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1. WPROWADZENIE

Redukcja jest bardzo użyteczną metodą rozumowania w toku samo
dzielnego rozwiązywania problemów matematycznych na wszystkich 
poziomach. Dlatego należy uznać/ że postulat uczenia tej meto
dy jest w pełni uzasadniony.Wielu dydaktyków matematyki i twór
czych matematyków interesujących się nauczaniem zaleca możli
wie wczesne wprowadzenie uczniów w rozumowanie oparte na re
dukcji (Krygowska, 1957, 1972, 1977, 1977a; Neapolitański,
1958; Pólya, 1964, 1975; Śleszyński, 1929). Rodzi się w związ
ku z tym pytanie, kiedy, tj. w której klasie, można rozpocząć 
odpowiednio zaplanowaną naukę tego typu rozumowania. Psycholo
gia rozwojowa i psychopedagogika wskazują na istnienie dolnej 
granicy wieku, w którym to byłoby już możliwe (Bruner, 1961, 
1964, 1974; Piaget, 1966, 1967; Żebrowska, 1976; Skemp, 1971). 
Momentu rozpoczynania nauki redukcji nie należy jednak zbytnio 
przeciągać. Stosowanie jej przez ucznia jest bowiem nie tylko 
sprawą rozumienia, umiejętności, ale wymaga również wykształce
nia odpowiednich postaw i nawyków, które powinny dojrzewać nie
jako wraz z uczniem.

Oczywiście w toku nauczania matematyki już od samego po
czątku - w związku z rozwiązywaniem zadań - uczniowie stosują 
przy odpowiedniej sugestii i pomocy nauczyciela rozumowanie re
dukcyjne. Używając zwrotu "uczenie rozumowania redukcyjnego"
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myślę o czymś więcej: o nauce wyraźnie sprecyzowanej metody, 
nauce prowadzonej przez nauczyciela planowo i świadomie, z 
zastosowaniem różnych zabiegów i środków dydaktycznych w celu 
doprowadzenia ucznia do uświadomienia sobie postępowania re
dukcyjnego jako pewnej ogólnej metody, której stosowanie w róż
nych sytuacjach jest szczególnie skuteczne. Pytanie więc, kie
dy można już rozumowania redukcyjnego gczyć w tym znaczeniu, 
jak taki proces należałoby organizować, jakie środki wykorzys
tać, ma więc sens, mimo że z redukcją w toku rozwiązywania za
dać uczeń ma do czynienia stale, i to nie tylko ucząc się mate
matyki .

Niniejszy artykuł jest sprawozdaniem z.fragmentu szer
szych badać poświęconych tym problemom Koncentruję się tu
tylko na wykorzystaniu gier z poszukiwaniem "strategii wygry
wającej", w ich funkcji, specyficznego środka w uczeniu reduk
cyjnego myślenia.

Szersze badania, o których wyżej wspomniałam, prowadziłam 
w dwóch etapach. Pierwsza część eksperymentu - to badania 
wstępne, zorganizowane w klasach od II do V szkoły podstawowej 
(uczniowie od 8 do 12 lat), zmierzające do ustalenia dogodnego 
momentu rozpoczęcia systematycznego zapoznawania dzieci z ro
zumowaniem redukcyjnym i zamierzonego uczenia ich umiejętności 
stosowania tego rozumowania. W szczególności obserwacją postaw 
dzieci klas od II do V w trakcie gier miała na celu zebranie 
informacji, których analiza pozwoliłaby w formie wstępnych hi
potez odpowiedzieć na pytania:
1° w której klasie większość uczniów spontanicznie i samo

dzielnie odkrywa strategię wygrywającą w eksperymentowa
nych grach, stosując rozumowanie redukcyjne,

Dokładniejszy opis całego eksperymentu i bardziej 
szczegółową analizę jego wyników przedstawiłam w rozprawie dok
torskiej przygotowanej w Zakładzie Dydaktyki Matematyki WSP w 
Krakowie pod kierunkiem doc.dra S.Turnaua na temat: "Rozumowa
nie redukcyjne u uczniów klas od II do V i kształcenie tej u- 
miejętności z wykorzystaniem gier dydaktycznych". Maszynopis 
tej pracy znajduje się w Bibliotece WSP w Krakowie.
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2° w której klasie większość uczniów może już uświadomić so
bie stosowany przez nich w poszczególnych przypadkach spo
sób postępowania jako pewną ogólną metodę,

3° w której klasie werbalny opis redukcyjnej metody ułatwia 
uczniowi podjęcie samodzielnego szukania strategii wygry
wającej przez redukcję.
Druga część badań, to próba wypracowania skutecznej meto

dyki nauki stosowania w rozumowaniu redukcji przez uczniów 
klas IV (dzieci 11-letnie). W niniejszym artykule ograniczam 
sprawozdanie z tej próby tylko do wykorzystania gier.

2. BADANIA WSTEPNE

Badana populacja
Badania wstępne prowadziłam w roku szkolnym 1978/1979, w dwóch 
klasach II, w dwóch klasach III, dwóch klasach IV, i jednej V 
w Szkole Podstawowej Nr 33 w Krakowie. Ogółem badania wstępne 
objęły 189 uczniów. Wszystkie klasy, w których prowadzony był 
eksperyment, w opinii nauczycieli i dyrektora szkoły były kla
sami przeciętnymi, czego pewnym potwierdzeniem są oceny z mate
matyki, jakie uzyskali badani na koniec roku szkolnego 1980.

Tabela 1(2)

Liczba dzieci z odpowiednimi ocenami w klasie
II A II B III A III B IV A IV B V

bdb 12 12 11 9 7 6 4
db 9 10 10 13 12 10 12
dst 4 6 5 7 6 13 10
nd 0 0 0 0 0 0 1
Ogółem 25 28 26 29 25 29 27

( 2) Należy przy interpretacji tej tabeli wziąć pod uwagę 
fakt, że aż do klasy IV włącznie w polskiej szkole nie ma pow
tarzania klasy; oceny w tych klasach są zawsze zawyżone w sto
sunku do ocen w klasach wyższych.
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Cel badań wstępnych realizowany był przez obserwację i a- 
nalizę postaw dzieci klas od II do V w toku prowadzonych przez 
nie gier tak skonstruowanych, by redukcyjne postępowanie przy 
odkrywaniu strategii wygrywającej było naturalne i efektywne. 
Wyjaśnię to, rozpoczynając od opisu gier.

Gra "Bieg pionka". Uczniowie grają parami. Każda para roz
porządza planszą (rys.l) i jednym pionkiem stojącym po
czątkowo na starcie. Pierwszy gracz przesuwa go na jedno 
z najbliższych pól w kierunku strzałki. Jego partner wy
konuje analogiczne przesunięcie, wychodząc od pola zaję
tego przez przeciwnika itd. Zwycięża gracz, który umieś
cił pionek na mecie.

START META

Rys. 1
Gra "Bieg do liczby n ". Uczniowie grają parami. Zadane 
są dwie liczby n i k , gdzie n > k . Zaczynający grę 
może wywołać jedną z liczb l,2,...,k . Do tej liczby je
go partner może dodać jedną z liczb od 1 do k . Nas
tępnie do powstałej w ten sposób sumy pierwszy uczeń zno
wu może dodać jedną z liczb od 1 do k itd. Wygra ten, 
kto pierszy wymieni liczbę n.
We wszystkich klasach od II do V zastosowano cztery kon
kretyzacje tej gry:
(a) gra 1, gdy n = 20, k = 3,
(b) gra 2, gdy n = 37, k = 3,
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(c) gra 3, gdy n = 90, k = 4,
(d) gra 4, gdy n = 41, k = 6.
Przez strategię wygrywającą wyżej opisanych gier rozumie

my dokładny plan algorytmiczny postępowania, pozwalający osiąg
nąć zwycięstwo niezależnie od ruchów partnera.

Wyjaśnijmy, na czym polega naturalność i efektywność sto
sowania redukcji do odkrycia strategii wygrywającej na przykła
dzie gry "Bieg pionka". Zaczynamy od pytania, gdzie wystarczy 
postawić pionek w przedostatnim ruchu, aby móc go w ostatnim 
ruchu postawić na mecie (rys.2). Wystarczy postawić pionek na 
polu a , bo partner może go wtedy tylko przesunąć na pole 1 
lub 2 . Stąd już jeden ruch na pole mety.

START

Rys. 2
Następnie zastanawiamy się, gdzie wystarczy przedtem pos

tawić pionek, aby móc go na pewno, niezależnie od ruchu partne
ra, postawić na polu a , itd. Kontynuując tego typu rozumowa
nie cofamy się od końca do początku, odkrywając kolejne elemen
ty strategii wygrywającej; kto zacznie grę i będzie stawiał 
pionek kolejno na polach e, d, b (lub c ), a (rys.2), 
ten wygra. Kto zaczyna grę jako drugi, powinien się starać 
w toku gry zająć którekolwiek z pól tego ciągu (co nie jest 
wykluczone, jeżeli przeciwnik nie stosuje strategii wygrywa
jącej) .

Przeciwstawmy to postępowanie innemu, które może rozpoczy
nać się następująco: gdy pionek stoi na starcie, a ja zaczynam 
grę, to mogę go przesunąć na pole 12 lub e lub 13 (rys.2),
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gdy przesunę go na pole 12 , to partner może go przesunąć na 
pole ... itd. Odkrycie strategii wygrywającej w takim rozumo
waniu wymaga rozpatrzenia dużej liczby przypadków (jest 157 
możliwych dróg), w których już po kilku krokach łatwo się zgu
bić.

Oczywiście możliwe jest też odkrywanie dobrych pól, które 
będziemy dalej nazywać elementami strategii wygrywającej, 
przez doświadczenie. W kolejno rozgrywanych partiach łatwo moż
na zauważyć, że gdy pionek stoi na polu a , z którego są tylko 
dwie drogi do mety, to już zwycięstwo jest pewne. Jednak doś
wiadczalne odkrywanie pozostałych dobrych pól jest coraz trud
niejsze, gdyż szybko wzrasta liczba możliwych dróg dojścia na 
metę. Odkrycie pełnej strategii wygrywającej tylko przez doś
wiadczenie, jest tu więc bardzo trudne.

Wszystkie eksperymentowane gry były tak konstruowane, że
by ten warunek był spełniony. Można więc przyjąć, że są one a- 
nalogiczne ze względu na metodę odkrycia strategii wygrywają
cej.

Obserwacje, jako podstawę analizy w badaniach wstępnych, 
uzyskałam w trakcie:

(1) nauczania w pełnym wymiarze godzin w klasie IV, hospi
towania 6 lekcji matematyki przed rozpoczęciem eksperymentu w 
każdej z pozostałych klas oraz w dalszym ciągu przez kierowa
nie eksperymentem w tych klasach. Celem hospitacji było pozna
nie uczniów, ich postaw wobec zadań i problemów (oczywiście, 
taka wyrywkowa i krótkotrwała obserwacja nie umożliwia wnikli
wego i głębszego poznania umiejętności czy nawyków każdego 
ucznia indywidualnie, ułatwia natomiast w dużej mierze kontakt 
z klasą w toku dalej prowadzonego eksperymentu) ,

(2) lekcji, na których sama kierowałam eksperymentem opar
tym na grze "Bieg pionka" i 4 grach typu "Bieg do liczby n ".

Schemat przebiegu gry "Bieg pionka"
Każda para uczniów otrzymuje planszę i jeden pionek. Po wyjaś
nieniu zasad gry eksperymentator rozgrywa jedną partię z ucz
niem na oczach całej klasy. Następnie uczniowie grają, a eks
perymentator i nauczyciel uczący matematyki w danej klasie od-
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powiadają na wszystkie pytania i wątpliwości uczniów oraz pro
wadzą z niektórymi uczniami indywidualne rozmowy. Kilku pier
wszych uczniów, którzy odkryją pełną strategię wygrywającą 
(co zostaje sprawdzone przez nauczyciela) , otrzymuje tytuł 
"niezwyciężonych". Upoważnia ich to do roztrzygania zaistnia
łych sporów. Umowa ta jest silną motywacją do podjęcia prób po 
szukiwania strategii wygrywającej oraz prowokuje pytania: "jak
on gra, że ciągle wygrywa?", "jak on odkrył regułę, według któ 
rej gra?". Stwarza to sytuację, w której dobrzy uczniowie sami 
próbują odkryć strategię wygrywającą, a uczniowie słabsi, któ
rzy nie czują się na siłach aby to uczynić, lub których takie 
próby zawiodły, mogą grać z "niezwyciężonymi", ucząc się do
chodzenia do strategii wygrywającej przez analizowanie swoich 
błędów oraz poprawnych ruchów partnera. Były to główne powody 
prowadzenia badań w zespole klasowym, a nie indywidualnie. Po 
około 30 minutach gry, w celu stworzenia sytuacji, w której 
wystąpi konieczność opisania metody szukania strategii wygry
wającej, zaprosiliśmy na lekcję ucznia innej równoległej kla
sy, który nie znał tej gry. Dla zrozumienia zasad gry miał on 
możność rozegrania dwóch partii z którymś z uczniów danej kla
sy. Następnie zadaniem uczniów było naprowadzenie zaproszonego 
"gościa" na odkrycie strategii wygrywającej przez sugerowanie 
mu pytań, zadań, podpowiedzi, które pomogłyby mu w odkryciu re 
guły pozwalającej zawsze wygrać. Za uwagi, które od razu wska
zywały element strategii wygrywającej (np. postaw pionek na 
polu e ) otrzymywali uczniowie 1 punkt ujemny (I) . Nato
miast za uwagi ogólne, które dobrze naprowadzają, 1 punkt 
dodatni (t) (np. pomyśl, gdzie postawić pionek wcześniej, 
aby móc go na pewno postawić na mecie). Wygrywał ten uczeń, 
który miał najwięcej punktów dodatnich, przy umowie, że t i 
1 dają 0 . "Podpowiedzi" zgłoszone przez uczniów ujawniały, 
w jakim stopniu i którzy uczniowie są świadomi stosowanej me
tody.

