
Szorzókártya puzzle leírás

A kártyák a szorzótábla memorizálásos / vizuális / játékos alapú elsajátítását szolgálják. A kártya felső részén a szorzás művelete
látható (pl. 9 ∙ 8), míg alul az eredmény (pl. 72) nagyobb számjegyekkel. Kialakításuk olyan, hogy a szorzáshoz csak a megfelelő
eredmény tehető hozzá, hogy a két kártyadarab egy egészet alkosson.

A kártyákat célszerű szürkeárnyalatosan nyomtatni, A/4 műszaki rajzlapra. Tintasugaras nyomtató ajánlott, a lézerek közül ugyanis
nem mindegyik tud ilyen lapra. Nyomtatás után ajánlott laminálni, vagy széles cellux‐szal bekasírozni a lapot, legalább az egyik oldalon,
majd ezután kivágni a keret‐ és a vízszintes elválasztó vonalak, illetve a számok vízszintes vonal feletti külső íve mentén. Ehhez egy
kivágást segítő ábra is rendelkezésre áll.

A kártyákat a szorzás tanulásának kezdetekor célszerű úgy alkalmazni, hogy az aktuálisan tanult szorzótábla szorzásait kitesszük a
felső sorba (kezdetben sorban, tehát 0 ∙ 8, 1 ∙ 8, 2 ∙ 8 …; a későbbiekben akár keverve is) alulra pedig az adott szorzótáblához tartozó
eredményeket. A gyermek először elmondja a kiválasztott szorzást, majd megkeresi a hozzá tartozó eredményt, és miután
összeillesztette (és jót illesztett, ez egyértelműen látszani fog), elmondja a szorzást és az eredményt is (pl. „kilencszer nyolc egyenlő
hetvenkettő”).

A későbbiekben természetesen „vegyesen” is lehet válogatni a fenti módszer szerint (pl. 7 ∙ 6, 9 ∙ 8, 3 ∙ 2, 7 ∙ 4, 2 ∙ 9, ill. 54, 72, 6, 28, 18),
a szorzótáblák tanulásának folyamatával összhangban.

Alkalmazható annak bemutatására is, hogy a tényezők sorrendjének cseréje nem befolyásolja az eredményt. Egymás mellé tesszük
pl. a 7 ∙ 8 és a 8 ∙ 7 kártyákat, és látható lesz, hogy mindkét esetben az 56 lesz az illeszkedő eredmény.

Kivágási minták:

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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