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Dzieci chętniej się uczą i bardziej się angażują, gdy
mogą własnymi rękami czegoś dotknąć, coś ułożyć,
poeksperymentować i w ten sposób sprawdzać swoją intuicję. Dlatego nauczyciele często przynoszą na
lekcje różne pomoce dydaktyczne i pod pozorem zabawy zachęcają do rozwiązywania matematycznych
problemów.
Wiele możliwości w tym zakresie dają edukrążki, czyli zestaw kolorowych, plastikowych kółek.
Wszystkie są jednakowej wielkości i ważą po tyle
samo. Każdy krążek ma w środku dziurkę, można
je więc nałożyć na ołówek lub nawlec na tasiemkę
albo gumę.

Porównywanie wysokości
słupków
Zapoznawanie dzieci z tą zabawką warto zacząć
od przeprowadzenia obserwacji dotyczących grubości krążków.
Zachęćmy uczniów, by odkryli, że wszystkie krążki są tej samej grubości, a więc z dwóch jednakowo licznych grup elementów można utworzyć
dwa słupki o tej samej wysokości. Niech dzieci
zobaczą, że działa to także w drugą stronę: jeśli
ustawimy dwa słupki o takiej samej wysokości,
będziemy mogli stwierdzić – bez liczenia – że oba
składają się z jednakowej liczby krążków.

Dzięki tej właściwości krążków uczniowie mogą
sprawdzić na przykład, że różne działania, takie
jak 4 + 8 oraz 5 + 7, dają jednakowy wynik.

Określanie liczby krążków
Kolejne ćwiczenie polega na ustalaniu liczby
krążków w różnokolorowym słupku. Nie musi się
to jednak odbywać poprzez zliczanie pojedynczych krążków.
Wystarczy ustawić różnokolorowy słupek obok
takiego, w którym krążki są uporządkowane kolorami.

Jak widać na powyższym zdjęciu, trudno szybko
określić liczbę elementów w słupku po prawej,
ale łatwo policzyć, że w słupku po lewej jest ich
4 × 3 = 12. A po prawej musi być więc tyle samo
elementów.
Do pomocy w określaniu liczby krążków można
użyć plastikowej lub zwiniętej z papieru rurki,
np. takiej, w której mieści się – jak widać na poniższym zdjęciu – 20 krążków.

Takiej rurki można używać do określania liczby
krążków, która przekracza 20.
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Łatwo sprawdzić, nakładając rurkę na słupek, że
wystają z niej cztery krążki, czyli w sumie musi
ich być 24.

Liczbę tę można też łatwo określić, jeśli się zauważy, że krążki na gumce tworzą powtarzalne
sekwencje: czerwony – dwa żółte – zielony. Wystarczy zatem policzyć liczbę zielonych (lub czerwonych) krążków i pomnożyć ją przez 6.

Dzielenie krążków
Można dać dzieciom zadanie, aby zilustrowały
dzielenie liczby krążków w słupku przez cztery.
Jednym z rozwiązań będzie podzielenie ich na
cztery jednakowe słupki, po pięć krążków w każdym.

pokazujemy im niższy od rurki słupek, złożony z takiej liczby krążków, którą trudno szybko
określić, a następnie zakrywamy go rurką.

Pytamy, jak ustalić liczbę krążków w rurce, nie
zdejmując jej ze słupka. Jak widać, trudno określić tę liczbę, tylko zaglądając do rurki. Wśród
propozycji zapewne pojawi się taka, że należy
dołożyć tyle krążków, by cała rurka została wypełniona. Uczniowie powinni zająć się tym sami.
Jeśli stwierdzą, licząc wkładane po kolei krążki, że do wypełnienia rurki potrzeba ich 7, to
łatwo obliczą, że początkowo było ich w rurce
13, ponieważ 13 + 7 = 20. Ćwiczenia tego typu
przygotowują dzieci do zrozumienia pojęcia niewiadomej, gdyż wykonana czynność jest niczym
innym jak właśnie ilustracją równania z jedną niewiadomą:
nieznana liczba + liczba, którą można poznać =
= znana liczba
czyli
+7 = 20

Warto jednak pokazać uczniom, że jest także druga możliwość, podzielenie słupka na pięć mniejszych, – po cztery krążki w każdym. Wszystko
zależy od tego, czy liczba 4, przez którą dzielimy
liczbę 20, oznacza liczbę słupków, którą mamy
uzyskać, czy liczbę krążków przypadających na
jeden mały słupek po podziale.

W ten obrazowy sposób można zilustrować dwojakie znaczenie dzielenia, w zależności od interpretacji liczby, przez którą dzielimy.

Warto zaznaczyć, że w powyższym ćwiczeniu
dzieci nie znają początkowo wartości niewiadomej, ale łatwo są w stanie zrozumieć jej naturę,
ponieważ widziały słupek z nieznaną liczbą krążków.
Taki sposób przybliżania dzieciom pojęcia niewiadomej można stosować na długo przed jego
oﬁcjalnym wprowadzeniem. Ważne jest w tym
przypadku to, że dochodzenie do abstrakcyjnego pojęcia niewiadomej wiąże się z operowaniem
realnymi przedmiotami, do czego potrzebna jest
pewna zręczność manualna oraz wyobraźnia,
a rozwój tych cech pozytywnie wpływa na zdolności matematyczne.
W następnym numerze „Matematyki w Szkole” przed-

Odkrywanie pojęcia niewiadomej

stawię pomoc dydaktyczną, w której także wykorzystu-

Gdy dzieci oswoją się z krążkami i z rurką, można im zaproponować kolejne zadanie. Najpierw

ści edukacyjnych edukrążków mogą Państwo przeczy-

je się edukrążki – eduważkę. Więcej na temat możliwotać na stronie internetowej www.edutronika.pl.
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