Podsumowanie zabawy w "podpowiedzi" zawierało rozmowę z 
całą klasą o strategii wygrywającej danej gry i metodzie jej 
odkrycia, na tyle ostrożne, aby nie doprowadziło do pamięcio
wego wyuczenia elementów strategii czy mechanicznego stawia-
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nia pytań dla postępowania redukcyjnego.
Po tym podsumowaniu uczniowie wracają do gry parami. Ob

serwacja postaw dzieci w tym ostatnim etapie gry miała na ce
lu uzyskanie informacji, w jakim stopniu werbalny opis metody 
redukcji, uzyskany w poprzednim etapie "podpowiedzi" i ich a- 
naliza, ułatwił jej stosowanie przy szukaniu strategii wygry
wającej. W końcu eksperymentator polecał, aby dzieci zaznaczy
ły na podpisanych przez siebie planszach pola, które według 
nich tworzą "dobrą drogę".

Schemat przebiegu czterech gier typu "Bieg do liczby n "
W przebiegu każdej z tych gier można wyróżnić analogiczne og
niwa do gry "Bieg pionka":

(1) podanie i wyjaśnienie zasad gry,
(2) okres gry parami,
(3) wybór niezwyciężonych,
(4) rozmowa z całą klasą o strategii wygrywającej i meto

dzie jej odkrycia,
(5) ponowny okres gry parami.
W związku z grami typu "Bieg do liczby n " umówiłam się 

z uczniami, że będą pisali kolejno wymieniane w danej partii 
liczby dwoma różnymi kolorami, każdy z dwóch graczy kolorem 
zgodnym z kolorem jego podpisu na kartce. Oczywiście wprowa
dzenie takiej umowy zmienia w pewnym sensie grę i jej przebieg. 
Np. ułatwia to graczowi w dużej mierze analizę błędów partnera 
i swoich, poprzez obserwację liczb wypisanych w pewnym ciągu, 
jaki tworzy się po każdej partii. Jest to utrudnione, gdy po
miniemy zapis, a gra sprowadza się do słownego podawania liczb 
według zasad gry. Głównym powodem wprowadzenia kodu nie było 
jednak ułatwienie odkrycia strategii wygrywającej, lecz możli
wość uzyskania informacji o przebiegu każdej partii przez każ
dego ucznia.

Analiza tak zakodowanych partii pozwala naszkicować przy
bliżony obraz pracy każdego ucznia w danej grze. Zapisy wszys
tkich partii, które uczniowie rozegrali po rozmowie z całą 
klasą o strategii i metodzie jej odkrycia, zostały przeanali
zowane oddzielnie, bez partii rozgrywanych wcześniej, co poz-
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woliło rzucić światło na główny problem: czy wysiłki zmierzają
ce do uczenia dzieci redukcji dają jakieś efekty.

W przebiegu każdej z badanych gier można wyróżnić cztery 
zasadnicze etapy ze wzglądu na różne postawy uczniów:

(1) etap prób,
(2) etap systematycznego badania,
(3) etap weryfikacji wyników,
(4) etap podsumowania zdobytych doświadczeń.
Pierwszy etap charakteryzuje się tym, że uczniowie grają 

bardzo chaotycznie metodą prób i błędów, kolejne partie roz
grywają szybko, nie analizują ani gry ani błędów swoich i ko
legów. W tym okresie uczniowie poznają dokładnie zasady gry.

Etap systematycznego badania charakteryzuje się tym, że 
uczeń analizuje kolejne ruchy w grze, wyciąga wnioski ze swo
ich i kolegi błędów, stara się odkryć, jak grać, aby zawsze 
wygrać. Tempo rozgrywanych partii wyraźnie maleje. Etap ten 
kończy się ustaleniem przez ucznia jakiejś reguły, którą on 
uważa za strategię wygrywającą.

W trzecim etapie występuje praktyczna weryfikacja odkry
tych strategii.

Czwarty etap, to końcowy okres gry, gdy uczniowie mają 
już doświadczenie zdobyte w trakcie rozgrywania kilkunastu 
partii danej gry, a także, co jest istotne, odbywa się on po 
dyskusji z całą klasą o strategii wygrywającej i metodach jej 
szukania. Obserwacje w tym czwartym etapie pokazują, w jakim 
stopniu omówienie strategii wygrywającej i próby werbalnego 
opisu metody jej szukania mają wpływ na zmianę postaw uczniów 
wobec danej gry.

Gry opisałam w takiej kolejności, w jakiej były ekspery
mentowane w klasach. Liczne wstępne obserwacje innych dzieci 
grających w różnej kolejności w obie gry sugerowały, że odkry
cie strategii wygrywającej w grze "Bieg pionka" jest łatwiej
sze niż w grze "Bieg do liczby n ". Może o tym decydować 
wzrokowo-ruchowe, a nie werbalno-słuchowe rozgrywanie gry 
pierwszej. W grze "Bieg pionka" odkrywanie elementów strategii 
wygrywającej jest połączeniem rozumowania redukcyjnego (gdzie 
wystarczy postawić pionek wcześniej, aby ...) z badaniem kon-
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kretnej sytuacji na planszy. Natomiast w grze "Bieg do liczby 
n " odkrycie, że n-k jest dobrą liczbą, to rozumowanie typu: 
jeśli powiem n-k , to partner może powiedzieć n-k+1 , to ja 
dodam k-1 , czyli powiem n-k+l+(k-l) i mam n , jeśli on po
wie n-k+2 , to ja powiem n-k+2+(k-2) itd.

Oczywiście, dzieci prowadzą tego typu rozumowanie w zas
tosowaniu do konkretnych liczb. Analogiczne rozumowanie prowa
dzą dzieci w grze "Bieg pionka", ale liczba możliwych ruchów 
w grze "Bieg do liczby n " wzrasta (np. w grze n=41, k=6,
dzieci powinny prowadzić rozumowahie: aby móc napisać liczbę 
41 wystarczy wcześniej napisać 34 , bo jeśli partner doda 1 
to ja dodam 6 , jeśli partner doda 2 , to ja 5 , itd. widać, 
że jest 6 możliwości). Dzieci po kilku krokach mogą być zmę
czone takim już w dużej mierze formalnym łańcuchem wniosków.

Dobieranie liczb n i k w poszczególnych grach też nie 
jest bez znaczenia. W pierwszej grze n i k są małe ( n=20, 
k=3 ), gdyż chodzi o*to, aby duże liczby nie przeszkadzały 
dzieciom w zrozumieniu zasad gry (szczególnie w klasach młod
szych II i III), oraz aby rachunki nie utrudniały odkrycia 
strategii wygrywającej.

Obserwując dzieci w drugiej grze tego typu chcemy między 
innymi uzyskać informację: w jakim stopniu dzieci zrozumiały 
i przenoszą metodę redukcji, z którą już w pewnej mierze zapoz
nają się w toku pierwszej gry. Dane numeryczne powinny utrud
niać mechaniczne przenoszenie metody. Stąd n=37 , poprzednio 
były pełne dziesiątki, k=3 dalej małe, aby przy odkrywaniu 
kolejnych elementów strategii wygrywającej nie trzeba było roz
patrywać dużej liczby przypadków. W trzeciej i czwartej grze 
dobierałam liczby n i k tak, aby można było obserwować, w 
jakim stopniu trudności z odkryciem strategii wygrywającej są 
związane z umiejętnością stosowania redukcji, a w jakim - z po
myłkami rachunkowymi. W trzeciej grze, przy n=90 , k=4 , zos
tają zupełnie wyeliminowane trudności rachunkowe (ciągle odej
muje się 5 ), zatem łatwość w odkryciu strategii wygrywającej 
może tłumaczyć się nie tylko zrozumieniem przez dzieci metody 
jej szukania, ale także mechanicznym odejmowaniem liczby 5 . 
Aby ustalić, która z tych przyczyn jest decydująca, zastosowa-
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łam czwartą grę, gdzie metoda jest ta sama, a utrudnione są 
rachunki.

Ważną rolę w prowadzonych badaniach wstępnych odgrywały 
liczne rozmowy indywidualne eksperymantatora z uczniami, odby
wające się poza lekcjami. Prowadzone rozmowy ułatwiły głębsze 
i wnikliwsze badanie trudności uczniów w odkrywaniu strategii 
wygrywającej, zaobserwowanych na lekcjach.

Badania wstępne doprowadziły do sformułowania ośmiu hipo
tez, które obecnie krótko przedstawię i uzasadnię (pełniejsze 
uzasadnienie znajduje się w cytowanej rozprawie). Nie formułu
ję tu udowodnionych tez, ze względu na niewielką i nie losowo 
dobraną populację badanych uczniów, ale wzmocnione sondażem 
hipotezy.

Hipoteza 1. Uczniowie klasy II i III nie odkrywają spon
tanicznie i samodzielnie strategii wygrywającej w grze "Bieg 
pionka" za pomocą rozumowania redukcyjnego. Przyjęcie tej hi
potezy uzasadnia analiza obserwacji zebranych w pierwszych 15 
minutach gry "Bieg pionka", gdzie po wytłumaczeniu zasad gry 
nauczyciel nie ingeruje w grę, nie zadaje pytań sugerujących 
istnienie strategii wygrywającej. Uczniowie grali z dużym zain
teresowaniem, ale bardzo chaotycznie. Nie analizowali swoich 
ani partnera ruchów. Wyniki w grających parach były bliskie re
misu, np. 5 do 6, 6 do 7 itp. Tylko jedna uczennica (najlepsza 
w jednej z klas II, według opinii wychowawczyni i nauczyciela 
matematyki) zdecydowanie wygrała 8 do 2. Za brakiem nie tylko 
prób rozumowania redukcyjnego, ale jakiegokolwiek typu rozumo
wania prowadzącego do odkrycia przez dzieci strategii tej gry 
przemawiają następujące fakty:

1° Krótki czas kolejnych posunięć pionka, a zatem bardzo 
szybkie tempo gry.

2° Konkretne ruchy wykonywane na planszy; dzieci szybko, 
prawie mechanicznie przesuwają pionek, brak jest jakichkolwiek 
wahań, rozważań, prób, które świadczyłyby, że uczeń zastanawia 
się nad tym, gdzie najkorzystniej przesunąć pionek.

3° Rodzaj rozmów prowadzonych przez partnerów podczas gry. 
Żaden uczeń w obu badanych klasach drugich nie próbował dysku-
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tować nad tym, jak grać, aby zawsze wygrać, która droga jest 
najlepsza, nie próbował stawiać innych pytań związanych z is
tnieniem reguły decydującej o wygranych. Dyskusje w tym pier
wszym etapie gry nie dotyczyły żadnych aktywności matematycz
nych. Uwaga dzieci była skierowana na drugorzędne zupełnie i 
nieistotne .elementy gry, jak kolor pionków, długość dróg na 
planszy, zaś najbardziej ożywione rozmowy i kłótnie dotyczy
ły ilości wygranych partii.

4° Niezmienność postaw uczniów w grze w ciągu kilkunastu 
rozgrywanych partii. Chaotyczne rozgrywanie przez dzieci kilku 
partii nowej gry jest zjawiskiem naturalnym; poznają one wtedy 
bliżej grę i jej zasady. Przedłużanie jednak tej sytuacji, 
brak jakiejkolwiek refleksji typu matematycznego w ciągu kil
kunastu partii, budzi wątpliwości co do dydaktycznej użytecz
ności gry na danym poziomie.

Obserwowana sytuacja związana z grą "Bieg pionka" w pier
wszej fazie w klasie III zbliżona była do poprzednio opisanej 
sytuacji w klasie II; uczniowie i tu nie analizowali zasad gry 
przesuwali pionek szybko, mechanicznie w kierunku mety i inte
resowali się przede wszystkim ilością wygranych partii. Po o- 
koło 10 partiach jednak 12 uczniów samodzielnie zauważyło, że 
kto postawi pionek na polu a , ten wygra. Spostrzeżenie to 
nie prowokowało jednak ani tych, ani pozostałych uczniów do sa 
modzielnych poszukiwań innych elementów strategii wygrywającej

Hipoteza 2. Większość uczniów klas II i III nie odkrywa 
strategii wygrywającej w grze "Bieg pionka" oraz w 4 grach 
"Bieg do liczby n ", nawet przy dość znacznej pomocy nauczy
ciela lub kolegów. Świadczą o tym obserwacje dalszego prze
biegu gry "Bieg pionka" oraz 4 gier typu "Bieg do liczby n ". 
Postawy uczniów dwóch klas II i dwóch klas III w czasie ekspe
rymentowanych gier są bardzo podobne. Wydaje się więc celowe 
łączne icn omówienie, z zaznaczeniem różnic istotnych ze wzglę 
du na cel nadań.

Chcąc ukierunkować uczniów badanych klas na poszukiwanie 
strategii wygrywającej, przerwałam grę "Bieg pionka" pytaniem: 
"czy można znaleźć taki sposób, szyfr, aby zawsze wygrać?".
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Uczniowie początkowo byli zgodni w odpowiedzi, że nie. Oto 
krótki fragment rozmowy z uczniami klasy II:
N: Jak grasz, że zdecydowanie wygrywasz? (pytanie skierowane 

do uczennicy klasy drugiej, która wygrała 8 do 2).
U: Staram się dać pionek na pole a (rys.2).
N: Gdzie wystarczy stać wcześniej, aby móc postawić pionek na 

polu a ?
U: Poprzednie miejsce pionka jest obojętne.

