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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

Renata Słowińska- Stępień

Dobór w pary - rozwiązywanie prostych
algorytmów
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Renata Słowińska-Stępień Wrocław, dn. 22.06.03r
Szkoła Podstawowa nr 37 we Wrocławiu

Konspekt

1. Informacje ogólne
1.1 Temat lekcji: Kurs tańca  (dobór pary).
1.2 Czas trwania lekcji: 20 min (w klasie) 45 min. (w sali gimnastycznej lub na boisku

szkolnym)
1.3 Cel zajęć: Poznanie rozwiązania problemu praktycznego, czyli optymalnego doboru w

pary na kursie tańca
1.4 Szkoła Podstawowa, kl 2 , uczniów – 28.
1.5 klasa, sala gimnastyczna lub boisko szkolne

2. Uwagi metodyczne
2.1 Opis i specyfikacja zadan ia,
2.2 Wybór metody rozwiązan ia (uzasadnić),
2.3 Opis metody rozwiązania (algorytmu),
2.4 Sposób przedstawienia uczniom algorytmu,
2.5 Działanie algorytmu dla typowych oraz specyficznych danych,
2.6 Dodatkowe, niezbędne po jęcia,
2.7 Inne uwagi dotyczące prowadzenia lekcji,
2.8 Osiągnięcia, czyli co uczeń będzie umiał po zakończeniu zajęć:

•  rozwiązywać proste problemy przez zastosowanie poznanego algorytmu (bez
stosowania nazwy)

•  rozwijać umiejętność odkrywania operacji kombinacji,
•  rozwijać umiejętność przechodzenia od operacji konkretnych do myślenia

formalnego

ad. 2.1. Zadanie polega na zrealizowaniu algorytmu dotyczącego rozwiązania problemu
doboru w pary dziewcząt z chłopcami- dokładniej, znalezieniu pary dla każdej dziewczyny
znajdującej się na tym kursie tańca.

Tworząc zespół taneczny, nauczyciel będzie się starał tak dobierać tancerzy w pary, by
powstał trwały zespół, w którym pary nie będą rozpadały się zbyt często. Mamy więc dwie
grupy chłopców i dziewcząt, które należy tak połączyć w pary, aby pary te były optymalnie
trwałe i nie rozpadały się. Partnerzy w parach powinni się lubić i chcieć ze sobą tańczyć, by cel
ten został osiągnięty. Niestety, nie zawsze można każdej osobie przydzielić tę osobę, którą ona
najbardziej preferuje - wystarczy, że jedna z dziewcząt bardziej podoba się chłopcom niż
pozostałe. Dlatego dobór ten nie zawsze może być najlepszy dla każdej dziewczynki.

Ćwiczenia przygotowujące do wprowadzenia algorytmu:
1. Zabawa w „ustawianie par”
Dzieci bawią się parami w ławkach. Każda para dzieci wybiera ze swego kompletu
kolorowe kartoniki po:
5 kartoników białych, 5 różowych, 5 niebieskich, 5 czerwonych, 5 żółtych i 5 szafirowych.
Następnie wybierają z nich tylko kartoniki w kolorze białym, różowym, niebieskim i
czerwonym. Pozostałe kartoniki umieszczają w pudełkach.

Zadanie:  Ułożyć wszystkie możliwe pary z tych czterech kolorów (kolory w parach
mają być różne, tzn. nie mogą występować np. 2 niebieskie w parze).
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Ci uczestnicy zabawy, którzy ułożą wszystkie 6 par i potrafią słownie uzasadnić swój
sposób postępowania, mogą włączyć do zabawy kartoniki koloru żółtego. Po wykonaniu
pracy otrzymują zbiór par:

Jeżeli potrafią słownie uzasadnić swój sposób wykonania pracy, włączają do zabawy
szósty kolor kartoników.

W trakcie tej zabawy uczniowie rozwijają umiejętność odkrywania kombinacji, która w
procesie rozwoju umysłowego dziecka w tym wieku odgrywa rolę łącznika od operacji
konkretnych do myślenia formalnego.

Następnie uczniowie przechodzą na salę gimnastyczną lub boisko szkolne, gdzie
uczestniczą w zabawie „Myszki do norki”:
Zabawa orientacyjno-porządkowa (uświadamia uczniom, że przypadkowy dobór w pary
na ogół nie zadawala większości i tym samym ujemnie wpływa na trwałość par).

Ustawienie: - część uczestników (połowa) tworzy „norki dla myszy”- wznosząc ręce do
góry, tak aby inni mogli swobodnie przebiegać pod nimi; reszta - „myszki”- znajdują się w
luźnej gromadce.

Przebieg zabawy: Myszki przebiegają swobodnie przez norki. Niespodziewanie pada
sygnał, powodując nagłe zamknięcie się norki. Stojący w kółkach opuszczają ręce i nie
wypuszczają myszki znajdującej się w norce w tym czasie.

