

vánulásaként.  

Üsszepezve  a fejlesztő p rogram tapasztalatát elmond-

hatjuk, hogy a fejlesztett csoportot minden téren jellemzi,  

hosy fejlődött az orientációs szakasz a feladatok megol-

dásában, bizonyitja a kevés rossz konstrukció a felmrések-

nél. Gondolkodásukat rugalmasság jellemzi. Beállitód suk  

pozitiv, örömmel végzik a "jó játékot", öntevékenyek.  

A  kombinativ képesség szintjeit tekintve a fejlesz-

tett csoportnál egy átmeneti formáról beszélhetünk a md-

velet eltti és a konkrét máveletek szintjei között.  

lgyanilyen átmeneti formával jellemezhetőek a manipulativ  

és szenzoros feladatvégzések is. Nem alakult ki teljes  

mértékben a szenzoros szint, csak akkor működik jól, ha  

jelk ~ nt eszközöket alkalmazunk. .zek az átmenetek nem a  

teljes komoinativ képességre jellemzóek, inkább az egysze-

rűbb kombinatorikai algoritmusra, mint a 2—es elemszámú  
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konstrukciók. Jgy gondoljuk a fejlődő képességet, ezekben  

es. etekben átmeneti formák jellemzik. Jgy tapasztaltuk, 

a fejlesztésnek van egy optimális időszaka. Azt megelő-

zően szükséges az elemi képességek fejlesztése. A játék 

vagy feladatmegoldási modellek sokat segithetnének a fej-

lesztésben, erre mi sajnos nem forditottunk kellő hang- 

súlyt.  A  felmérésnél ez a tanulásból adódó eredményjavulás-

ban igazolható. 

-1a a kombinativ képesség formális müveleti szintjén ala-

kulnak  ki  a rendszerez ^ sí sémáknak megfelelő pszichikus 

szabályozási rendszerek, akkor sémák, modellek segitségé-

vel hatékonyabb lehetne a g;,, akorláson keresztül a képes-

ségfejlesztés. Nem szskségszerü a gyermekre hagyni a séma 

felfedezését, a képesség tanult és tanítható, éljünk vele 

a gyermek számra alkalmas módon. 

Tapasztaltuk, hogy a mozgásügyJ' ég a gondolat kifejezé-

sének gátja lehet. 

A rossz megoldásokkal ügyelene'bb mozgás párosult. 

A kombinativ képesség nem működtethető önmagában, 

csak a képességek rendszerén belül kölcsönhatásokban. ,gy  

képességre orientált fejlesztés hatással van a többi ké-

pességekre is, az optimális fejlesztéshez komplex hatás 

kell. Az óvoda komplex nevelési hatással /az óvodában még 

beszélhetünk neveléscentrikusságról/, sajátos lehetőségei-

vel a játékkal, a tevékenységgel megteremtheti az optimá-

lis feltételeket a hatékonyabb képességfejlesztésre. 

__,nnek előfeltétele,  hogy  az ('vodai Nevelés 1"rogramjában 
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hangsúlyt kapjon az óvodás kornak megfelelő kombinatori-

kai ismeret is. Az alapozó elemi képességed a kiscsopor-

tos gondÓzssi feladatok mellett, játékban is fejleszthe-

tők. 

Öröm volt a gyermekekkel játszani, mert ők is mindig 

motiváltan kezdtek. :Mindig volt sikerélményük. A felméré-

sek után folytatjuk a játékokat, feladatokat a  gyerme-

kekkel, mert 

",fok van, mi  csodálatos  

De az embernél nincs 

semmi csodálatosabb" 

Szophoklész: Antigoné 
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