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...

Tai radau savo klaidą. Tereikėjo pastumti antrą eilutę į kairę ir viskas būtųTadas:
buvę tvarkoj.

Į kairę? Ką turi omeny? Parodyk.Vytautas:

Va:Tadas:

3 4
5 6

2 2 4
1 6 8
1 9 0 4

Ir su 34 · 56 viskas tuomet susitvarko:Tadas:

5 6
3 4

2 0 4
1 7 0
1 9 0 4

Iiiiiiiiiiir... Jūs, tamsta mokytojau, esate skolingas mane vieną E-U-R-Ą!Tadas:

...Vytautas:

Veni, vidi, vici, kaip sakoma.Tadas:

...Vytautas:

Kaip pasakytų mano matematikos mokytoja: „Jūs esate skolingas vieną eurą,Tadas:
taigi turite −1 eurą!“ Minus vienas — ne vištiena, ką?

Ne vištiena, tikrai. ... o tai gal tu ir čia darai klaidą? Gal dar ką nors pa-Vytautas:
daryti užmiršai, ką?

Kokią dar klaidą?Tadas:

Nežinau, praėjusį kartą buvai užmiršęs, kad reikia pastumti antrą eilutę į kairę.Vytautas:
Tai gal dabar vėl kažką užmiršai?

Nieko aš neužmiršau.Tadas:

Nori lažintis?Vytautas:

Ne, nu, jūs keistas. Žiūrėkit, aš jums įrodysiu. Va, skaičiuotuvas. Už 30€Tadas:
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— net paprastąsias trupmenas skaičiuoja. Štai įveskim: 3 4 × 5 6 = .
Cha: 1904 . Dabar iš kitos pusės: 5 6 × 3 4 = 1904 . Va! Nėr čia
jokios klaidos!

Pabandom su mano skaičiuotuvu?Vytautas:

Nu, pabandom.Tadas:

5 6 × 3 4 = 1178 .Vytautas:

KĄĄĄĄ!!!???Tadas:

Gal tavo skaičiuotuvas sugedęs?Vytautas:

Mano skaičiuotuvas tai tikrai nesugedęs! Vat, kas jūsų skaičiuotuvui atsiti-Tadas:
kę, tai nežinau. Nors žinau — sugedęs, štai kas jam atsitikę.

Na, tai vienas iš skaičiuotuvų turbūt sugedęs, ane?Vytautas:

Aha, ir aš turiu tokią neblogą nuojautą kuris.Tadas:

Na, tavo nuojautos, man, deja, neužteks, kad įtikintum mane, jog 34·56 = 56·34.Vytautas:
Kol kas aš tikiu, kad 34 · 56 = 1904, nes tą veiksmą praėjusią pamoką apskai-
čiavai labai nuosekliai skaičiuodamas 56 + 56 + ...+ 56 34-is kartus.

Galima nusikeikt?Tadas:

Gali, bet vis tiek nesimatys, ką sakai.Vytautas:

Tai **** **** ****!Tadas:

Na, geriau?Vytautas:

Aha. Gerai, tai dabar žiūrėkit atidžiai, skaičiuosiu jūsų senoviniu būdu 56 · 34,Tadas:
t. y. 56-is kartus sudėsiu 34. Taaaaaip... tai visų pirma turėsime 50 34-tukų.
Tai 10 · 34 = 340. Yra išvis 5 tokie dešimtukai, tai hm... Gal bus paprasčiau, jei
pirma 34 padauginsiu iš 5, o tada prirašysiu gale nulį, kadangi tokių penketukų
penkiasdešimtyje yra iš viso 10. Tai 34 · 5 = 150 + 20 = 170. Dar nulis gale,
tai išvis 1700. Tai jau turim 50 34-tukų. Dar šeši: 6 · 34 = 180 + 24 = 204.
Iiiir... Ar jūs esate pasiruošęs ir atidžiai žiūrite? 1700 + 204 = . . . Hm, kiek
gi čia galėtų išeiti? Hm... Tikrai... Gal 1904, mokytojau, m? O gal ne? Gal
apskaičiuosiu stulpeliu, kad netyčia nesuklysčiau mintyse skaičiuodamas:

1 7 0 0
2 0 4

1 9 0 4
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O, nejaugi? 1904? Kaip netikėta, ar ne?

