EGY JÁTÉKOS MATEKÓRA A LOGIRINTUSSAL
2021. november 22-26.

Tájékoztató pedagógusoknak
A Logirintus egy ingyenes online matematikai-logikai kaland, ahol egy történetbe
ágyazott útvesztőből kell kijutni matekfeladatok megoldásával.
A fejtörő játékot a Medve Matek csapata hívta életre.
SZÁNJUNK RÁ EGY MATEKÓRÁT, MERT:
komplett óratervhez jutunk
a diákok tuti szeretni fogják
visszajelzéshez juthatunk a diákok teljesítményéről
az óra levezetése ritkán tud ilyen pihentető lenni ;)

MIKOR?
2021. november 22-26.,
hétfő-péntek minden
nap 07:00-17:00 között

MENNYI
IDŐ?
40 perc

KINEK?
HOL?

3-4., 5-6., 7-8., 9-10. és
11-12. évfolyam számára
5 nehézségi szinten

Iskolai
matekórán

MILYEN MUNKAFORMÁBAN JÁTSZHATÓ?
•
egyéni (AJÁNLJUK!) (okostelefon vagy tablet vagy laptop és internet szükséges)
•
kiscsoportos (AJÁNLJUK!) (2-6 fő / csapat, akik közösen oldják a feladatokat)
•
a teljes csoport/osztály együtt is belevághat
MILYEN FELADATOK VÁRHATÓK?
•
a mostani matekos pálya címe: A világ csodái. A játék célja, hogy az ókorban 		
tett képzeletbeli utazásunk során olyan képességekre és tudásra tegyünk szert,
amivel megmenthetjük a világot a fenyegető veszélytől.
•
változatos témájú és vicces matematikai-logikai gondolkodtató feladatok
•
a megjelölt évfolyamok előtti évfolyamnak megfelelő előismeret szükséges
lehet (pl. a 9-10. évfolyam esetén a 8-os anyag)
•
a lényeg nem a tárgyi tudás, hanem a csavaros észjárás
MIT LEHET NYERNI?
•
rangokat (bronz, ezüst, arany, platina), amely a lejátszás után azonnal kiderül
•
sikerélményt!
•
megoldásfüzetet emailben küldve a feliratkozó tanároknak

HOGYAN JÁTSZHATÓ?
•
November 22-26-ig (hétfőtől péntekig) a facebook.com/logirintus vagy a
logirintus.hu oldalról A világ csodái nevű pályát és a megfelelő évfolyamot
kikeresve közvetlenül indítható a játék
•
mivel a cél a sikerélmény, ezért alacsonyabb vagy magasabb évfolyamok
pályájának játszása is megengedett az osztály / csoport tudásszintjének és
ambícióinak megfelelően
•
a pálya elején meg kell adni a csapat és az iskola adatait, aztán mehet is a játék
az óra végéig!
•
kérjük a 40 perces időkeret betartását, ennek ellenőrzését az óratartó tanárokra
bízzuk
•
nem kell telepíteni semmilyen programot, a játék webböngészőben fut
•
nem kell előre regisztrálni
•
emlékeztető kérhető a logirintus.hu oldalon
TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK
•
aki tanárként feliratkozik
a http://www.medvematek.hu/rolunk/mintafeladatok#feliratkozas oldalon,
elküldjük számára A világ csodái megoldásfüzetét (a játéknapokat követően),
és rendszeres, Medve Matek oktatási tartalmakat biztosítunk számára
•
az esemény a Logikai fejtörők hete c. egész hetes programsorozat része.
Bővebb infó a teljes programról és facebook-esemény facebook.com/logirintus
oldalon található

TALÁLKOZZUNK AZ ONLINE TÉRBEN
NOVEMBER 22. ÉS 26. KÖZÖTT!
További kérdés esetén elérhetőségünk: logirintus@medvematek.hu

www.logirintus.hu
logirintus@medvematek.hu

