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Tai sugalvojau, mokytojau, tą reikalą su šokoladu.Tadas:

Na, na, ką sugalvojai?Vytautas:

Sugalvojau, kaip paaiškinti, kodėl 34 567 · 56 789 = 56 789 · 34 567!Tadas:

O! Įdėmiai klausau!Vytautas:

Tai va... Mama parnešė iš darbo šokoladą, sakė, kad atliko nuo kažkur ten.Tadas:
Padėjo ant stalo ir liepė man viso nesuvalgyt per kartą. Lyg aš koks gyvulys
būčiau.

Aišku, kad per kartą tai jau tikrai nesuvalgysiu.Tadas:

Ne, ne, šokoladą per kartą suvalgyti tai tikrai gyvuliška būtų.Vytautas:

Aha, na, tai išsiėmiau aš tą šokoladą, bandžiau sugalvoti, ar galėčiau suval-Tadas:
gyti jo pusę. Na, kad nebūčiau gyvūliu apšauktas. Kažkaip bežiūrėdamas į tą
šokoladą ir galvodamas apie gyvūlius, jus prisiminiau.

Malonu.Vytautas:

Tai beieškodamas šokolado pusės atkreipiau dėmesį, kad jame yra 3 eilutės poTadas:
5 gabalėlius, taigi 3 ·5 gabalėliai. Kita vertus, jame yra 5 stulpeliai po 3 gabalė-
lius, taigi 5 · 3 gabalėliai. Žinoma, kad tų gabalėlių kiekis šokolade nepasikeičia
nuo to, kokiu būdu tuos gabalėlius skaičiuoji. Tai va, taip beieškodamas pusės
šokolado, sugalvojau, kodėl 3 · 5 yra tas pats, kas ir 5 · 3.

Ooo, gražu. Smagu, kad šokoladas tau padėjo. Gal nusipieškim. Čia per gražiVytautas:
mintis, kad jos neužfiksuotume.

3 · 5 5 · 3

Aha, tik žinoma, su šokoladu tai dar gražiau išeina negu žiūrint į piešinėlį.Tadas:

Ok. O tai kaip manai, kuo šita mintis, šitas piešinėlis, yra galingesnis už tąVytautas:
ankstesnį mūsų būdą įsitikinti, kad 3 · 5 = 5 · 3? Juk 3 · 5 = 15 ir 5 · 3 = 15, tai
3 · 5 = 5 · 3, tai kuo čia tas šokoladas mums praverčia?
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Na, šitą paveikslėlį galime pritaikyti bet kuriam daugybos veiksmui.Tadas:

Na, ir ankstesnį būdą galėjome pritaikyti bet kuriam daugybos veiksmui — su-Vytautas:
skaičiuojam, kiek bus 34 567 ·56 789, tada suskaičiuojam, kiek bus 56 789 ·34 567
ir pažiūrim, ar tą patį gausim.

Na, bet įsivaizduodami paveikslėlį mes galime būti tikri, kad gausime vieno-Tadas:
dą rezultatą net neskaičiuodami.

Na, paaiškink.Vytautas:

Įsivaizduokit, kad jūsų mama iš darbo parneša šokolado plytą, kuri yra 34 567×Tadas:
56 789. Normali plyta tai būna 3 × 5, bet mama jums tokią gerokai didesnę
parneša. Ar aiškiai čia kalbu..?

Taip, tęsk.Vytautas:

Na, tai ar sutinkate su manimi, kad toje plytoje iš viso galima bus suskaičiuotiTadas:
34 567-is stulpelius po 56 789 gabalėlius kiekviename stulpelyje.

Na, taip.Vytautas:

Vadinasi, sutinkate su manimi, kad gabalėlių skaičių aš galėčiau apskaičiuotiTadas:
veiksmu

56 789 + 56 789 + · · ·+ 56 789︸ ︷︷ ︸
34 567 kartų

,

t. y. 34 567 · 56 789?