Gerai, pasiduodu. Štai, tavo euras. Nežinau, keistai gal čia padariau, kadVytautas:
su tavim susilažinau. Juk žinojau, kad 34 · 56 = 56 · 34, negi nesitikėjau, kad
mane tuo įtikinsi?

Ne ne, mokytojau, jūs nesijaudinkit. Labai gera strategija tokia mokymosi —Tadas:
daug motyvacijos, sužaidybinimas mokymosi proceso, žinot. Juk svarbiausia,
kad mokiniui būtų įdomu, tiesa?

Tai nori vėl lažintis?Vytautas:

...Tadas:

Žiū, kaip tu manai,Vytautas:

34 567 · 56 789 ?
= 56 789 · 34 567,

čia teisinga lygybė, ar ne?

Mokytojau, lipat ant to pačio grėblio...Tadas:

Jo, gal tu teisus. Galėsim grįžti prie šitos lygybės vėliau. Visai įdomių rei-Vytautas:
kalų čia slypi. Reikia man gi atsilošti kažkaip tą eurą. Dabar sugrįžkim prie
daugybos stulpeliu, ok?

Tai kad ten viskas aišku jau, prisiminiau aš tą pastūmimą, viskas tvarkoj, galimTadas:
eit toliau.

Viskas tvarkoj, ane? Tai sakai, jau dabar tai tikrai gerai įsidėmėjai, kad antrąVytautas:
eilutę reikia pastumti į kairę, ane?

Ką jūs tuo norit pasakyti?Tadas:

Na, tą, kad faktas, jog tu užmiršai pastumti antrą eilutę, matyt, reiškia, jogVytautas:
kažkada anksčiau buvai įsidėmėjęs tą pastūmimo taisyklę. Įsidėmėjimo bėda
yra ta, kad įsidėmėti dalykai lengvai užsimiršta ir susipainioja.

Bet tai visas mokymasis iš esmės yra tam tikrų dalykų įsidėmėjimas, tiesa?Tadas:
Ir jo, sutinku — visas mokymasis užsimiršta ir susipainioja. Vis dar nesupran-
tu, ką turite omeny.

Noriu pasakyti, kad tu nesi įsidėmėjęs, jog 3·5 = 15, tu supranti, kodėl 3·5 = 15.Vytautas:
Gal 3 · 5 per paprastas pavyzdys. Paimkime kiek sudėtingesnį: 7 · 8. Ar žinai,
ką gausim?
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... Penkiasdešimt ... šešis?Tadas:

Jo, bet pagalvok, kas dabar atsitiko tavo galvoje. Ar bandei šį faktą prisimintiVytautas:
kaip iškaltą eilėraštį latvių kalba, ar kažkaip kitaip bandei sugalvoti atsakymą?

Kažkaip man galvoje užsifiksavę, kad kad 8 · 8 = 64, tai tiesiog atėmiau išTadas:
64-ių 8-is ir gavau 56.

Žinoma, nes tu supranti, kad 7 · 8 yra vienu aštuonetu mažiau negu 8 · 8, taigiVytautas:
gali vieną aštuonetą tiesiog atimti. Tai va, tą ir turiu omeny kalbėdamas apie
įsidėmėjimą ir supratimą. Tu tam tikrus matematinius faktus gebi sieti su kitais
faktais ir dėl to sugebi juos greitai atgaminti, kai to prisireikia. Žiūrėk, gal brė-
žinukas padės. Pademonstruosiu, kaip, manau, tavo smegenyse yra saugomas
veiksmas 7 · 8:

7 · 8

6 · 8

8 · 8 7 · 7

7 · 4

7 · 10

7 · 9

+8

−8 +7

·2

−2 · 7

−7

Geras...Tadas:

Jo, neblogai smegenys varo, ką? Esmė ta, kad 7 · 8 yra apipintas visokių kaimy-Vytautas:
ninių faktų, kurie savo ruožtu yra apipinti kitais kaimyniniais faktais. Kažkurį
vieną iš jų atsiminti nėra sudėtinga. Kai atsimeni vieną, pavyksta atsiminti ir
kitus. Galvoje visa tai vyksta žaibiškais greičiais. Kaip 5G internetas.