Po kilku dalszych minutach gry większość dzieci odkrywa, 
że jeśli pionek stanie na polu a , to wygrana jest już pewna. 
Duże trudności sprawiało dzieciom klasy II dalsze "cofanie się".

Oto fragment rozmowy z jedną z uczennic klasy II:
N: Na którym polu należy postawić pionek, aby móc go postawić 

na polu a ?
U: Najlepiej stanąć na polu 3 (rys.2), bo wtedy przeciwnik 

stanie na polu 1 - ja na mecie.
N: Jeśli będziesz stała na polu 3 , to przeciwnik stanie na 

polu a i wygra.
U: Ale jak nie da na a , to ja wygram.

Po dalszych kilku minutach gry uczniowie klasy II prowo
kowani dalej do szukania dobrej drogi, której jeden punkt a 
już znali, najczęściej wskazują konkretne drogi, które prowa
dzą do celu. Oto typowe odpowiedzi, jakie dawali uczniowie, 
którzy odkryli punkt a :
N: Czy jest metoda na to, aby wygrać?
U: Tu musi się dać pionek (wskazuje miejsce a ).
N: Dlaczego?
U: Jak on pojedzie tu (punkt a ), to ja na metę, a jak on tu, 

itd. (Uczeń daje poprawne uzasadnienie, wskazując konkretne 
drogi na planszy.)

N: Gdzie wystarczy stać wcześniej, aby móc stanąć na polu a ? 
U: To trzeba jechać tą drogą (wskazuje konkretną drogę).
N: A jak partner zmieni kierunek drogi?
U: To będę się starał na nią wrócić.

Było czterech uczniów w dwóch klasach III, którzy zaczy
nali rozumieć strategię wygrywającą, oto ich odpowiedzi:
U2: Źle mówi (mowa o uczniu U). Przecież nie wiadomo, jak po-
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jedzie przeciwnik. Należy tak postępować, aby sprowadzić 
przeciwnika do pewnych miejsc.

: Należy tak grać, aby zająć miejsce a .
N: Dobrze. Zastanówmy się, na jakim miejscu wystarczy stać

wcześniej, aby móc stanąć na polu a .
U^: Te dwa miejsca też są pewne (wskazuje miejsca b i c)

(rys.2) .
Ci uczniowie, którzy zaproponowali punkty b i c umie

ją to uzasadnić. Natomiast rozmowa z innymi uczniami na ten 
temat sprowadza się do odpowiedzi typu:

: Takfpunkt c jest dobry, bo jak stoję na c , to partner 
na 5 , ja na 2 , on na metę; nie, to niedobrze.

U: Punkt c jest dobry, bo on na pole 4 , ja na pole a , 
on na pole 1 albo 2 , a ja na metę.
Wątpliwości nauczyciela związane z nierozpatrzeniem wszys

tkich przypadków prowadzą do rozmowy typu:
N: Powiedziałeś, że partner przesunie pionek z pola c na po

le 4 ; a są jakieś inne możliwości ?
U: Tak, może przesunąć na pole 5 , ale wtedy mogę przegrać.
N: Dlaczego ?
U: Bo dam na pole 2 .

Pomoc nauczyciela, która ułatwiałaby próby poszukiwania 
strategii wygrywającej sprowadzała się do rozmowy typu:
N: Jeśli twój pionek stoi na polu a , to na pewno wygrasz. 

Zakryj kawałek planszy (zostaje rys.3).Meta jest teraz na 
polu a .

START

Rys. 3
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Na jakie py.tanie warto by teraz odpowiedzieć ?
: Którą drogę najlepiej wybrać, aby wygrać.

U2 '' Nie, to już wiemy, jechać tą drogą co przedtem, tylko 
wcześniej skończyć.
Indywidualne rozmowy z uczniami na temat tej gry wyraźnie 

potwierdzają to, że uczniowie klas II i III nie rozumieją za
sady konstruowania strategii wygrywającej, trzymają się kur
czowo konkretnych dróg, które doprowadziły ich do zwycięstwa.

Dyskusja końcowa podsumowująca grę dotyczyła uzasadnienia 
dwóch pytań:
(1) jak grać, aby zawsze wygrać ?,
(2) jak próbowaliśmy szukać dobrej drogi, tzn. takiej, która 

prowadzi do zwycięstwa niezależnie od posunięć przeciwnika
W rozmowie dotyczącej pierwszego pytania były następujące 

typowe odpowiedzi uczniów:
: Nie ma metody na to, aby zawsze wygrać.
Jechać najkrótsźą drogą prowadzącą do mety.

U^: Na początku, obojętne którędy się jedzie, tylko należy pa
miętać pod koniec planszy, że należy stanąć na polu a 
(rys.3).

U^: Należy znaleźć taką drogę, aby sprowadzić przeciwnika do 
pewnych miejsc, np. punkt a,b,c (rys.3), a wcześniej to 
nie wiem.
Żaden z uczniów dwóch klas II i dwóch III nie odkrył peł

nej strategii wygrywającej w grze "Bieg pionka".
Rozmowa z uczniami drugich i trzecich klas odnośnie do 

odpowiedzi na drugie pytanie prowadziła do następujących typo
wych odpowiedzi:
Uj, : Nie da się znaleźć takiej drogi, bo gra jest jednym pion

kiem i zawsze będzie to zależało od tego, jak on pojedzie. 
l^: Próbowaliśmy szukać punktów, albo całej drogi, która pro

wadzi do zwycięstwa.
Po upływie 2 tygodni przeprowadziłam z dziećmi tych sa

mych klas drugich i trzecich cztery gry typu "Bieg do liczby 
n ". Oto wyniki analizy zakodowanych partii rozgrywanych 
przez uczniów.
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Dane dotyczące gry n = 20 , k = 2 :
Strategia wygrywająca w tej grze jest następująca: wygra 

ten, kto rozpocznie grę i będzie pisał liczby: 2, 5, 8, 11, 
14, 17, 20.

Tabela 2

KI.
Liczba dzieci, 
które nie zna
ją żadnego ele
mentu strategii

Liczba dzieci, które 
wiedzą tylko, że ele
mentami strategii są:

Liczba 
dzieci, 
które 
znają 
pełną 
stra
tegię

Liczba
dzieci
w

klasie
17 14,

17
11/14,
17

8/
11/14,
17

5,8,
11/14,17

II A 3 15 6 0 0 0 0 24
II B 2 17 7 0 0 0 0 26

III A 0 17 9 1 1 0 0 28
III B 0 19 10 2 0 0 0 31

Dane dotyczące gry n = 37 , k = 3 :
Strategia wygrywająca w tej grze jest następująca: wygra 

ten, kto rzpocznie grę i będzie pisał liczby: 1, 5, 9, 13, 17, 
21, 25, 29, 33, 37.

Tabela 3

KI.
Liczba dzieci, 
które nie zna
ją żadnego ele
mentu strategii

Liczba dzieci, które wiedzą tylko, że ele
mentami strategii są:

Liczba 
dzieci, 
które 
znają 
pełną 
stra
tegię

Liczba
dzieci
w

klasie
33 29,

33
25,
29,
33

21,
25,
29,
33

17,21,
25,
29,
33

II A 1 16 6 1 0 0 0 24
II B 2 19 5 0 0 0 0 26

III A 1 17 9 1 0 0 0 28
III B 0 20 9 2 0 0 0 31
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Dane dotyczące gry n = 90, k = 4:
Strategia wygrywająca w tej grze jest następująca: wygra 

ten, kto nie będzie zaczynał gry i będzie pisał liczby: 5, 10, 
15, ... , 75, 80, 85, 90.

Tabela 4

KI.
Liczba dzieci, 
które nie zna
ją żadnego ele
mentu strategii

Liczba dzieci, które 
wiedzą tylko, że ele
mentami strategii są:

Liczba 
dzieci, 
które 
znają 
pełną 
stra
tegię

Liczbadzieci
w

klasie
85

80,
85

75,
80,
85

60,
75,
80,
85

55,
60,
75,
80,
85

II A 0 2 3 2 2 3 12 24
II B 0 1 2 2 1 9 11 26

III A 0 2 2 2 2 2 18 28
III B 0 2 1 1 2 8 17 31

Dane dotyczące gry n = 41, k = 6:
Strategia wygrywająca w tej grze jest następująca: wygra 

ten, kto zacznie grę i będzie pisał liczby: 6, 13, 20, 34 i 41

Tabela 5

KI.
Liczba dzieci, 
które nie zna
ją żadnego ele
mentu strategii

Liczba dzieci, które 
wiedzą tylko, że ele
mentami strategii są:

Liczba 
dzieci, 
które 
znają 
pełną 
stra
tegię

Liczba
dzieci
w

klasie
34

27,
34

20,
27,
34

13,
20,
27,
34

6/13,
20,
27,
34

II A 0 3 17 3 1 0 0 24
II B 0 17 4 5 0 0 0 26
III A 0 9 11 7 1 0 0 28
III B 0 9 12 9 1 0 0 31

Z danych dotyczących dwóch pierwszych gier (tabele 2 i 3)
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widać, że uczniowie samodzielnie odkrywają zaledwie dwa lub 
trzy elementy należące do strategii wygrywającej. Dane z tabe
li 4 mogłyby sugerować optymistyczny wniosek o zdobywaniu u- 
miejętności w odkrywaniu strategii wygrywającej. Obalają go 
słabe wyniki w następnej grze (tabela 5) oraz odpowiedzi ucz
niów typu:
U: Ta gra jest łatwa (mowa o grze "Bieg do liczby 90, k = 4"), 

trzeba pisać liczby co pięć, a na pewno się wygra.
N: Skąd wiesz, że wtedy na pewno wygrasz, jak do tego doszed

łeś ?
U: Tak grałem 3 razy i wygrałem.
N: Ale skąd wiedziałeś, że tak należy grać ?
U: Jak się napisze 85, to już na pewno wygram, pomyślałem so

bie, że to będzie tak "co pięć" i sprawdziło się.
N: Jak to sprawdziłeś ?
U: Już mówiłem, że wygrałem 3 razy.

Głównym tematem rozmów w grze "Bieg do liczby 41 ", były, 
podobnie jak w poprzednich grach, ilość partii wygranych i kon
kretne drogi wiodące do zwycięstwa.

Hipoteza 3. Werbalny opis redukcyjnego poszukiwania stra
tegii wygrywającej nie wpływa na zmianę postawy uczniów klas 
II i III, zarówno wobec samej gry, jak i wobec innej gry o tej 
samej strukturze.

Opis werbalny metody redukcyjnej po każdej z eksperymen
towanych gier był daleki od jakiegokolwiek formalizmu, od lo
gicznych symboli, i dlatego można go było wykorzystywać nawet 
w klasach młodszych (II i m  klasa). Opis nieformalny, w ję
zyku ucznia klas młodszych, mógł ujmować istotne cechy metody 
redukcji i służyć uświadomieniu i zrozumieniu jej przez ucznia 
po licznych konkretnych doświadczeniach. Opis tak rozumiany 
może mieć następującą formę: zaczynamy od celu, od mety, czyli 
od tego, do czego chcemy dojść, od tego, co chcemy osiągnąć; 
następnie zastanawiamy się, co wystarczyłoby mieć wcześniej, 
aby móc ten cel osiągnąć; co wystarczyłoby wcześniej umieć, 
itd.; powtarzamy to tak długo aż dojdziemy do startu, czyli do
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początku. Jak już wspomniałam poprzednio, werbalny opis reduk
cyjnej metody powstawał w toku zabawy z "zaproszonym gościem". 
Oto kilka typowych dobrych wskazówek, jakie sugerowali "goś
ciowi" uczniowie:

: Zacznij szukać od końca, od mety.
Na którym polu musisz wcześniej stać przed metą, abyś 
na pewno już wygrał ?
Uwagi tego typu były bardzo nieliczne, a dawali je ucznio

wie, którzy sami odkryli jeden lub dwa elementy strategii wy
grywającej. Podkreślenia jest jednak wart fakt, że ani w trak
cie gry, ani później, nie czuli oni potrzeby kontynuowania te
go typu rozumowania. Sugestie eksperymentatora typu: "a wcześ
niej, gdzie wystarczy postawić pionek, aby móc go postawić na 
polu b , czy c "(rys.3) nie dawały pożądanego skutku. Pomoc 
moja w kontynuowaniu rozumowania była znaczna.

Werbalny opis redukcyjnej metody szukania strategii wyg
rywającej w klasach II i III był mocno zasugerowany i sformu
łowany przez nauczyciela, niestety bez większego zaangażowania 
uczniów. Potwierdzeniem tego, że werbalny opis nie ułatwił ucz
niowi podjęcia samodzielnych prób szukania strategii, są obser
wacje uczniów grających kilka partii po takim opisie metody. W 
większości, ich postawa w grze nie uległa zmianie. Nadal grali 
chaotycznie, kładąc mocny akcent na ilość partii wygranych.

Dwie spośród 8 postawionych hipotez dotyczą rodzaju aktyw
ności matematycznych, jakie są związane z eksperymentowanymi 
grami. Biorąc pod uwagę ich wspólny trzon teoretyczny, wydaje 
się słuszne omówienie ich razem.

Hipoteza 4. Eksperymentowane gry wyzwalają u większości 
uczniów klas II i III zainteresowanie mało wartościowe z pun
ktu widzenia aktywności matematycznej.

Hipoteza 5. Eksperymentowane gry wyzwalają u uczniów klas 
IV i V zainteresowanie, które może stanowić motywację do pew
nych aktywności logicznych i matematycznych.