Sutinku.Vytautas:

Bet kita vertus galėtume skaičiuoti 56 789-ias eilutes po 34 567 gabalėlius kiek-Tadas:
vienoje, taigi gabalėlių skaičių galėčiau apskaičiuoti ir veiksmu

34 567 + 34 567 + · · ·+ 34 567︸ ︷︷ ︸
56 789 kartų

,

t. y. 56 789 · 34 567.

Aha.Vytautas:

Na, tai abiem veiksmais galėčiau apskaičiuoti, kiek šokolade yra iš viso gabalė-Tadas:
lių. O kalba juk eina apie tą patį šokoladą, taigi tikrai abiem veiksmais gausiu
lygiai tą patį skaičių, vadinasi 34 567 · 56 789 = 56 789 · 34 567.

Gražiai argumentuoji. Sutinku, pabandom apibendrinti. Tai šita paveikslėli-Vytautas:
nė mintis mums padeda patikėti lygybe n ·m = m · n, kai n ir m yra bet kokie
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natūralieji skaičiai, ane?

Taip, nes žinome, jog šitas mano paaiškintas mąstymas apie didelę šokoladoTadas:
plytą veiks bet kokiems dviem skaičiams.

Ok. Ir dar čia svarbu tai, kad tavo sugalvotas šokoladinis mąstymas mus pri-Vytautas:
verčia patikėti lygybe n ·m = m · n iš esmės taip niekad ir neapskaičiuojant, ką
gausime sudauginę n su m arba atvirkščiai.

Šokoladinis mąstymas — gražiai pavadinot!Tadas:

Aha, galėtų visa matematika taip išsimokti. Šokoladinio mąstymo pagalba. IrVytautas:
krembriulerinis mąstymas faina būtų! Žinai, bet šiandien eidamas į susitikimą
su tavimi ir galvodamas, kaip mes čia aptarinėsim tą šokoladinį mąstymą...

O tai jūs žinojot šitą būdą?Tadas:

Aha.Vytautas:

...Tadas:

Ei, bet tu pats jį sugalvojai. Aš tai vadovėlyje perskaičiau, kad taip galimaVytautas:
mąstyti, o tu pats sugalvojai. Tai, žinok, gerai pavarei.

#rimtasKaipBintasTadas:

Mmm... Bet va, kokia man problemytė kilo. Tai žiūrėk, šitas šokoladinis mąs-Vytautas:
tymas... Mūsų tikslas buvo juk pamėginti suprasti, kodėl 17 · 4 bus tas pats
kaip 4 · 17. Ir aš tada susimąsčiau. Ar toks paveikslėlis, t. y. šokoladas 17 × 4
dydžio. Ar jis mums padeda tiesiog dar kartą patikėti, kad nesvarbu, iš kurios
pusės dauginsime, rezultatas nepasikeis, ar jis visgi padeda ir paaiškinti kodėl
taip atsitinka.

Mokytojau... Aš nežinau, ar seku jūsų mintį.Tadas:

Ok, na, pagalvokim. Hm... Nesu tikras, kaip paaiškinti. Na, žiūrėk. TaiVytautas:
kaip tobulėjo mūsų mąstymas. Visų pirma lygybe 17 · 4 = 4 · 17 mes tikėjome
dėl to, kad daugybę kartų esame skaičiavę dauginamuosius apkeisdami vietomis
ir visuomet gaudavome tą patį rezultatą.

Aha.Tadas:

Na, tai čia panašiai kaip kad nuskristum į Marsą ir pamatęs 100 juodų var-Vytautas:
nų sakytum: �Marse visos varnos yra juodos.� Turbūt teisybė, bet nebūtinai,
ane?
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Aha, taip, juk nežinome, ar netyko kur nors už kampo kokia rožinė marsie-Tadas:
tiška varna.

Taip. Tai tęsiant skaičių analogiją su varnomis, iš esmės iki pat šiandienosVytautas:
negalėjome būti 100% tikri, kad vieną dieną už kampo nesutiksime tokios roži-
nės dviejų natūraliųjų skaičių poros n ir m, kad n ·m ̸= m ·n. Tai šiandien dėka
šokoladinio mąstymo mes patikėjome, kad tokia skaičių pora tikrai niekuomet
neatsiras. Ta prasme, įsitikinome, kad rožinė varna neegzistuoja.