Joo, įdomiai čia.Tadas:

O dabar žiūrėk, kaip atrodo puikiai įsidėmėta pastūmimo taisyklė:Vytautas:
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?
56 · 343 · 5 34 · 56

Kartotinė
sudėtis

Daugyba
stulpeliu

Pastūmimo
taisyklė

Nes taip reikia

Vienišoka, ką?Vytautas:

Na, taip, sutinku.Tadas:

Apskritai, daugyba stulpeliu kol kas vienišokai atrodo šitam mūsų daugybosVytautas:
žemėlapyje. Manau, dėl to ir užmiršai tą pastūmimo taisyklę.

Na, ok. Tai vienišoka ta taisyklė. Tai kas iš to?Tadas:

Tai čia tau klausimas šitas — kas iš to, kad pastūmimo taisyklė vieniša?Vytautas:

Kad vėl ją užmiršiu, nes ji nesisieja su kaimyniniais faktais? Ta prasme, kadTadas:
tam kad neužmirščiau, reikėtų ją susieti su kažkokiais kitais faktais?

Na, gal nebloga strategija, ką? Daugybos lentelėje visai pasiteisina.Vytautas:

O tai kaip visą tai sieti tarpusavyje, jeigu nesusiję? Kaip man pavyzdžiui pa-Tadas:
daryti brūkšnį mūsų šitame žemėlapyje tarp kartotinės sudėties ir daugybos
stulpeliu?

Na, šiaip tu visą kruviną darbą jau padarei. Beliks dabar tik susirankioti, kaipVytautas:
sakoma, vyšnaites nuo torto.

Nieks taip nesako, bet ... apie ką jūs?Tadas:

Na, tai tu tyrinėjai veiksmus 34 · 56 ir 56 · 34. Abu juos apskaičiavai dviemVytautas:
būdais: ir mąstydamas per kartotinę sudėti, ir daugindamas stulpeliu. Pasižiū-
rėk į savo užrašus, gal rasi kokių panašumų tarp tų abiejų būdų.

Aha, na, pažiūrėkim...Tadas:
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3 4
5 6

2 2 4
1 6 8
1 9 0 4

5 6
3 4

2 0 4
1 7 0
1 9 0 4

Tai čia daugyba stulpeliu. O kartotinėj sudėty paskutiniai veiksmai buvo šitie:Tadas:

1 6 8 0
2 2 4

1 9 0 4

1 7 0 0
2 0 4

1 9 0 4

Ooo, tai čia visai panašūs dalykai... Hm... Tai daugyboj stulpeliu tik nuliųTadas:
trūksta. Ir dar tam antram veiksme skaičiai susikeitė vietomis, bet tas, matyt,
nesvarbu, nes dėmenis galima keisti vietomis.

Aha, tai panašūs dalykai išėjo, faina. Ok, pagalvok, kaip viename ir kitameVytautas:
būde atsirado skaičiai 224 ir 204.

Na, daugyboj stulpeliu 224 atsirado kai 56 dauginau iš 4. Kartotinėj sudėtyTadas:
224 atsirado, kai sudėjau 4-is 56-tukus, tai iš esmės irgi dauginau 56 iš 4. Tas
pats su 204, t. y. ir daugyboj stulpeliu ir kartotinėj sudėty 204 atsirado iš
veiksmo 34 · 6.

Aha, ir net jei prisimintum dar, kaip tiksliau atsirado 224 abejais atvejais, taiVytautas:
daugindamas stulpeliu tu visų pirma 4 sudauginai su 6, gavai 24. 4 parašei, 2
pasilaikei minty. Ne šiaip 2, o 2 dešimtis, ane? Tuomet dauginai 4 iš 5. Tik ne
šiaip iš 5, o iš 5 dešimčių. Dar seki mintį?