Następnie nauczyciel informuje, że na dzisiejszych zajęciach będziemy uczyć się tańczyć
w parach i pyta, czy dzieci mogłyby pozostać w utworzonych poprzez zabawę parach?
Wielu uczniów pewnie nie będzie zadowolonych z tak przypadkowego doboru w pary. Czy
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można zrobić coś, aby dobór w pary uczynić mniej przypadkowym i przez to bardziej
trwałym?
ad. 2.2 Wybór metody rozwiązania - Wybrałam metodę tworzenia „list preferencyjnych”,
ponieważ uważam, że w młodszych klasach szkolnych jest ona przejrzysta i zrozumiała
dla ucznia, ponadto pozwala również optymalnie dobrać się dzieciom w pary, chociaż
nie wszystkich uczniów „uszczęśliwia” w jednakowym stopniu. Dzięki tej metodzie
uczniowie powinni zrozumieć jak trudno jest się dobrać w trwałe pary, w których można
uczyć się tańca i że jest to jednak możliwe przy zastosowaniu właściwego sposobu -
algorytmu.
ad. 2.3 Sposób przedstawienia uczniom algorytmu
 W tym celu należy podzielić klasę na dwie, równoliczne grupy dziewcząt i chłopców.
Niech każda osoba z obu grup (chłopiec lub dziewczyna) sporządzi listę preferencji
uczniów z grupy przeciwnej, czyli każdy chłopiec tworzy listę preferencji dziewcząt, a
każda dziewczynka - listę preferencji chłopców. Lista preferencji, którą przy młodszych
dzieciach lepiej chyba nazywać listą wyboru jest kolejnością osób z drugiej grupy, w jakiej
ich wolimy. Przy stosowaniu powyższej metody ważne jest, aby na liście preferencji
chłopców znajdowały się wszystkie dziewczynki, a na liście preferencji dziewcząt -
wszyscy chłopcy.

Na początku gry nikt nie ma jeszcze przydzielonego partnera do tańca. Gra polega na
kilkakrotnym wykonaniu następujących dwóch faz:

Faza 1.   Każdy chłopiec, który nie ma jeszcze wybranej partnerki do tańca, składa
propozycję utworzenia pary dziewczynie, której jeszcze nie proponował i znajduje się ona
najwyżej na jego liście wyboru.

Faza 2.  Dziewczęta zbierają propozycje od chłopców i jeśli któraś otrzymała więcej niż
jedną, to zatrzymuje tę, która pochodzi od najwyżej notowanego przez nią chłopca, a
pozostałe odrzuca - Odrzuceni chłopcy pozostają bez partnerek.

Fazy te wykonujemy na przemian tak długo, jak któryś z chłopców nie ma jeszcze partnerki.
Pary są tworzone przez różne osoby, więc po zakończeniu wykonywania faz, wszyscy
chłopcy i wszystkie dziewczynki będą miały swoich partnerów.

Zgodnie z twierdzeniem prof. M. Sysło „...układ par jest trwały, gdy nie ma wśród
nich żadnych dwóch par, w których chłopiec z jednej pary a dziewczyna z drugiej
pary, a więc tacy, którzy nie tworzą pary, wolą siebie bardziej niż swoich obecnych
partnerów....”

Ze względu na zbyt dużą ilość przykładów trwałość związków w parach pragnę wyjaśnić
w oparciu o 2 pary. Jeśli dwóch chłopców z mojej klasy ma następujące preferencje:

Michał D.: Karolina B., Małgosia N.,
  Kuba D.: Karolina B., Małgosia N.,

a preferencje dziewcząt kształtują się następująco:

Karolina B.: Kuba D., Michał D.,
Małgosia N.: Michał D., Kuba D.,
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to okazuje się, że obaj chłopcy wolą tańczyć z Karoliną, a dziewczynki dokonały wyborów
różnych. Prawdopodobnie powstałyby tu pary:

Kuba D. - Karolina B.
Michał D. - Małgosia N.

Ci, którzy nie tworzą pary, to nie wolą siebie bardziej, niż obecnych partnerów, dlatego też
taki układ jest dla nich trwalszy.
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ad. 2.4 Sposób przedstawienia uczniom algorytmu:

                             NIE

                                                                           TAK

START
kurs tańca - dobór w pary

Chłopcy i dziewczęta tworzą „listy preferencyjne”
zawierające wszystkie imiona z grupy przeciwnej
w kolejności, w jakiej dane osoby wolimy.

Każdy chłopiec składa ofertę tańca dziewczynce
z samego szczytu swojej listy.

Dziewczęta przyjmuj ą oferty od chłopca znajdującego się
najwyżej na danej liście. Pozostałe oferty odrzucają.

Odrzuceni chłopcy  wykreślają dziewczynkę ze szczytu
swej listy.

Czy
wszystkie

pary
zostały

utworzone?

STOP
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2.9 Inne uwagi dotyczące prowadzenia lekcji:

Uczniowie postępują zgodnie z przedstawionym algorytmem, dobierając się w ten sposób
w trwałe pary. Starają się zapamiętać kolejność poszczególnych kroków postępowania,
a następnie próbują określić, jakie muszą być spełnione warunki, aby wszyscy mogli dobrać się
w pary do tańca:
- grupy muszą być równoliczne,
- zarówno chłopcy jak i dziewczęta muszą uwzględnić wszystkie osoby z grupy przeciwnej
  na swojej liście preferencji,
- postępowanie należy powtarzać tak długo, aż utworzą się wszystkie pary.

Po tym podsumowaniu uczniowie przystępują do nauki opracowanego wcześniej przez
nauczyciela tańca.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:
•  formułowanie sytuacji problemowej,
•  rozwiązywanie prostych problemów przez zastosowanie poznanego algorytmu (bez

stosowania nazwy),
•  rozwijanie umiejętności odkrywania operacji kombinacji,
•  rozwijanie umiejętności przechodzenia od operacji konkretnych do myślenia

formalnego