Stosowanie gier jako metody dydaktycznej ma pełne uzasad-
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nienie, gdy zainteresowanie, jakie one ze sobą niosą, sprzyja 
rozbudzeniu aktywności intelektualnej dziecka. Pożarnatematycz
ne aktywności powinny stanowić dodatkową motywację i prowoko
wać aktywności istotne dla aktywności matematycznej. Z ekspe
rymentowanymi grami wiążą się różne aktywności logiczne i ma
tematyczne, przede wszystkim:

1. Rozwiązywanie pewnego problemu za pomocą redukcji opartej 
na rozważaniu wszystkich możliwych (w danej sytuacji) przy
padków i odwracaniu operacji określonych danymi problemu;

2. dostrzeganie analogii na różnych poziomach i wykorzystywa
nie tych spostrzeżeń do uogólniania na różnych poziomach, 
na przykład w jednej grze, przy przechodzeniu od jednej gry 
do drugiej, aż do uogólnienia w postaci uświadomienia sobie 
ogólnej metody;

3. werbalne opisywanie metody z zachowaniem jej ogólności;
4. skuteczne dla rozwiązania problemu analizowanie popełnio

nych błędów;
5. argumentowanie i dedukcyjne uzasadnianie wypowiadanych tez, 

bowiem redukcja wiąże się ściśle z dedukcją (redukcja - od
krycie planu rozumowania, dedukcja jego realizacja i wery
fikacja) itd.

Eksperymentowane gry stwarzają wiele okazji dla tych ak
tywności. Warto też zwrócić uwagę na przejście od empirycznych 
doświadczeń do hipotez, do zrozumienia potrzeby ich sprawdza
nia i do ich dedukcyjnego w każdym ogniwie redukcji uzasadnie
nia. Uczeń w pierwszej fazie gry "Bieg do 41, gdy k = 6 " 
dostrzega, że napisanie liczby 34 prowadziło go kilkakrotnie 
do zwycięstwa: gra kształci jego myślenie, jeżeli nie przecho
dzi on obok tego spostrzeżenia obojętnie, lecz zastanawia się 
nad tym, dlaczego tak jest, odkrywa przyczynę i dowodzi pewnej 
tezy, wyrażającej "konieczność" zamiast nieokreślonej w pełni 
"możliwości" (zawsze, gdy napiszę 34, wygram, bo ... ).

Obserwacje uczniów klas li i m  w trakcie eksperymento
wanych gier pozwalają zauważyć, że dzieci tych klas grają bar
dzo chętnie, z dużym ożywieniem, o czym świadczą uwagi typu:
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wspaniałe gry, czy mogę wziąć planszę do domu ? będę grał z ta
tą lub mamą, grajmy dłużej, czy jeszcze będziemy grać w tę 
grę ?, lub podobną ? To duże zainteresowanie jest wywołane jed
nak czynnikami nieistotnymi z punktu widzenia aktywności mate
matycznych, takimi jak: ilość wygranych partii, kolor pionka, 
długość drogi na planszy itp.

Sytuacja nie ulega zmianie niezależnie od interwencji na
uczyciela, zmierzających do wyzwalania aktywności typu logicz
nego i matematycznego. Żadna z wyszczególnionych wcześniej ak
tywności nie uwidacznia się wyraźnie w ciągu całego eksperymen
tu u większości dzieci klas II i III.

Zmienia się to wyraźnie, gdy obserwujemy uczniów klas IV 
i V. Pierwszy etap gry "Bieg do punktu", w którym uczniowie 
nie uświadamiają sobie istnienia strategii wygrywającej, wcale 
nie budzi zainteresowania. Uczniowie nie chcą grać, buntują 
się, mówią, że to gra dla przedszkolaków. Punktem zwrotnym sta
je się moment, kiedy uczniowie uświadamiają sobie możliwość 
istnienia reguły, która pozwala zawsze wygrać. Pojawia się du
że zaiteresowanie grą, które skoncentrowane jest głównie na 
poszukiwaniu strategii wygrywającej. Rozmowy uczniów klas IV i 
V na temat gry mają zupełnie inny charakter niż rozmowy prowa
dzone przez dzieci klas II i III. Dotyczą one głównie metody 
szukania strategii wygrywającej oraz analizy swoich i partnera 
błędów.

Obserwacja postaw uczniów klas IV i V wobec eksperymento
wanych gier oraz rejestracja rozmów towarzyszących im pozwala 
wnosić, że gra wyzwala u tych uczniów scharakteryzowane po
przednio aktywności.

Hipoteza 6. Uczniowie klas IV i V w większości spontanicz
nie i samodzielnie podejmują próby redukcyjnego szukania stra
tegii wygrywającej w grze "Bieg pionka".

Obserwacje, które, obecnie omawiam, dotyczą pierwszych 15 
minut gry "Bieg pionka", gdy po wytłumaczeniu zasad gry nau
czyciel nie ingeruje w tok gry, nie sugeruje istnienia strate
gii wygrywającej. W klasach IV i V większość uczniów dość szyb-
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ko, bo po kilku partiacn odkrywa, że należy dążyć do tego, aby 
pionek postawić na polu a (rys.2).

W większości przypadków uczniowie sami podejmują próbę 
szukania pól gwarantujących zwycięstwo. Pytanie, gdzie należy 
stać wcześniej, aby móc postawić pionek na danym polu, jest na
turalnym pytaniem, które stawiają sobie sami uczniowie, lub 
dyskretnie zasugerowane przez nauczyciela czy kolegę jest w 
pełni zaakceptowane i powtarzane przez innych. Nauczyciel musi 
tu w niewielkim stopniu interweniować. Uczniowie grający chao
tycznie, słysząc dyskusję kolegów, którzy już odkryli strate
gię wygrywającą, podejmują próby jej szukania metodą redukcji. 
Błędy wynikają z niewłaściwej analizy sytuacji, z nierozpat- 
rzenia wszystkich przypadków, przy stosowaniu dobrej metody. 
Można sądzić, że dla większości uczniów dojście do strategii 
wygrywającej jest łatwe. Świadczą o tyra następujące dane licz
bowe dotyczące pierwszych 15 minut gry.

Tabela 6

KI.
Liczba dzieci, które wiedzą, 
że elementami strategii są:

Wśród nich liczba 
dzieci, które po 
kilku partiach 
przerwały grę i szukały dobrej 
drogi

Liczba
dzieci
w

klasiee,d,b, 
c ,a a b, c, a

IV A 2 15 5 16 22
IV B 3 11 12 17 26
V 5 8 10 18 23

Hipoteza 7. Większość uczniów klas IV i V odkrywa pełną 
strategię wygrywającą w grze "Bieg pionka" oraz w czterech 
grach typu "Bieg do liczby n " przy niewielkiej pomocy nauczy
ciela lub kolegów.

Postawy uczniów klas IV i V są bardzo podobne, dlatego 
słuszne wydaje się ich łączne omówienie.

W klasach czwartych i piątych na 73 obserwowanych uczniów
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pod koniec gry nie odkrywa pełnej strategii wygrywającej w 
grze "Bieg pionka" tylko 8 uczniów, ocenianych przez nauczycie
li jako bardzo słabych z matematyki. Wśród uczniów, którzy o- 
statecznie uświadomili sobie operatywnie pełną strategię wygry
wającą, można wyróżnić następujące grupy:
1. 10 uczniów (dwóch w klasie IVA, trzech w klasie IVB, pięciu 

w klasie V) , którzy odkrywają samodzielnie, z dużą łatwoś
cią, szybko (około 10 minut gry) pełną strategię wygrywa
jącą;

2. 40 uczniów., którzy odkryli jeden lub dwa elementy strategii 
wygrywającej samodzielnie, a w odkryciu pozostałych pomogły 
im rozmowy z kolegami lub zasłyszane uwagi i dyskusje prowa
dzone w klasie w czasie gry;

3. 15 uczniów, którzy po samodzielnym odkryciu 1 lub 2 elemen
tów strategii nie podejmowali dalszych prób szukania pozos
tałych, lub dokonywali kilku takich prób i zniechęcali się; 
dopiero ingerencja nauczyciela powodowała zmianę ich posta
wy;

4. 8 uczniów, którzy błędną drogę uważali za strategię wygrywa
jącą, a skorygowali i poprawili błędy dopiero po dyskusji z 
całą klasą.

Uczniów dwóch pierwszych grup (50 uczniów na 73 badanych), 
można uważać za tych, którzy w dużej mierze samodzielnie roz
wiązywali problem strategii wygrywającej w danych grach. Pomoc 
nauczyciela udzielona uczniom grupy trzeciej sprowadziła się 
do rozmowy typu:
N: Zakryjmy kawałek planszy, teraz meta niech będzie w punkcie 

b lub c (rys.3). Gdybyś chciał wygrać, czyli postawić swój 
pionek na polu b lub c , co wystarczyłoby wiedzieć ?

U: Gdzie on (partner) postawi pionek.
Gdy uczeń da odpowiedź tego typu, to łatwo daje się wpro

wadzić na właściwą drogę.
N: To trudno odgadnąć. Jest kilka możliwości, i jak zgadniesz, 

którą on wybierze ?
U: No, tak, to gdzie ja wcześniej muszę postawić pionek, abym 

mógł go postawić na polu b lub c ?
N: Dobrze, to pomyślmy.
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Uczeń sam podejmuje próby szukania takich punktów, popraw
nie stawia hipotezy i je weryfikuje. Najczęściej, samodzielnie 
kontynuuje rozumowanie lub uwaga nauczyciela typu: "dobrze, a 
co wystarczy jeszcze wiedzieć, aby wygrać ?", natychmiast po
ciąga za sobą refleksję ucznia: "znowu trzeba pomyśleć, gdzie 
należy stać wcześniej, aby móc" itd. W klasie czwartej i pią
tej rozpoczynanie rozważań od celu, który należy osiągnąć, o- 
raz stawiania pytania, co wystarczyłoby wiedzieć, aby móc pos
tawić pionek na danym polu, jest bardzo naturalne. Uczniowie 
sami lub przy dyskretnej pomocy nauczyciela stawiają sobie te
go typu pytania. Rozmowa z dziećmi klas IV i V na temat reguły 
pozwalającej zawsze wygrać jest o wiele łatwiejsza niż w kla
sie II i III, gdyż nie kojarzą jej oni tylko z konkretnymi dro
gami pewnych rozgrywanych partii.

Podobnie jak w klasie II i III po 2 tygodniach przeprowa
dziłam z uczniami klas IV i V cztery gry typu "Bieg do liczby 
n ". Postawy uczniów wobec pierwszej gry "Bieg do liczby 20, 
gdy k = 2 ", były bardzo podobne do postaw ujawnianych w grze 
"Bieg pionka". Warto tutaj zwrócić uwagę na to, iż uczniowie 
nie zauważyli możliwości zastosowania analogii w postępowaniu 
przy poszukiwaniu strategii wygrywającej w obu tych grach. Jed
nak, podobnie w jednej jak i w drugiej grze, w dużej mierze sa
modzielnie rozwiązali problem: jak grać, aby zawsze wygrać.

Potrzeba pomocy nauczyciela czy kolegów w odkrywaniu stra
tegii wygrywającej wyraźnie maleje w kolejno eksperymentowa
nych grach "Bieg do liczby n ". W trzeciej i czwartej grze te
go typu znaczna większość uczniów klas IV i V po podaniu reguł 
nie rozpoczyna gry, ale przystępuje od razu do szukania strate
gii wygrywającej. Nie ma okresu chaotycznej gry, uczniowie sa
mi spontanicznie przenoszą z dużą łatwością redukcyjną metodę 
szukania strategii wygrywającej z jednej gry do drugiej. Nie 
każdy tak konstruowany ciąg liczb wyznacza od razu strategię 
wygrywającą. Uczniowie robią błędy w liczeniu, które korygują 
w kolejno rozgrywanych partiach. Istotne jest jednak to, że sa
mi uogólniają tę grę i podają ogólną regułę szukania strategii 
wygrywającej dla tego typu gry.

Oto sformułowanie problemu i szkic jego rozwiązania przez
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ucznia klasy IV: "Już w każdą taką grę wygram, obojętne, jaką 
pani da liczbę, potrafię znaleźć regułę, jak grać, aby zawsze 
wygrać"MPodaje pani w grze dwie liczby, jedną większą, która 
jest metą i drugą mniejszą. Należy od tej większej odjąć tę 
mniejszą zwiększoną o jeden, dalej od tego co dostaniemy znowu 
odjąć mniejszą większą o jeden itd., dostaniemy wszystkie licz
by, które gwarantują zwycięstwo". Dla tych uczniów, po takim u- 
ogólnieniu, tego typu gry stają się bezproblemowe. Nie poszuku
ją oni już strategii wygrywającej redukcyjną metodą w szczegól
nych przypadkach, ale stosują gotowy schemat, którego genezą 
jest ta metoda. Potwierdzeniem tych ogólnych uwag świadczących 
o prawdziwości przyjętej hipotezy są następujące dane liczbowe:

Tabela 7

Gra "Bieg do liczby 20 , gdy k = 2 ”
Ilość dzieci, które

Klasa
nie znają peł
nej strategii 
wygrywającej

znają stra
tegię wygry
wającą

uogólniły rów
nież grę i re
gułę szukania 
strategii wy
grywającej

ilość
dzieci
w

klasie

IV A 7 19 0 26
IV B 9 19 0 28
V 5 22 0 27

Tabela 8

Gra "Bieg do liczby 37 , gdy k = 3 "
Ilość dzieci, które

Klasa
nie znają peł
nej strategii 
wygrywającej

znają stra
tegię wygry
wającą

uogólniły rów
nież grę i re
gułę szukania 
strategii wy
grywającej

ilość
dzieci
w

klasie

IV A 3 23 0 26
IV B 2 26 0 28
V 3 24 0 27
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Tabela 9