Aha...Tadas:

Tai va, bet ar supratom, kodėl rožinė varna neegzistuoja, t. y. ar suprato-Vytautas:
me kodėl visada bus m · n = n ·m? Juk vien žinojimas, kad visos varnos juodos
dar nepaaiškina, kodėl jos juodos. Kodėl vat ne geltonos?

Na, nepaaiškina. Čia jau, matyt, reikėtų evoliucijos teorijos, kuri galėtų pa-Tadas:
aiškinti, kodėl varnos evoliucionavo būti juodos.

Arba paklausti Dievo, kodėl jis taip sukūrė, ane? Tai, Tadai, ar mes dabarVytautas:
suprantam kodėl perstatymo dėsnis veikia, ar tik 100% juo tikim?

Na, aš sakyčiau, kad abu dalykus įveikėm. Man kažkaip atrodo, kad mate-Tadas:
matikoje neįmanoma 100% patikėti dalykais, jei nesupranti, kodėl jie teisingi.

Oi, patikėk...Vytautas:

Ką turit omeny?Tadas:

Na, gal šiai minutei nėra labai svarbu, galėsim grįžti vėliau prie šito klausi-Vytautas:
mo. Manau, jo neišvengsime. Pamėginkim dabar nenutolti nuo temos. Na,
man irgi nėra akivaizdu, kad mes visiškai nepatyrinėjom tos kodėl dalies mūsų
nagrinėjamame klausime, bet šiaip ar taip, eidamas sugalvojau dar vieną bū-
dą įsitikinti perstatymo dėsniu, kuris manau, į klausimą kodėl m · n = n · m,
pažvelgia truputį iš kitos pusės. Leiskite man, Tadai, Jums, gerbiamas kolega,
pristatyti šį mano sugalvotą būdą.

Na, klausau.Tadas:

Jei kažkurioj vietoj bus neaišku, stabdyk mane. Tai mes galvosime apie veiksmąVytautas:
4 · 17.

Kol kas viskas aišku, tamsta mokytojau, dar nestabdau jūsų, tęskite.Tadas:

Labai protingas berniukas esi. Tai 4 · 17 bus 17 + 17 + 17 + 17. Gal įsivaizduo-Vytautas:
kim saldainius, kad būtų smagiau. Tai turime keturias krūveles po 17 saldainių.
Dabar nuo kiekvienos krūvelės nuimkime po vieną saldainį.
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O ne, dingo saldainiai.Tadas:

Nedingo, vis dar laikau juos rankoje. Dabar vat padedu juos ant kito stalo.Vytautas:
Tai mums liko 4 krūvelės po šešiolika saldainių ir viena atskira krūvelė, kurioje
yra 4 saldainiai. Tinka?

Taip, tai būtų 16 + 16 + 16 + 16 + 4.Tadas:

Arba 4 · 16 + 4. Gal netgi šitaip užrašysiu: 4 · 16 + 1 · 4, kad atkreiptumeVytautas:
dėmesį, kad turime vieną ketvertą, nes tuoj jų gaminsime daugiau: dabar vėl
kartojame lygiai tą patį — nuo kiekvienos iš tų keturių pradinių krūvelių nuim-
kime po vieną saldainį ir suformuokime atskirą krūvelę iš 4 saldainių.

Aha, tai bus 15 + 15 + 15 + 15 + 4 + 4, t. y. 4 · 15 + 2 · 4. O, panašu, matau,Tadas:
kur link lenkiat. Tai kitam žingsnyje dar po vieną nuimtume ir jau turėtume
4 · 14 + 3 · 4.

Jo, tai 3 kartus nuėmę nuo kiekvieno septynioliktuko po vieną jau suforma-Vytautas:
vom 3-is ketvertukus.

