Tangrampuzzels (1)
Bij een verbreding van een rekenprogramma naar een
programma voor rekenen en wiskunde dient zeker
ook een plaats ingeruimd te worden voor meetkundige activiteiten. Binnen een dergelijk programma
kan heel goed gebruik gemaakt worden van tangrampuzzels. Je kunt daarvoor bestaande tangrampuzzels
gebruiken, maar je kunt ook nieuwe puzzels ontwerpen met een bepaald leerproces voor ogen. De hier
besproken werkbladen vallen in deze laatste categorie. De werkbladen ziin zo gekozen, dat de leerlingen
via een didactische rij van problemen in de gelegenheid gesteld worden een bepaalde aanpak te ontwikkelen. Belangrijker dan de meetkundige inhoud vinden we het leerproces en de aard van de activiteiten
waar deze tangrampuzzels zich toe lenen. Het gaat
daarbij om een probleemgerichte aanpak en het gebruik maken van voorgaande leerervaringen.
Alvorens de opbouw en de bedoelingen van de werk-
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bladen nader te beschrijven, zullen we kort ingaan
op de "meetkunde leerstof" die aan de orde komt.

De meetkunde

Aan de tangrampuzzels herkennen we talloze meetkundige aspecten. Een vluchtige analyse levert onderwerpen als: draaien, spiegelen, samenstellen van hoeken en gelijkvormigheid.
Bij draaien denken we aan mentaal draaien:

a

de leerling ziet dat a hetzelfde puzzelstuk is als b. Natuurlijk kan de leerling dit nog controleren door met
de puzzelstukken te manipuleren. Dit is onzes inziens
trouwens een belangrijke kwaliteit van dergelijke activiteiten: de mogelijkheid tot controle; de directe
feedback die als het ware ingebakken zit.
Het spiegelen komen we tegen als we figuren als c en
d met elkaar vergelijken.

Dat kan bij het puzzelen voorkomen als we c nodig
hebben terwijl d voor ons ligt. Ontdekt zal worden
dat het omklappen van het puzzelstuk het gewenste
resultaat oplevert.
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Voor de hoeken geldt: 2x hoek ó- it een rechte
en hoek\- ziin samen
hoek ( k- l;en: hoek í
1800 (bs_).
Nu is het natuurlijk niet de bedoeling dat leerlingen
dit als losstaande feiten leren. Maar het is de bedoeling dat de kinderen via het werken aan de opgaven
dergelijke relaties ontdekken. En dan gaat het niet
zozeer om het expliciet kennen van lengterelaties en

Nadat de leerlingen dit gedaan hebben, wordt geëxperimenteerd met het samenvoegen van twee van
dergelijke figuren.

Op blad 4 wordt op deze kennis voortgeborduurd.
De eerste opgaven kunnen gezien worden als opgaven van blad 3, uitgebreid met een driehoek. Vergelijk bijvoorbeeld fig. g en fig. h.

dergelijke, alswel om het weten hoe je de verschillende puzzelstukken aan elkaar kunt passen. Van

belang ís dan weer, dat je weet hoe de figuur er
uitziet, die dan ontstaat (de substitutiemogelijkhe-

den).

Tenslotte wordt het tangramvierkant gemaakt.

Toeliehting bii de werkbladen
Op blad 1 ontdekken de leerlingen hoe je driehoeken, vierkanten en "zoule droppen" kunt maken.
Op blad 2 kan van deze kennis gebruik gemaakt worden. Aardig daarbij is dat elke figuur gezien kan worden als samengesteld uít twee grote driehoeken.
Voor één van de grote driehoeken kan een puzzelstuk
gebruikt worden, de andere moet uit de overige puzzelstu kken samengesteld worden.
Op blad 3 wordt een nieuwe basisfiguur geihtroduceerd:

Deze werkbladen kunnen onzes inzíens in verschillende klassen gebruikt worden. Voor de middenbouw

kunnen blad 1 , 2 en 3 gemakkelijk uitgebreid worden met vergeliikbare opgaven. Voor de hogere leerjaren kan gebruik gemaakt worden van bestaande
tangrampuzzels. Het verdient wel aanbeveling dergelilke opgaven op dezelfde schaal af te beelden als de
puzzelstukken. Het zal de leerlingen zeker aanspreken als bíj de uitbreiding van de opgaven figuren met
een herkenbare voorstelling worden aangeboden.
Tenslotte kunt u ook de kinderen zelf puzzels laten
bedenken.

Deze figuur kan op twee manieren gemaakt worden:
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(1) De hier gebruikte werkbladen
OSM Rotterdam.
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