Gra "Bieg do liczby 90 , gdy k = 4 "
Ilość dzieci, które

Klasa
nie znają peł
nej strategii 
wygrywającej

znają stra
tegię wygry
wającą

uogólniły rów
nież grę i re
gułę szukania 
strategii wy
grywającej

ilość
dzieci
w

klasie

IV A 0 26 2 26
IV B 0 28 1 28
V 0 27 3 27

Tabela 10

Gra "Bieg do liczby 41 , gdy k = 6 "
Ilość dzieci, które

Klasa
nie znają peł
nej strategii 
wygrywającej

znają stra
tegię wygry
wającą

uogólniły rów
nież grę i re
gułę szukania 
strategii wy
grywającej

ilość
dzieci
w

klasie

IV A 2 24 3 26
IV B 1 27 2 28
V 2 25 5 27

Dane liczbowe tabel 7 - 1 0  świadczą o tym, że zdecydowana 
większość uczniów poznała ostatecznie strategię wygrywającą w 
eksperymentowanych grach. Interesujące byłoby zbadanie, w ja
kiej mierze odkryli ją ci uczniowie samodzielnie, materiał ob
serwacyjny i zebrana dokumentacja pozwalają jednak tylko na o— 
gólne stwierdzenia:
1 w grze "Bieg do liczby 20 " około połowa dzieci, które 

znają strategię wygrywającą, odkryła ją samodzielnie;
2 w każdej następnej grze ilość dzieci, które odkrywają stra

tegię wygrywającą samodzielnie, wyraźnie wzrasta.
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Hipoteza 8. Werbalny opis redukcyjnego postępowania wpły
wa na zmianę postawy uczniów klas IV i V wobec eksperymentowa
nych gier. W klasach II i III taki opis (bliżej opisany w uza
sadnieniu hipotezy 3) odbywał się w sytuacji, kiedy znaczna 
część uczniów nie znała strategii wygrywającej. Miał on zatem 
głównie na celu pomóc uczniowi w jej odkryciu. Analizując prze
bieg gry przed i po takim opisie można wnosić, czy i jaki miał 
on wpływ na rozwiązanie przez ucznia problemu, sposobu poszuki
wania strategii wygrywającej. W klasie IV i V sytuacja się 
zmienia. Większość uczniów w momencie rozpoczęcia dyskusji z 
całą klasą nad tym, jaka jest strategia wygrywająca i jaka 
jest metoda jej odkrycia, zna odpowiedź na pierwszą część py
tania. Rozmowa na temat metody szukania strategii wygrywającej 
w tych klasach może być w dużej mierze uznana za sytuację, ja
ką G. Polya określa jako "rzut oka wstecz" po rozwiązaniu pro
blemu, ze względu na stosowaną metodę. Przedstawiona poprzed
nio (str.13) zabawa w "podpowiadanie gościowi" dobrego postępo
wania w grze prowokuje uczniów do uświadomienia sobie a poste
riori i opisu stosowanej z powodzeniem przez nich samych meto
dy.

W klasach IV i V obserwacja gry w fazie po opisie reduk
cyjnej metody szukania strategii wygrywającej pozwala uzyskać 
odpowiedź na pytania:
1° W jakim stopniu uczniowie są zdolni do takiego spojrzenia 

wstecz na przebytą drogę, ze względu na stosowaną metodę ?
2° Jak werbalny opis redukcyjnej metody wpływa na zrozumienie 

jej istoty i umiejętność jej stosowania przez uczniów, któ
rzy w danej grze nie odkryli strategii wygrywającej ?

3° Czy takie uświadomienie metody, sfinalizowane w słownym opi
sie, ma wpływ na łatwiejsze odkrycie strategii wygrywającej 
w następnych grach ?

W świetle przeprowadzonych badarf spróbujemy odpowiedzieć 
na te pytania. Sądzę, że na poziomie klasy IV czy V refleksja 
nad stosowaną metodą, po rozwiązaniu problemu przez ucznia nie 
przyzwyczajonego do takiej refleksji, jest raczej trudna. Pot
wierdzeniem tego są indywidualne rozmowy. Na moje pytenie, jak
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odkryłeś strategię wygrywającą, nad czym się zastanawiałeś, na 
jakie pytanie próbowałeś odpowiedzieć, uczniowie najczęściej z 
uporem opowiadali o samej regule, jak grać, aby wygrać. Tłuma
czyli mi, dlaczego dane pole czy liczby wyznaczają strategię 
wygrywającą itp. Sytuacja bardzo się zmienia, gdy sformułujemy 
problem w wspomnianej poprzednio zabawie. "Zaproszony gość" (u- 
czeń z innej klasy) nie umie odkryć, jak grać, aby wygrać; ucz
niowie danej klasy mogą dawać mu tylko wskazówki odnośnie do 
metody postępowania prowadzącej do rozwiązania tego problemu. 
Zasady zabawy: rada, która wskazuje bezpośrednio konkretny 
element strategii wygrywającej, powoduje punkty karne nato
miast uwagi, które są ogólne, pomagają i naprowadzają na od
krycie, są nagradzane punktami dodatnimi. Kto zdobędzie naj
większą ilość punktów zostaje "wspaniałym trenerem" i odpowied
nio nagrodzony. Zabawa ta motywuje i ukierunkowuje i wręcz 
zmusza ucznia do uświadomienia sobie stosowanej metody i prób 
jej opisu. Można uznać, że uczniowie, sprowokowani tą sytuacją, 
w dużej mierze samodzielnie sformułowali istotne cechy reduk
cji i typowe z nią związane pytania. Podsumowanie i ujęcie w 
całość tego typu rozważań zrobił eksperymentator w grze "Bieg 
pionka" oraz "Bieg do liczby 20 ", natomiast uczniowie w 
trzech następnych grach typu "Bieg do liczby n ". Należałoby 
zauważyć, że aktywniejsi w tej fazie są uczniowie dobrzy z ma
tematyki, którzy bez większych trudności odkryli strategię wy
grywającą w eksperymentowanych grach.

Obserwacje dyskusji prowadzonych przez uczniów, którzy 
nie znali pełnej strategii wygrywającej przed werbalnym opisem 
metody jej szukania oraz rozmowy ż nimi po tym opisie, pozwa- 
lają dać odpowiedź na drugie z postawionych pytań.

Oto typowa postawa takich uczniów i fragment rozmowy do
tyczący gry

Bieg do liczby 20 , gdy k = 2 :
N: Czemu nie grasz ?
U: Bo, chcę najpierw opracować szyfr.
N: Jak to zrobisz ?
U: Tak jak robiliśmy przed chwilą.
N: To znaczy jak ?
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U: Muszę wymyślać wszystkie te liczby, które jak się powie, to 
się wygra. Jedną już dawno znam, to 17. Teraz myślę, jaką 
należy wcześniej powiedzieć, przed 17, żeby można było na 
pewno powiedzieć 17.

Tu sprawdza dwie możliwości 15 i 14 decyduje się na 14 i umie 
to uzasadnić.

Następnie stwierdza:
U: Teraz, to już wiem, znowu przed 14 wystarczy powiedzieć, za

raz, (tu chwilę myśli) 11, bo," itd.
Może nasuwać się przypuszczenie, że uczeń zapamiętał z 

prowadzonej dyskusji z całą klasą liczby określające strategię 
wygrywającą i obecnie to tylko odtwarza. Jednakże żadna z tych 
liczb nie była wypisywana na tablicy oraz starano się tak pro
wadzić tę rozmowę, aby akcent był skoncentrowany na stawianych 
przez uczniów pytaniach, a nie na elementach strategii wygrywa
jącej. Zauważyłam kilku uczniów, którzy je notowali, przecho
dzili oni jednak po tej rozmowie od razu do gry i wcale nie sta
rali się udawać, że sami coś odkrywają. Sądzę zatem, że innym ucz
niom werbalny opis metody pomógł w jej uchwyceniu i zrozumie
niu.

Odpowiedź na trzecie pytanie łączy się z szerszym proble
mem, który można by sformułować następująco: czy istnieje tran
sfer umiejętności stosowania redukcyjnej metody odkrywania 
strategii wygrywającej z jednej gry do następnej ? W świetle 
badań wstępnych, gdzie materiał jest bardzo ubogi (tylko dwa 
typy gier) , nasuwa się odpowiedź, że jest on niewidoczny w 
grach o różnym modelu (z gry "Bieg pionka" do gry "Bieg do 
liczby 20 "), natomiast bardzo wyraźny w grach o tym samym 
modelu (czyli w czterech grach typu "Bieg do liczby n ") .
Pełną odpowiedź na to pytanie dają jednak dopiero badania właś
ciwe prowadzone w klasie IV, gdzie eksperymentowano 7 typów 
gier i oznaki istnienia transferu dodatniego w tych grach były 
bardzo wyraźne. Omówię to dokładnie przy prezentowaniu wyników 
badań właściwych w następnym rozdziale.
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3. BADANIA WŁAŚCIWE

Druga faza badań, to badania właściwe prowadzone w ciągu roku 
szkolnego 1979/1980 w klasach IV Szkoły Podstawowej Nr 35, 
oraz w jednej klasie IV Szkoły Podstawowej Nr 13 w Krakowie, 
obejmujące ogółem 116 uczniów. Badania te są próbą wypracowa
nia skutecznej metodyki nauczania metody redukcyjnej na pozio
mie klasy IV. Wszystkie trzy klasy czwarte, w których prowa
dzony był eksperyment, można uznać za przeciętne, tzn. więk
szość uczniów danych klas w opinii nauczycieli ich uczących 
jest (wg słownictwa szkolnego) średnio zdolna, kilku uczniów 
w danych klasach jest bardzo inteligentnych i zdolnych oraz 
kilku słabych, bardzo mało samodzielnych.

Pewnym tego odzwierciedleniem są oceny z matematyki, ja
kie badani uzyskali na koniec roku szkolnego 1980 (zobacz przy
pis na str. 9) .

Tabela 11

Klasa Liczba ocen w danej klasie Ogółem
uczniówbardzo

dobrych dobrych
dosta
tecznych

niedosta
tecznych

IV A 7 16 8 1 32
IV B 10 20 9 1 40
IV 8 17 17 2 44

Ogółem 25 53 34 4 116

Pełne badania związane z zapoznawaniem ucznia klasy IV z 
rozumowaniem redukcyjnym obejmują dwa główne etapy: (1) ucze
nie dzieci redukcji, (2) sprawdzanie efektów tej nauki. Ekspe
ryment prowadzono w dwóch klasach IV, z których jedna (klasa 
IV Szkoły Podstawowej Nr 35), nazwijmy ją klasą , była u- 
czona redukcji poprzez odpowiednio konstruowane gry, druga, 
nazwijmy ją klasą E2 (klasa IV Szkoły Podstawowej Nr 13), by
ła uczona rozumowania redukcyjnego poprzez analizę procesu roz
wiązywania różnego rodzaju zadań, a trzecia, nazwijmy ją klasą
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K (klasa IV B Szkoły Podstawowej Nr 35), nie była jawnie uczo
na tego rozumowania w sensie sprecyzowanym na stronie 7 - 8 .

Opis i organizacja badań w klasie E .̂
Charakterystyka eksperymentowanych gier:

W ciągu 1 roku szkolnego uczyłam dzieci klasy E^ reduk
cji wykorzystując następujące gry:

1. Gra "Bieg pionka" (opisana wcześniej, str. 10)
2. Gra "Bieg po n słupkach".
Uczniowie grają parami. Każda para ma planszę, jak na 

rys. 4. Partnerzy skreślają na przemian 1,2, ... lub k kre-
seczek, gdzie k<n. Wygra ten, kto skreśli ostatnią kreskę.

1 p a r t ia

2  p a r t ia

Rys. 4

W klasie eksperymentowałam następujące konkretyzacje tej
gry:

(a) "Bieg po 20 słupkach, gdy k = 2,"

(b) "Bieg po 27 słupkach, gdy k = 5."
3. Gra "Bieg do liczby n " (opisana wcześniej, str. 10).
4. Gra " n zapałek."
Uczniowie grają parami. Układają n zapałek jedna obok 

drugiej. Partnerzy na przemian zabierają 1,2, ... lub k
(gdzie k<n) zapałek. Wygra ten, kto zabierze ostatnią zapałkę. 

Eksperymentowałam z dziećmi następujące konkretyzacje tej
gry:

(a) 18 zapałek, gdy k = 3
(b) 27 zapałek, gdy k = 4
(c) 32 zapałki, gdy k = 6
Wszystkie trzy gry "Bieg do liczby n ", "Bieg po n słu

pkach", i " n zapałek" są pod względem modelu matematycznego i- 
dentyczne, ale ze względu na materiał konkretny związany z grą 
(zapałki, narysowane odcinki, symbole liczb) oraz różne operac-
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je związane z grą (w grze "Bieg do liczby n " dodajemy, w 
grze " n zapałek" odejmujemy) stwarzają one dla dzieci inne 
sytuacje, co wyraźnie potwierdzają zebrane obserwacje.

5. Gra "Skoki do celu."
Uczniowie grają parami. Każda para ma planszę z narysowa

nym prostokątem na papierze kratkowanym. Partnerzy rysują na 
przemian odcinki o dowolnej ilości kratek zgodnie z zasadami:
(1) pierwszy odcinek ma koniec w lewym dolnym wierzchołku pros

tokąta (punkt A, rys.5),
(2) każdy następny odcinek ma początek w końcu poprzedniego,
(3) jeden zawodnik rysuje odcinki pionowo,
(4) drugi zawodnik rysuje odcinki poziomo,
(5) wygra ten, kto pierwszy będzie miał odcinek o końcu w gór

nym prawym wierzchołku prostokąta (punkt B, rys.5).
W klasie eksperymentowałam następujące konkretyzacje tej

gry:
(a) "Skoki do celu", gdy wymiary prostokąta są 2 cm, 3 cm,
(o) "Skoki do celu", gdy wymiary prostokąta są 5,5 cm, 6 cm.