Tai keturis kartus nuėmę po vieną saldainį jau turėsime 4 krūveles po 4 sal-Tadas:
dainius, penkis — būtų penki ketvertukai, tai ... septyniolika kartų tai padarę
suformuosime septyniolika ketvertukų?

Aha.Vytautas:

Ta prasme, būtų maždaug šitaip:Tadas:

4 · 17 = 17 + 17 + 17 + 17

= 16 + 16 + 16 + 16 + 4

= 4 · 16 + 1 · 4
= 4 · 15 + 2 · 4
= 4 · 14 + 3 · 4
. . .

= 4 · 2 + 15 · 4
= 4 · 1 + 16 · 4
= 17 · 4

Tiesa?

Būtent! Ką manai?Vytautas:

Na, įdomu. Visai malonu įsivaizduoti tas keturias krūveles po 17 saldainių,Tadas:
kur vis po vieną iš kiekvienos krūvelės nuimu ir padedu į atskirą krūvelę. Na,
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tai tikrai aišku, kad sudėliosiu 17 krūvelių po 4 saldainius. Aha, truputį kitaip
negu su šokoladu.

Tai ar jau aišku, kodėl galima apkeisti dauginamuosius vietomis?Vytautas:

Nes šokoladinis ir saldaininis mąstymas!Tadas:

Valio šokoladui ir saldainiams! Nežinau, kaip mokyčiau matematikos, jei žmo-Vytautas:
nės nebūtų šitų dalykų išradę. Ai, žinai... Dabar ką tik supratau. Kad šitas
mano pasiūlytas būdas irgi tinka mąstymui apie šokoladą.

Na?Tadas:

Tai įsivaizduokim, kad turim 4 × 17 šokoladą, kurį esame pasidėję taip, kaipVytautas:
žemiau nupiešiau ir mąstome apie jį, kad jis turi 4 eilutes po 17 gabalėlių, t. y.
4 · 17 = 17 + 17 + 17 + 17:

Aha.Tadas:

Gal pamėgink tu dabar paaiškinti, kaip čia būtų tą mano pasiūlytą būdą šoko-Vytautas:
ladui pritaikyti. Pavargau kalbėti.

Na, tai nuo kiekvieno septynioliktuko reikia nuimti po vieną. Tai čia nuo kiekvie-Tadas:
nos tos ilgosios eilutės reikėtų nuimti po vieną gabalėlį ir iš jų sudaryti krūvelę.
Tai atrodytų šitaip:

O tada vėl galėčiau tai pakartoti keletą kartų, kol taip atpjaučiau visus ketver-
tukus. Tai galų gale rezultatas atrodytų šitaip:

Tai ką čia gauni?Vytautas:

Septyniolika stulpelių po 4 gabalėlius kiekviename, t. y. 17 · 4.Tadas:

Aha. Tai čia visiškai tas pats gaunasi, kaip tu mūsų susitikimo pradžioje aiški-Vytautas:
nai apie savo 3× 5 šokoladą: priklauso, ką skaičiuosi — eilutes ar stulpelius.
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Aha, priklausomai nuo to, gausi skirtingą veiksmą, bet tą patį rezultatą.Tadas:

Hm. Žinai, keistas jausmas. Atrodo, kad tas būdas, kurį aš pasiūliau lyg irVytautas:
kalba iš esmės apie lygiai tą patį, ką tu jau buvai sugalvojęs, bet kartu ir jaučiu,
kad jis teikia man kažkokio papildomo supratimo.

Aha, sutinku. Perdėlioti saldainius ir žiūrėti į šokolado plytą dviem skirtin-Tadas:
gais būdais, lyg truputį skiriasi. Nors, jeigu įsivaizduoji saldainius tvarkingai
išdėliotus į 4×17 stačiakampį, tai tuomet tie abu mąstymai tampa labai panašūs.