Aha, jo, kol kas seku.Tadas:

Tai 4 dauginai iš 5 dešimčių, tai išeina 20 dešimčių, bet dar 2 dešimtis turė-Vytautas:
jai iš ankstesnio veiksmo. Tai iš viso 22 dešimtys. Na, tik aišku, 22 dešimtys
tai yra 2 šimtai ir 2 dešimtys. Tą ir užrašei.

Aha, o kai skaičiavau kartotinę sudėtį, tai 224 gavau daugindamas 50 iš 4 irTadas:
6 iš 4, gavau 200 ir 24 ir visą tai sudėjau.

Tai visai panašūs dalykai, tiesa?Vytautas:

Ne tai kad panašūs, o tokie patys.Tadas:

Na, o kaip su 168 ir 170?Vytautas:

Jo, tai čia tas pastūmimas. Tai pažiūrėkim, kaip gavau 170. Daugyboj stulpeliuTadas:
dauginau 5 iš 4, gavau 20. Nulį rašiau, 2 minty. 2 dešimtys minty, ta prasme.
Tada 3 · 5, gavau 15, tik čia jau irgi apie dešimtis eina kalba, kadangi 3 yra ne
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šiaip 3, o 3 dešimtys. Tai 3 · 5 yra 15 dešimčių, dar dvi dešimtys iš anksčiau,
tai iš viso 17 dešimčių. Tą ir užrašiau. Tik kaip čia, nelabai suprantu... Juk
penketas, iš kurio dauginau 34... Jis juk irgi dešimčių skyriuje parašytas. Ar į
tai kažkaip nereikia atsižvelgti?

Reikia, žinoma. Na, prisiminkim, kaip tu mąstei, kai tuo senoviniu būdu ši-Vytautas:
tą veiksmą skaičiavai. Tu norėjai suskaičiuoti, kiek bus 50 · 34, t. y. norėjai
sudėti pirmus 50 34-tukų.

Aha, taip.Tadas:

Tai tu mąstei, kad 50 · 34 galima apskaičiuoti taip, kad pirma sudėsi penkisVytautas:
34-tukus, o tada gautą rezultatą padauginsi iš 10, kadangi iš viso yra 10 tokių
penketukų.

Jo, taip dariau.Tadas:

Na, tai nors tavo veiksmas buvo 50 · 34, tu jį pavertei į veiksmą (5 · 34) · 10.Vytautas:

... Aha.Tadas:

Tai lygiai tą patį tu darai daugyboj stulpeliu — atlieki veiksmą 5 · 34, betVytautas:
kadangi čia ne šiaip 5, o 5 dešimtys, iš kurių daugini, tai dar vėliau reikės pa-
dauginti iš 10.

Tai yra prirašyti nulį.Tadas:

Arba iš anksto žinant, kad tą nulį reikės prirašyti, tiesiog rašant atsakymąVytautas:
pastumti viską per vieną poziciją į kairę.

Aaaaa... Geras...Tadas:

Nu.Vytautas:

Joo, tai čia iš esmės abiem atvejais aš darau lygiai tą patį, tik skirtingai už-Tadas:
rašau, tiesa?

Taip.Vytautas:

Sustok, akimirka žavinga, kaip sakoma.Tadas:

Jo... Žiū, Tadai, mes jau vėluojam truputį. Tu namie pasuk galvą, ar tikraiVytautas:
viskas aišku su daugyba stulpeliu, gal dar kils kokių klausimų. Gali pagalvoti,
kaip su triženkliais skaičiais būtų. Ir dar būtų faina, kad pasuktum galvą apie
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mano minėtą lygybę:

34 567 · 56 789 ?
= 56 789 · 34 567.

Kaip galėtum mane įtikinti jos teisingumu? Kad būtų lengviau galvoti, gali
įsivaizduoti, kad jei naudosiesi skaičiuotuvu arba daugyba stulpeliu, aš tiesiog
padidinsiu skaičius ir juos didinsiu tol, kol jie netilps nei į jokį pasaulio skai-
čiuotuvą, nei sudaugint stulpeliu spėsi, kol saulė neužges. Ok?

Na, nepažadu, kad pavyks bet ok, pasuksiu galvą. Iki!Tadas:

Iki!Vytautas:

vmiezys.wordpress.com
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