6. Gra "Wieże z Hanoi."
Uczniowie grają parami. Każda para ma trzy pręty Aq, A^, 

A2 oraz kilka pierścieni o różnych średnicach (rys.6).
Partnerzy mają za zadanie przenieść całą wieżę z osi Aq 

na oś stosując następujące zasady:
(1) wolno za każdym ruchem przenieść tylko jeden pierścień,
(2) pierścień, który się przenosi, można nałożyć bądź na pusty 

pręt, bądź na pierścień o większej średnicy.
Wygra ten z partnerów, który rozwiąże to zadanie wykonu

jąc mniejszą ilość ruchów.
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Rys. 6

Eksperymentowałam z dziećmi tę grę, gdy dane są 3 krążki 
i 4 krążki.

7. Gra "Bieg do punktu w układzie współrzędnych."
Uczniowie grają parami. Każda para ma planszę z narysowa

nym układem współrzędnych i zaznaczonym punktem A o współ
rzędnych (m,n) , gdzie m>0 i n>0.

Gra rozpoczyna się na początku układu. Pierwszy z partne
rów może dodać do odciętej punktu 0(0,0) jedną z liczb 1,2, 
...,k, a do rzędnej tego punktu jedną z liczb 1,2,...,1 i 
zaznacza punkt o takich współrzędnych. Drugi gracz dodaje do 
odciętej tego nowego punktu jedną z liczb l,2,...,k i do 
rzędnej jedną z liczb 1,2,...,1 i zaznacza punkt o tak otrzy
manych współrzędnych, itd. Partnerzy na przemian zaznaczają 
punkty według wyżej wymienionej zasady. Wygra ten, kto pierw
szy zaznaczy punkt A(m,n).

Eksperymentowałam w klasie E^ następujące konkretyzacje 
tej gry:
(a) "Bieg do punktu A(15,l5)", gdzie do odciętej i rzędnej 

można dodać 1 lub 2,
(b) "Bieg do punktu A(10,14)", gdzie do odciętej można dodać

1,2, a do rzędnej 1,2 lub 3.
Struktura gry "Bieg do punktu w układzie współrzędnych" 

jest identyczna ze strukturą gry "Skoki do celu".
Wszystkie wyżej przedstawione gry są tak skonstruowane, 

że redukcja jest naturalną i bardzo efektywną metodą przy po-
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szukiwaniu strategii wygrywającej.
Harmonogram eksperymentowanych gier w klasie ujmuje

tabela 12.

Tabela 12

Nr
gry

Nazwa gry Data ekspery
mentowania 
danej gry

1 Bieg pionka 16.XI.1979 r.
2 Bieg po 20 słupkach, gdy k = 2
3 Bieg po 27 słupkach, gdy k = 5 20.XII.1980 r.

4 Bieg do liczby 20 , gdy k = 2
5 Bieg do liczby 37 , gdy k = 3 14.1.1980 r.
6 Bieg do liczby 41 , gdy k = 6
7 18 zapałek, gdy k = 3
8 27 zapałek, gdy k = 4 14.11.1980 r.
9 32 zapałki, gdy k = 6

10 Skoki do celu, gdy wymiary prostokąta są:
2 cm, 3 cm 17.III.1980 r.11 Skoki do celu, gdy wymiary prostokąta są:
5.5 cm, 6 cm

12 Wieże z Hanoi, gdy dane są 3 krążki
13 Wieże z Hanoi, gdy dane są 4 krążki 14.IV.1980 r.

14 Bieg w układzie współrzędnych,
gdy A (15,15) 16.V.1980 r.15 Bieg w układzie współrzędnych,
gdy A (10,14)

Harmonogram eksperymentowania kolejnych gier starałam się 
tak ustalić, aby były spełnione kryteria:
(1) Gry nie mogą zakłócać naturalnego toku nauczania. Powinny 

więc występować w odpowiedniej proporcji godzin lekcyjnych 
do całości programu z matematyki w klasie IV. Biorąc pod 
uwagę, że w klasie IV jest około 200 godzin lekcyjnych ma
tematyki i dość bogaty program do zrealizowania, oraz to,
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że przeznaczamy jedną godzinę lekcyjną na gry tego samego 
typu (np. 3 gry typu "Bieg do liczby n "), ich ilość musi 
być bardzo ograniczona. Ograniczenie liczby gier wynika 
też z ich przydatności dla kształcenia rozumowania reduk
cyjnego. W momencie, gdy większość dzieci uchwyci reduk
cyjną metodę odkrywania strategii wygrywającej oraz widocz
ny jest transfer tej metody do sytuacji nie zawierających 
elementu gry, np. do rozwiązywania zadań, wprowadzenie nas
tępnych gier byłoby niecelowe.

(2) Gry powinny budzić zainteresowanie dzieci. Nie należy wpro
wadzać ich zbyt często lub w momencie, gdy dzieci są zain
teresowane jakimś innym problemem rozwiązywanym na kolej
nych lekcjach.

(3) Dzieci powinny pamiętać metodę odkrycia strategii wygrywa
jącej w kolejnych grach, a zatem czas pomiędzy kolejnymi 
grami nie może być zbyt długi.

(4) Okres między kolejnymi grami musi być na tyle długi, aby 
pozwalał przeprowadzić wystarczającą obserwację dzieci w 
trakcie rozwiązywania odpowiednich zadań i problemów, słu
żącą badaniu efektów nauki redukcji przez grę do innych 
sytuacji.
Jak widać z#tabeli 12 wydłuża się czas między kolejnymi 

grami, co spowodowane jest ustalonymi wyżej kryteriami.
Gry typu "Bieg w układzie współrzędnych" należałoby ekspe

rymentować po grach typu "bieg do liczby n ", lecz układ 
współrzędnych jest wprowadzany według programu i podręcznika 
pod koniec roku szkolnego i dlatego te gry zostały przesunięte 
na ostatnie miejsca.

Materiał do analizy z badań właściwych stanowią:
(1) dokładne sprawozdania z lekcji, na których były eksperymen

towane gry,
(2) notatki z rozmów indywidualnych eksperymentatora z ucznia

mi ,
(3) plansze z zakodowanymi wszystkimi partiami rozgrywanymi 

przez każdego ucznia w klasie, w prawie wszystkich grach.
Omówię bliżej sposoby kodowania rozgrywanych partii w 

poszczególnych grach. W grze "Bieg pionka" kodowanie każdej
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partii było utrudnione, zatem tylko pod koniec lekcji podpisa
li uczniowie plansze i zaznaczyli pola, które uważają za ele
menty strategii wygrywającej. W grach "Bieg po n słupkach", 
kreseczki na planszy (rys.7) skreślali uczniowie w parach dwo
ma różnymi kolorami, zgodnymi z kolorem podpisu na planszy.

1 p a r t ia iJiil.-Hl.łł
2  p a r t ia

3  p a r t ia +4-til4+4tt
— •— • —  k o lo r  r ie b ie s k i

k o lo r  c z e r w o n y

Rys. 7

W grach typu "Bieg do liczby n " kod był taki sam jak w 
badaniach wstępnych, partnerzy w grach piszą podawane liczby 
dwoma różnymi kolorami, zgodnie z podpisami.

W grach typu " n zapałek " uczniowie nie kodowali ko
lejno rozgrywanych partii. Brak kodu jest w tej grze w pełni 
zamierzony, gdyż utrudniałby on konstruowanie strategii wy
grywającej na podstawie konkretnych doświadczeń w kolejno 
eksperymentowanych grach. Natomiast odkrycie w tej grze nawet 
tylko kilku elementów strategii świadczy o prowadzeniu świado
mego, zaplanowanego rozumowania. Z drugiej jednak strony brak 
kodu w dużej mierze zubaża informacje o przebiegu gry w odnie
sieniu do indywidualnych uczniów. Dlatego też dodatkowe infor
macje po każdej z gier uzyskałam dzięki pisemnym odpowiedziom 
uczniów na pytania:

(1) jaki jest szyfr, który pozwala wygrać ?
(2) opisz, jak ten szyfr odkryłeś.
Wyniki uzyskane w grach typu "Skoki do celu" mają szcze

gólnie istotne znaczenie w prowadzonym eksperymencie ze 
względu na to, że:
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(1) nauka redukcji w klasie jest już dość długo prowa
dzona (10 gier), a zatem można oczekiwać pozytywnych wyników,

(2) gra ta ma odmienny model konkretny od wcześniej eks
perymentowanych, zatem nie narzuca od razu stosowania tej sa
mej metody do odkrywania strategii wygrywającej,

(3) zasady tej gry są bardziej skomplikowane niż zasady 
gier wcześniej eksperymentowanych. Tamte gry dotyczyły osi 
liczbowej, a ruchy określone były przez liczby z określonego 
zbioru. Natomiast ta gra dotyczy punktów płaszczyzny, a ruchy 
określone są a priori dowolną liczbą odcinków. Oczywiście, 
liczba ta też jest ograniczona przez wymiary prostokąta, ale 
ograniczenie to nie jest dane explicite. Następujące umowy z 
uczniami służyły uzyskaniu jak największej ilości informacji 
na temat postawy poszczególnych uczniów wobec tej gry:

I) partnerzy rysują dwoma różnymi kolorami,
II) każda partia rozgrywana jest na oddzielnym prostoką

cie,
III) po grze 1 i grze 2 uczniowie odpowiadają pisem

nie na pytania:
(a) jaka jest strategia w tej grze ?
(b) jaki zastosowałeś sposób, aby ją odkryć ?
W grach typu "Bieg w układzie współrzędnych" partnerzy ry 

sowali odcinki dwoma różnymi kolorami, oraz dla każdej partii 
otrzymywali nowy układ współrzędnych.

W ten sposób zebrany materiał zanalizowano z punktu widzę 
nia aktywności związanych z kolejno eksperymentownymi grami, a 
także z punktu widzenia indywidualnych postaw uczniów.

Pozwala on na sformułowanie wzmocnionej tymi danymi hipo
tezy.

Hipoteza 9. Uczniów klasy IV można nauczyć samodzielnego 
stosowania redukcji do poszukiwania strategii wygrywającej w 
odpowiednio konstruowanych grach. Uzasadnienie omawianej hipo
tezy obejmuje:

1° zanalizowane drogi rozwoju umiejętności stosowania re
dukcji przez wszystkie gry u każdego ucznia;

2° wyniki globalnych obserwacji całej grupy dotyczących
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kolejno eksperymentowanych gier, a więc spojrzenie na całość 
od strony konkretnej gry.

Efektywność nauki redukcji najbardziej przekonująco prze
jawia się we wzrastającej umiejętności jej stosowania u po
szczególnych uczniów.

Kryteria, na podstawie których wnoszę, że uczeń zdobywa 
umiejętność stosowania redukcji do poszukiwania strategii wy
grywającej, są następujące:

1° maleje ilość partii rozegranych przed podjęciem reduk- 
cyjnych prób szukania strategii wygrywającej;

2° redukcyjne postępowanie przy odkrywaniu strategii wy
grywającej staje się bardziej skuteczne;

3° maleje udział nauczyciela w odkryciu pełnej strategii 
przez ucznia;

4° wzrasta udział ucznia w dyskusji o strategii danej gry 
i metody jej odkrycia.

Zgodnie z tymi kryteriami wyróżnię trzy grupy uczniów, 
dla których podam cechy ich charakteryzujące, obserwowane w ca 
łym procesie nauki redukcji przez wszystkie eksperymentowane 
gry.

Grupa A to uczniowie, którzy bardzo szybko i prawie sa
modzielnie zdobywają umiejętność stosowania redukcji do odkry
wania strategii wygrywającej.

Cechy charakterystyczne postawy uczniów tej grupy są nas
tępujące:
(1) chaotycznie rozgrywają oni kilka partii w pierwszych grach 

nowego typu (np. w pierwszej grze "Skoki do celu", czy 
grze "Bieg w układzie współrzędnych"),

(2) w następnych grach o tym samym modelu konkretnym (np. w 
grach typu "Bieg do liczby n "), przed podjęciem gry re
dukcyjnie szukają strategii wygrywającej,

(3) dla znacznej większości gier samodzielnie odkrywają stratę 
gię wygrywającą przed rozmową z całą klasą na temat stratę 
gii i metody jej odkrycia,

(4) w większości gier uświadamiają sobie zastosowaną metodę 
szukania strategii wygrywającej, co się przejawia w tym,
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że umieją ją opisać.
Grupa B to uczniowie, którzy przy niewielkiej pomocy 

kolegów lub nauczyciela zdobywają umiejętność stosowania re
dukcji do odkrywania strategii wygrywającej.

Cechy charakterystyczne postawy uczniów tej grupy są 
następujące:
(1) chaotycznie rozgrywają oni kilka partii w pierwszej i dru

giej grze nowego typu,
(2) w trzeciej i każdej następnej grze o tym samym modelu kon

kretnym, przed podjęciem gry redukcyjnie szukają strategii 
wygrywającej,

(3) dla znacznej większości gier znają pełną strategię wygry
wającą (czyli wiedzą jak grać w danej grze, aby wygrać) ,

(4) w większości gier uświadamiają sobie zastosowaną metodę 
szukania strategii wygrywającej.
Grupa C to uczniowie, którzy powoli i przy dość znacz

nej pomocy kolegów lub nauczyciela uczą się redukcyjnie odkry
wać strategię wygrywającą.

Cechy charakterystyczne uczniów tej grupy są następujące:
(1) w większości gier kilka pierwszych partii grają chaotycz

nie ,
(2) dyskusja z całą klasą o strategii i metodzie jej odkrycia 

w danej grze pomaga im w zrozumieniu i odkryciu strategii 
wygrywającej,

(3) dla większości gier w końcowym jej etapie znają pełną 
strategię wygrywającą,

(4) w większości gier są świadomi istotnych cech metody, która 
pomogła im odkryć elementy strategii wygrywającej.
Dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji w klasie należa

łoby wyróżnić jeszcze grupę czwartą, do której należał tylko 
jeden uczeń, u którego nie widać było postępów w umiejętności 
stosowania redukcji. Biorąc jednak pod uwagę to, że uczeń ten 
(drugoroczny) miał z matematyki oceny niedostateczne, 
a w opinii nauczyciela był trochę opóźniony, szczegółowe oma
wianie tego przypadku wydaje mi się zbędne.