Kaip manai, ar yra dar koks trečias būdas mąstyti?Vytautas:

Nežinau, čia jūs matematikas. Jūs turėtumėte tokius dalykus žinoti.Tadas:

Tu teisus, turbūt turėčiau žinoti. Bet nežinau. Kol kas tik šituos du būdusVytautas:
žinau.

Na, tai, manau, jau galim uždaryti perstatymo dėsnį, m?Tadas:

Aha, jau, manau, tikrai neblogai jį išsiaiškinom. Tai kiek dar dėsnių liko?Vytautas:

... Tai čia mes apie vieną dėsnį iš tos visos lentelės tiek laiko prašnekėjom...?Tadas:

Na, taip, bet tai gal visai įdomu buvo, ką? Nebijok, kiti greičiau eisis — tas šo-Vytautas:
koladas yra viso ko esmė. Mąstant apie šokoladą, visi dėsniai greitai susigalvoja.

Aha, kažkaip visi mokytojai taip sako...Tadas:

Nu žiūrėk, skirstymo dėsnis, išvis juokingas. Dviem paveikslėliais:Vytautas:

Bem, ką manai?

4 · 10 ir 4 · 7.Tadas:

Aha, o jei sujungtum?Vytautas:

Tai būtų 4 · 17.Tadas:

O iš kur 17 gavai?Vytautas:
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10 ir 7 sudėjau.Tadas:

Tai va, skirstymo dėsnis. Paskirstėm šokoladą: 4 · 10 + 4 · 7 = 4 · (10 + 7).Vytautas:

O, šitas tikrai greitai paėjo. Tai jei būtų taip:Tadas:

Tai čia eitų kalba apie 4 · 6 + 4 · 4 + 4 · 7 = 4 · (6 + 4 + 7), ar ne?

Taip. Iš tiesų su skirstymu net be šokolado galima apsieiti, žiūrėk:Vytautas:

4 · 10 + 4 · 7 = (10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 7 + 7 + 7)

= (10 + 7) + (10 + 7) + (10 + 7) + (10 + 7)

= 4 · (10 + 7)

Ai, šokoladas geriau.Tadas:

O, jei šitaip — apkeitus dauginamuosius vietomis dar gražiau išeina:Vytautas:

(10 + 7) · 4 = 17 · 4
= 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4

= (4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4) + (4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4)

= 10 · 4 + 7 · 4

O, šitas tikrai mielas. Čia kaip išeitų, kad jeigu 10 dienų, o paskui dar 7 dienasTadas:
iš eilės kasdien pirkau po bandelę už 4 eurus, tai išeis tas pats, kas pradžioj 10
dienų išleidau kasdien po 4 eurus, o paskui dar 7 dienas išleidau po 4 eurus. Ot
tai dėsnis, čia juk visiškai tas pats.

Aha, tas pats. Sutinku, tikrai juokingai skamba, kai taip įvardyji. NelabaiVytautas:
atrodo toks dalykas turėtų būti vertas dėsnio vardo. Na, bet šitas dėsnis dar
mums pravers matematikoj ir ne visada toks juokingas bus.

Na, o apie jungimą gal namie pagalvosiu, gerai? Pavargau jau.Tadas:

Gerai.Vytautas:

Paaiškinti, kodėl (3 · 4) · 5 = 3 · (4 · 5), ane?Tadas:
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Aha.Vytautas:

Čia trys dauginamieji. Hm...Tadas:

Aha, čia visai paprastai su šokoladu gali ir nebepavykti, bet pamėgink.Vytautas:

Gerai, iki.Tadas:

Ai, o tai tu suvalgei šokoladą tą mamos visą?Vytautas:

... Ne, ką jūs mokytojau, juk būtų gyvuliška.Tadas:

Aha, žinoma, kodėl aš čia ir klausiu, juk nelaikau tavęs kokiu gyvuliu, ar ne?Vytautas:

Tikiuosi, kad nelaikote. Tikiuosi, kad ir pats nevalgote viso šokolado per vienąTadas:
kartą.

Ne, ką tu. Jokiais būdais! Visą šokolado plytelę per kartą — virš visko.Vytautas:
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