Podział na grupy i ich charakterystyka jest wynikiem do
kładnej analizy postaw każdego z uczniów klasy w toku roz-
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grywanych przez nich kolejno gier. Dla przykładu ograniczę 
się tu do opisu tego procesu w stosunku do typowego repre
zentanta grupy drugiej, Wojtka.

Pierwsza gra - "Bieg pionka".
Wojtek rozegrał 29 partii, w tym 9 wygrał, 20 przegrał. 

Dość długo nie zna pełnej strategii, tylko 1 jej element: po
le a , i sądzi, że blisko mety należy myśleć, jak grać, a na 
początku planszy jest to o wiele mniej istotne.

Przed rozmową z całą klasą o strategii i metodzie jej od
krycia zna wszystkie elementy dobrej drogi, ale dość znaczny 
w tym udział miała lepsza jego partnerka - Małgosia. W zabawie 
z "zaproszonym gościem" nie bierze udziału. Nie jest świadomy 
metody, za pomocą której można odkryć dobrą drogę, a rozmowa z 
nim na ten temat prowadzi do jego charakterystycznej odpowie
dzi: "już wiem jak grać, aby wygrać, już mnie nikt nie ogra, a 
jak się szuka dobrej drogi, to już nie jest ważne." Wydaje się, 
że przywiązywanie tak dużej wagi do gotowej strategii wygrywa
jącej może mieć źródło w jego przegranych partiach.

Druga gra - "Bieg po n słupkach".
Początkowo w pierwszej grze tego typu dość szybko rozgry

wa 9 partii, w tym 6 przegrywa. Gra chaotycznie, nie analizuje 
kolejnych swoich ruchów, ani ruchów partnera. Postawa jego wy
raźnie zmienia się po rozmowie z całą klasą na temat strategii 
i metody jej odkrycia. Poprawnie opisuje strategię wygrywającą 
i dobrze jej znajomość wykorzystuje (wygrywa 4 razy na 7 roze
granych partii). W drugiej grze "Bieg po 27 słupkach", gdzie 
k = 5 , analiza zakodowanych partii prowadzi do danych:

(1) w drugiej partii zna 1 element strategii (21 słupek) 
(rys. 10) ,

(2) w szóstej partii zna 2 elementy strategii (21 i 15 
słupek)(rys.8),

(3) w siódmej partii zna pełną strategię.
Wojtek nie bierze udziału w rozmowie z całą klasą na te

mat strategii i metody jej szukania.
Trzecia gra - "Bieg do liczby n ".
W pierwszej grze "Bieg do liczby 20 , gdy k = 2 ", roz

grywa 12 partii, w tym 7 przegrywa, w ósmej partii wie, że 17
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i 14 są elementami strategii. W drugiej grze "Bieg do liczby 
37 , gdy k = 3 ", rozgrywa 9 partii w tym 6 wygrywa, w czwar
tej partii wie, że 33 i 29 są elementami dobrej drogi. Istotna 
jest postawa Wojtka w trzeciej grze typu "Bieg do liczby 41 , 
gdy k = 6 ". Nie rozpoczyna gry, ale szuka strategii. Oto 
fragment rozmowy z nim:
N: Co robisz ?
W: Myślę, jaka jest dobra droga w tej grze.
N: Jak próbujesz jej szukać ?
W: Trzeba wymyślić, jaką liczbę wystarczy zapisać przed 41, 

aby wygrać.
N: Jak wymyślisz tę liczbę, to zaczniesz grę ?
W: Oczywiście że nie, trzeba tak cofać się aż do 0.

Po kilku minutach Wojtek zna pełną strategię wygrywającą 
w tej grze i można uznać, że odkrył ją samodzielnie.

3 9 15 21 27

Rys. 8

Czwarta gra - " n zapałek".
W drugiej grze tego typu, " 27 zapałek", gdy k = 4 , 

Wojtek nie gra, lecz szuka strategii, którą w efekcie odkrywa 
samodzielnie. Jest on świadom metody, jaką stosuje, bo tłuma
czy tak słabszemu koledze: "to taka sama gra, jak poprzednie: 
zapałki można ponumerować i już masz tę grę, w którą graliśmy 
wcześniej, a tam, aby znaleźć dobrą drogę, należało zacząć od 
mety i pomyśleć, jaką liczbę wystarczy wcześniej napisać; za
raz ci powiem, ile zapałek należy zabierać."

Piąta gra - "Skoki do celu".
W pierwszej grze tego typu, gdy dany jest prostokąt o wy

miarach 2 cm i 3 cm, Wojtek gra chaotycznie pierwsze 5 partii 
(dwie wygrywa a trzy przegrywa). Na pytanie, czy i jak próbo
wał szukać dobrej drogi, odpowiada: "próbowałem tak od końca,
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od punktu B szukać takiego punktu, który wystarczy zaznaczyć 
wcześniej, ale on (partner) może rysować dowolną liczbę kratek, 
ja też , i dlatego nie mogę go znaleźć."

W siódmej partii tej gry Wojtek zna już jeden element 
strategii, a pozostałe partie świadczą, że zna on pełną strategi^ 
wygrywającą. W drugiej grze tego typu i dwu innych, które 
dobrowolnie rozegrał z kolegą, zna od początku dobrą drogę.

Szósta gra - "Wieże z Hanoi".
Wojtek odkrył przez konkretne manipulacje, że minimalna 

liczba ruchów w pierwszej grze jest 7, a w drugiej 15, i stwie
rdził, że nikt w klasie nie zna mniejszej liczby ruchów, więc 
na pewno jest dobrze. Dopiero, gdy z własnej inicjatywy zaczął 
grać pięcioma krążkami, rozpoczął teoretyczne rozważania, jak 
wtedy policzyć liczbę ruchów. Sam jednak był bezradny wobec te
go problemu. Uwaga nauczyciela: "jaki powinien być układ krąż
ków na osiach, aby móc przenieść największy krążek z osi Ag 
na A2 ?" doprowadziła do uwagi Wojtka: "już wiem, aby znać 
minimalną liczbę ruchów dla pięciu krążków, wystarczy znać tę ' 
liczbę dla czterech, bo, "itd»

Siódma gra - "Bieg do punktu w układzie współrzędnych".
W pierwszej grze tego typu Wojtek grał chaotycznie czte

ry partie, trzy wygrał, jedną przegrał. Następnie przerwał grę 
i szukał dobrej drogi, twierdząc: "wiadomo, jak należy jej (dob
rej drogi) szukać: zacząć od punktu A i szukać takiego punk
tu A^ , który należy zaznaczyć przed A , aby wygrać; ale nie 
mogę go znaleźć." Po uwadze kolegi, że tę grę można traktować 
jako dwie gry "Bieg do liczby n ", Wojtek bardzo szybko samo
dzielnie wypisuje strategię wygrywającą w tej grze, jak i w 
następnej tego typu.

Przedstawione postawy Wojtka - charakterystyczne dla gru
py "średnich" pokazują jak ten uczeń zdobywa stopniowo umiejęt
ność stosowania redukcji przy niewielkiej pomocy kolegów i nau
czyciela (ale ta pomoc jest mu konieczna). W większości gier 
jest świadomy istotnych cech stosowanej metody.

Analizę procesu dochodzenia poszczególnych uczniów do uś
wiadomienia sobie redukcji jako metody poszukiwania strategii
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wygrywającej w opisanych wyżej grach uzupełniłam analizą pos
taw całych grup w stosunku do poszczególnych gier. Tu ograni
czą się tylko do uwag na temat gry "skoki do celu", która da
wała bardzo szerokie pole do interesujących obserwacji, ponie
waż ma ona inny model, niż gry eksperymentowane wcześniej, od
krycie strategii wygrywającej jest tu trudniejsze, szczególnie 
też jasno uwidacznia sią tu, w jakim stopniu uczniowie świado
mie stosują w tej trudniejszej sytuacji redukcją.

Eksperymentowałam następujące konkretyzacje tej gry:
(1) gra pierwsza - wymiary prostokąta: 2 cm, 3 cm,
(2) gra druga - wymiary prostokąta: 3.5 cm, 6 cm.
Analiza wypełnionych plansz pokazała, że większość ucz

niów po odkryciu strategii wygrywającej w grze pierwszej lub 
drugiej z własnej inicjatywy rysowała nowe prostokąty i podej
mowała grą przy tak określonych danych.

W pierwszych eksperymentowanych grach rozmową na temat 
strategii wygrywającej i metody jej odkrycia rozpoczynali ucz
niowie od wskazywania elementów dobrej drogi i uzasadnienia 
poprawności ich wyboru. Rozważania o stosowanej metodzie, na
wet przy dodatkowej motywacji (zabawa, str. 13), sprawiały 
dzieciom duże trudności. Natomiast obecnie uczniowie na pyta
nie: "jaka jest strategia i jak ją odkryłeś ?" od razu łączą 
strategią z metodą. Przykładem tego jest następująca typowa 
odpowiedź: "aby wygrać, należy wymyśleć, jaki punkt wystarczy 
wcześniej osiągnąć przed B , a łatwo odkryć, że punkt 
(rys.9); bo jak on będzie rysował odcinki poziome, to może 
tylko narysować odcinek B^Ć , a ja CB i wygram, a gdy on bę
dzie rysował pionowo, to też wygram, bo on może narysować tyl
ko B^D , a ja DB . I dalej, jaki punkt należy osiągnąć przed 
B^ ; znowu łatwo zgadnąć, że B2 * bo jak on będzie rysował od
cinki pionowe i narysuje B^J , to ja odcinek JB^ i wtedy 
już na pewno wygram, a gdy on B2K , to od razu widać, że wyg
ram."

W takim redukcyjnym postępowaniu uczniowie wskazują wszys
tkie punkty Blf B2r B3, B4 (rys.9). Następnie opisują deduk
cyjnie realizację planu w postaci następującego sformułowania 
strategii wygrywającej: "Jak zacznę i będę rysował odcinki po-
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ziome, to na pewno wygram, bo narysuję odcinek AB^ , i wtedy 
gdy on rysuje odcinek B^E , to ja EBj , gdy on B^F , to ja 
FB2 , gdy on B^G , to ja GB̂ , , gdyby on B^H , to ja HB . 
Tak samo postąpię, gdy będę miał inny odcinek o końcu w któ
rymś z punktów B^, B2, " .

H K D B

G J

F
Bi

E
B2

b3

(Oznaczenia punktów przyjęłam 
dla jasności opisu, uczniowie 
w rozmowie najczęściej wskazu
ją punkty na rysunku)

A

Rys. 9

A oto inne uwagi uczniów świadczące o pełnym zrozumieniu 
strategii wygrywającej w tej grze:

Można przegrać, gdy rozpoczyna się grę i rysuje odcinki po
ziome, ale tylko wtedy, gdy pierwszy odcinek narysuje się 
dłuższy niż odcinek AB^ , bo wtedy ten, kto rysuje odcin
ki pionowe, zawsze może narysować odcinek o końcu w któ
rymś punkcie B^, B2, Bg .

U2: Punkty dobrej drogi (B^ dla i = 1,2,3) łatwo znaleźć,
zaczynając od punktu B i rysować je na przekątnej (rys.10)
Większość uczniów badanej klasy uogólniło tę grę samo

dzielnie, bez żadnych sugestii nauczyciela. Zgłaszali oni uwa
gi typu: "W każdą taką grę już wygram, bo obojętne jaki będzie 
prostokąt, łatwo odkryć wszystkie punkty, które należy przejść, 
aby wygrać; wystarczy zacząć od mety, od punktu B itd."
Trzech bardzo dobrych uczniów zaraz po podaniu zasad gry zau
ważyło: "w tej grze dobrą drogę trzeba odkryć tak, jak w grach, 
w które graliśmy wcześniej: zacząć od" itd.

W podsumowaniu z całą klasą tego typu spostrzeżenie zgło
sił dobry uczeń, co większość uczniów skomentowała jako uwagę 
oczywistą.
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Rys. 10

Problem transferu umiejętności stosowania redukcji z gier do 
innych zadań matematycznych.
Opisane gry, traktowane jako punkt wyjścia do postawienia pew
nego problemu (jaka strategia ?) i poszukiwania jego rozwiąza
nia, mają same przez się niewątpliwie pewne wartości kształcą
ce myślenie dziecka, co jest chyba widoczne w świetle tego, co 
poprzednio przedstawiłam (zob. str.26). Nasuwa się pytanie, 
czy doświadczenia typu logicznego i matematycznego zdobyte 
przez dzieci w toku poszukiwania strategii wygrywającej w 
grach tak specyficznie konstruowanych oraz uświadomienie sobie 
przez uczniów ogólnej metody rozwiązywania takich również spe
cyficznych problemów mają znaczenie szersze. Czy ci uczniowie 
będą już spontanicznie stosować redukcję w rozwiązywaniu in
nych zadań, gdzie taka redukcja jest naturalna i skuteczna ?

Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy w klasie E^, obserwu
jąc postawy uczniów w dwóch różnych sytuacjach:
(a) w stosunku do specyficznych zadań, w których redukcyjne ro 

zumowanie nasuwa się bezpośrednio,
(b) w stosunku do zadań, rozwiązywanych zgodnie z programem na 

uczania w klasach czwartych i których tematy podają obowią 
żujące podręczniki.
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Przykłady zadań pierwszej grupy podaję w aneksie.
Pierwsze cztery zadania, znane jako popularne zagadki, są 

skonstruowane według następującego schematu ubranego w odpo
wiednią fabułę. Rozważa się ciąg stanów Sj, S^, S^, i
ciąg operacji Oj, 02, takich, że Oj (Sj) = Sj+1 . Dany
jest stan końcowy i zdefiniowane są operacje CL . Należy
wyznaczyć stan Sj i w  niektórych zadaniach odpowiedzieć na
inne pytania, co wymaga również wyznaczenia S. .

^ — lTeoretycznie rozwiązanie jest więc proste: (Ŝ ) ,
S2 = O^1 (S3) / S1 = 0~1 (S2) , a więc Sj = o j ( S 4) . Fa
buła zadania sugeruje rozumowanie od końca. W praktyce nie 
jest ono dla 12-letniego dziecka łatwe ze względu na trudności 
w odwracaniu operacji matematycznych.

Istnieje wyraźna analogia, choć także i różnice, między 
strukturą tych zadań i problemów określenia strategii wygrywa
jącej w eksperymentowanych grach.

Wśród uczniów klasy Ej, którzy stosowali redukcję do od
krycia rozwiązania czterech zadań-zagadek można wyróżnić dwie 
zasadnicze grupy:
(1) grupa uczniów, którzy samodzielnie redukcyjnie układają 

plan rozwiązania zadania i następnie dedukcyjnie go reali
zują, podając pełne poprawne rozwiązanie,

(2) grupa uczniów, którzy samodzielnie redukcyjnie układają 
plan rozwiązania zadania, natomiast mają trudności rachun
kowe przy dedukcyjnej jego realizacji.
Dane liczbowe dla tych grup podaje tabela 13.

Tabela 13

Nr
zada-
nia

Liczba dzieci Liczba
grupy 1 grupy 2 które poprawnie 

rozwiązały zadanie w klasie

1 8 9 19 31
' 2 12 8 21 27
3 10 12 26 30
4 11 6 , 21 27
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Liczby podane w trzeciej kolumnie odnoszą się do dzieci, 
które podały poprawne numerycznie rozwiązanie poszczególnych 
zadań. Tak więc wśród 19 uczniów tej grupy 8 wyraźnie akcento
wało redukcję przy sporządzeniu planu rozwiązania zadania (aby 
znad . .., wystarczyłoby znać ...), ci z pozostałych 11 uczniów 
którzy rozwiązali zadanie samodzielnie, musieli również prowa
dzić "rozumowanie od końca", nie ujawnili jednak wyraźnie tego 
tak, jak dzieci grupy 1. Dzieci grupy 2 natomiast jawnie odwo
ływały się do redukcji, ale odwracanie operacji było dla nich 
trudne, popełniały tu błędy i dlatego nie dały odpowiedzi po
prawnych .

Z danych tabeli wynika więc, że ponad połowa dzieci świa
domie stosowała w rozwiązaniu zadań-zagadek postępowanie po
dobne do tego, które stosowano przy poszukiwaniu strategii wy
grywającej w eksperymentowanych grach.

Ostatnie dwa zadania cytowane w aneksie to konkretyzacje 
numeryczne zadania: jak można przenieść z rzeki m litrów wo
dy, mając tylko naczynia o pojemności p litrów i q litrów 
(m,p,q naturalne, p<q).

Teoretycznym rozwiązaniem jest rozwiązanie w liczbach cał 
kowitych równania m = px + qy. 12-letnie dzieci oczywiście 
tak nie będą go rozwiązywać. Szukają one ciągu operacji aryt
metycznych (dodawania i odejmowania - dolewanie i odlewanie), 
które od liczb p i q prowadzą do liczby m . Otóż dla od
krycia tego ciągu niektóre dzieci stosowały redukcję. Można 
wśród nich wyróżnić dwie grupy:
(1) grupa 1 to uczniowie, których redukcyjne próby doprowadza

ją do ustalenia planu i rozwiązania zadania (redukcja ma 
istotne znaczenie w odkryciu planu rozwiązania tych zadań, 
chociaż nie przebiega ona tak gładko i mechanicznie jak w 
zadaniach 1,2,3,4, tabela 13),

(2) grupa 2 to uczniowie, którzy podejmują redukcyjne próby 
odkrycia planu, ale w efekcie nie rozwiązują zadania (pro
wadzą oni rozważania typu: aby mieć x litrów wody, wys
tarczyłoby, itd.)
Dane liczbowe dla tych grup podaje tabela 14.
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Tabela 14

Nr
zada-
nia

Liczba dzieci Liczba 
dzieci 
w klasiegrupy 1 grupy 2 które poprawnie

rozwiązały zadanie
5 10 11 14 31
6 16 9 19 28

Z danych tabeli wynika, że dzieci w większości stosowały w 
rozwiązywaniu tych zadań redukcję.

Czy można uważać, że jest to wynik transferu zdobytych w 
toku gier doświadczeń uogólnionych w postaci pewnej świadomie 
stosowanej metody ? Pewną wskazówkę, że tak jest, dają badania 
kliniczne reprezentacyjnej grupy klasy kontrolnej K , gdzie 
nie uczono postępowania redukcyjnego jako uświadamianej dzie
ciom jawnie metody rozumowania. Badane dzieci klasy kontrolnej 
K okazały zupełną bezradność wobec tego typu problemów. Nato
miast dzieci klasy E2 , w której redukcji uczono systematycz
nie w toku rozwiązywania zadań tekstowych (bez wykorzystania 
gier) uzyskały wyniki bardzo podobne do wyników uzyskanych 
przez klasę , którą się w tym artykule zajmujemy. Planowe
uczenie redukcji, jako metody rozumowania, wyraźnie wpłynęło 
więc w obu klasach E1# E2 na świadome stosowanie tej metody 
w rozwiązywaniu specyficznych zadań-zagadek.

Inaczej przedstawia się sprawa w odniesieniu do zadań, 
nazwijmy je podręcznikowymi. W interesującej nas tu klasie E^ , 

oczywiście w toku rozwiązywania takich zadań, stosowano reduk
cję bardzo często. Nie akcentowano jej jednak jawnie jako pew
nej metody tak, jak to robiono w zadaniach-grach. W klasie E2 
natomiast właśnie to systematycznie robiono. Okazało się, że 
możliwość występowania transferu umiejętności stosowania meto
dy redukcyjnej - z gier do zadań podręcznikowych - w klasie Ê  ̂
uznać ostatecznie trzeba za słabą, wyraźniejszą zresztą w za
daniach trudniejszych. Jest to zrozumiałe ze względu na to, że 
redukcja w tradycyjnych zadaniach tekstowych nie jest tak bez
pośrednio sugerowana przez sam tekst, jak w grach i cytowanych
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zadaniach-zagadkach. Z tego zdawały sobie sprawę same dzieci, 
o czym świadczy następujący fragment rozmowy.

Po przypomnieniu przez samych uczniów metody stosowanej w 
zadaniach-grach, zadano im pytanie, czy nie można by podobnego 
sposobu odkrywania planu rozwiązania zadania stosować także w 
rozwiązywaniu innych zadań matematycznych. Kilku uczniów dało 
odpowiedź negatywną ("w zadaniu nie ma mety, więc nie wiadomo, 
od czego zacząć"). Czterech bardzo dobrych uczniów wykazało 
pełne zrozumienie metody i możliwości jej przeniesienia do róż
nych sytuacji (odpowiedzi typu "Można zastosować tę metodę do 
zadań. Należy zacząć od pytania postawionego w zadaniu, bo to 
chcemy wiedzieć i wymyślić, co wystarczyłoby wiedzieć, aby móc 
na nie odpowiedzieć"). Natomiast większość dzieci zdawała so
bie sprawę z samej idei, ale nie widziała jej jasno (odpowie
dzi typu "Być może dałoby się tę metodę zastosować do niektó
rych zadań, ale nie wiadomo, od których danych zacząć").

Te wypowiedzi świadczą o tym, że doświadczenia wyniesione 
z poszukiwania strategii wygrywającej w odpowiednio konstruowa
nych grach mogą stanowić punkt wyjścia do systematycznego ucze
nia stosowania redukcji w możliwie różnych sytuacjach matema
tycznych. Gry stanowią pomoc dydaktyczną cenną w tym procesie, 
ponieważ wyzwalają szczególnie silną motywację dla spontanicz
nego, w dużej mierze samodzielnego, choć oczywiście kierowane
go przez nauczyciela, odkrycia pewnego sposobu rozumowania, a 
tego rodzaju odkrycia mają szczególne znaczenie w rozwoju in
telektualnych postaw dzieci. Rozwiązywanie innych zadań z ana
lizą wybranej drogi rozwiązania ex post ułatwia metoda reduk
cji, jako metoda poszukiwania strategii wygrywającej, przenie
sioną do rozwiązywania innych problemów, i ostatecznie, w 
przyszłości, do uświadomienia sobie przez starszego już ucznia 
ogólności metody.
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ANEKS

Zadania typu "zagadek"

Zadanie 1. Trzej wędrowcy, zdrożeni i głodni, przyszli do 
schroniska turystycznego. Wędrowcy zamówili pierogi i poprosi
li o przyniesienie ich do pokoju. Czekając na owe pierogi us
nęli. Gdy pierogi były gotowe, przyniesiono je do pokoju i pos
tawiono na stole, nie budząc śpiących. Gdy po przebudzeniu je
den z turystów spostrzegł pierogi, przeliczył je, zjadł trzecią 
część i zasnął. Następnie obudził się drugi turysta, przeli
czył pierogi, zjadł trzecią część i zasnął. Wreszcie obudził 
się trzeci turysta i postąpił tak samo. Zostało 8 pierogów.
Jak obliczyć ile pierogów przyniesiono do pokoju ? Kto ma pra
wo do pozostałych pierogów, jeśli podział ma być sprawiedliwy?

Zadanie 2. W trzech koszach znajduje się pewna ilość jab
łek. Jeżeli z pierwszego kosza przeniesiemy do każdego z po
zostałych koszyków tyle, ile jest już w nim jabłek, a następ
nie z drugiego kosza przełożymy do pozostałych tyle, ile już w 
nim jest, i to samo powtórzymy kolejno z każdym następnym ko
szykiem, to ostatecznie we wszystkich koszach będzie po 8 jab
łek. Ile jabłek było pierwotnie w każdym koszyku ? Zadanie to 
można uogólnić, biorąc dowolną ilość koszów.

Zadanie 3. Sprzedawczyni spółdzielni spożywców opowiadała 
taką - zdawałoby się - niewiarygodną historię:
- Dzisiaj rano pierwsza klientka kupiła połowę wszystkich ja

jek i jeszcze pół jajka, druga kupiła połowę wszystkich po
zostałych i znowu pół jajka, trzecia kupiła połowę pozosta
łych jajek i pół jajka - i tak samo było z czwartą klientką. 
Wtedy zostało w koszu 1 jajko.

- Opowiada pani niestworzone rzeczy ! Komu by pani sprzedała 
pół jajka.

- Ale ja nikomu nie sprzedawałam pół jajka, tylko zawsze całe 
jajka I
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Tu wtrącił się do rozmowy student mówiąc:
- Ja byłem czwartym klientem. Kupiłem połowę całego zapasu ja

jek i jeszcze pół jajka.
Na to sprzedawczyni:

- Pamiętam, tak było ! Pan kupił ostatnie jajko i 
Ile jajek było na początku ?

Można to zadanie uogólnić na n kupujących.

Zadanie 4. Były trzy jednakowe beczułki, a w nich znajdo
wały się różne ilości wody. Z pierwszej beczułki przelano do 
drugiej i do trzeciej beczułki tyle wody, ile w każdej z nich 
przedtem było. Potem z drugiej beczułki przelano do trzeciej i 
do pierwszej tyle wody, że ilość wody w każdej z nich została 
podwojona. Wreszcie z trzeciej beczułki przelano do pierwszej 
i do drugiej beczułki tyle. wody, ile w każdej z nich było, a 
wtedy okazało się, że w każdej z beczułek było po 24 litry wo
dy. W czasie przelewania raz się tylko zdarzyło, że jedna z 
beczułek była napełniona po brzegi. Trzeba znaleźć pojemność 
beczułek i obliczyć, ile litrów wody było pierwotnie w każdej 
beczułce.

Zadanie 5. Jak można przynieść z rzeki dokładnie 6 litrów 
wody, gdy mamy tylko dwa naczynia: 4-litrowe i 9-litrowe ?

Zadanie 6. Jak można przynieść z rzeki 3 litry wody, gdy 
mamy tylko naczynia: 2-litrowe i 7-litrowe ?
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GAMES AS A DIDACTIC DEVICE IN DEVELOPING REDUCTIONAL REASONING 
AMONG THE PUPILS OF THE FOURTH GRADE

Summary

In the process of individual solving mathematical problems the 
reduction is a useful method of reasoning on each level of 
instruction. By the teaching of the reductional reasoning it 
is meant here teaching of a clearly specified method. This 
method should be taught by a teacher so as to help thó learner 
to appreciate the reduction as a very useful and effective 
method in different situations. The pupil has to deal with 
reduction while solving various problems, not only while 
learning mathematics.

A set of games is used in which the pupil tries to find
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a winning strategy, based on reductional thinking.
The pilot studies conducted in a primary school (age 

group 8-12) show that the age group 11 is the optimum age to 
begin teaching reductional reasoning. Therefore the next step 
was to investigate that age group. There were three 
experimental groups. In the first E^ the emphasis was put on 
games as a way of learning reduction. In the second group E2 
games were not employed but reduction was taught openly and 
systematically, connected with solving of test problems. The 
third group was the control group. This paper is a report of 
the experiment in group E1 . The main implications are the 
following:
- Using some didactical games, it is possible to teach 
reductional reasoning the to children of age 11,

- Numerous instances of transfer of competence were observed.


