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Celem ogólnym projektu „Z matematyką za pan brat – wymiana doświadczeń w celu 

stworzenia innowacyjnego programu nauczania” było podniesienie poziomu umiejętności 

matematycznych w 4 szkołach wśród 24 uczniów z różnych szkół poprzez rozwój 

kompetencji kluczowych zgodnych  z  podstawą programową. Cel ten był realizowany w 

okresie od 01.09.2015 do 01.09.2017. Do projektu przystąpiły szkoły: 

 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie (Polska) 

2. Kossuth Lajos Gimnazium, Szakkepzo Iskola, Altalanos Iskola es Kollegium w 

Tuszafured (Węgry) 

3. Istituto Comprensivo Bartolomeo Lorenzi  Fumane W Veronie (Włochy) 

4. Güroymak Yatılı Bölge Ortaokulu w Güroymak (Turcja). 

 

Cele szczegółowe projektu:  

 podniesienie poziomu wiedzy u 80% dziewcząt i chłopców z zakresu matematyki 

poprzez dodatkowe zajęcia z matematyki (mobilności),  

 wzrost kompetencji interkulturowych i interpersonalnych u 80% poprzez wymianę 

doświadczeń i wkład w obszar uczenia się przez całe życie 

 wsparcie dla 12 nauczycieli z 4 szkół poprzez prowadzenie zajęć (spotkań w 

szkołach partnerskich, lekcji on-line)  

 stworzenie innowacyjnego programu matematyki  

 

 

Podczas wymian zagranicznych uczniowie: 

  kształtowali i podnoszą swoje kompetencje językowe 

 rozwijali kompetencje interpersonalne ponad różnicami kulturowymi, etnicznymi a 

także ponad barierami komunikacyjnymi 

12 nauczycieli z 4 różnych szkół spotykało się i prowadziło zajęcia z matematyki (również 

on-line), by w efekcie wypracować i stworzyć innowacyjny program matematyki. 

 

  W czasie realizacji projektu udało się uczniom: 

 - wymieniać co miesiąc zadaniami matematycznymi i każda szkoła tworzyła własny 

zbiór zadań, który był wymieniany między szkołami podczas wyjazdów-mobilności. W ten 
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sposób powstał „Słowniczek pojęć matematycznych” oraz „Mini zbiór zadań 

matematycznych”, który – jako jeden z efektów współpracy między krajami partnerskimi – 

zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej projektu: mimf.europole.org. 

Stworzyliśmy również blog projektu, by w ten sposób dziewczęta i chłopcy biorący w nim 

udział, mogli wykorzystywać  nabyte w szkole umiejętności w zakresie ICT i nowoczesnych 

technik komputerowych. z elementem: sportu (na Węgrzech), muzyki (w Turcji), robotyki 

(we Włoszech) i zajęć komputerowych z wykorzystaniem  technik ITC (w Polsce),  

wymieniali się nimi we wszystkich szkołach partnerskich, wspólnie je rozwiązywali.  

 

W czasie realizacji projektu, w wyniku współpracy z zagranicą, udało się nauczycielom: 

 prowadzić lekcje z matematyki, a w ramach wymiany doświadczeń 

konsultowaliśmy założenia własnego innowacyjnego programu nauczania 

matematyki.  

 prowadzić szereg lekcji on-line, wykorzystując techniki ITC i wymieniając swoje 

doświadczenia w zakresie nauczania matematyki, prezentując różne formy i metody 

pracy z uczniami i uczennicami oraz wprowadzając element innowacyjny do 

codziennej pracy w szkole na lekcji matematyki  

 połączyć lekcje matematyki z innym przedmiotem, by wskazać na potrzebę nauczania 

holistycznego 

   

Co zyskała nasza szkoła i kraje partnerskie? 

 

 zapewnienie poziomu nauczania połączone z korelacją różnych treści 

międzyprzedmiotowych  

 zastosowanie innowacyjnych metod nauczania matematyki  poprzez nowe formy  i 

efektywne metody pracy z uczniami  

 wzrost jakości nauczania matematyki, co pozytywnie wpłynęło na rozwój 

umiejętności kompetencji kluczowych  

 wzrost umiejętności posługiwania się językiem obcym w stopniu umożliwiającym 

swobodną komunikację między uczestnikami proj. 

 wzrost kompetencji społecznych (motywacja dzieci do działań w zakresie matematyki 

poprzez tworzenie zagadek czy quizów) 
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 integracja dzieci jako zespołu wypracowującego różne metody pracy podczas lekcji 

matematyki  

 wzrost kompetencji ITC i informatyczne (z wykorzystaniem nowych technologii w 

zakresie tworzenia zadań matem., prezentacji multimedialnych dot. danego 

zagadnienia matematycznego).    

 

 

Wypracowaliśmy następujące rezultaty: 

*  24 uczniów podjęło zadania związane z kształtowaniem kompetencji kluczowych 

(szczególnie z matematyki) z wykorzystaniem technik ITC i informatyki oraz kompetencji 

językowych zwalczając swe niepowodzenia w nauce języka obcego,    

* u 80% BO nastąpił rozwój kompetencji interpersonalnych ponad różnicami kulturowymi, 

etnicznymi, barierami komunikacyjnymi, 

* w 80% nastąpiło poszerzenie wiedzy o dziedzictwie europejskim i dziedzictwach poszcz. 

Krajów partnerskich w zakresie wykraczającym poza podstawę programową,  

* prowadziliśmy lekcje on-line we wszystkich krajach partnerskich, które odbyły się w 

ramach mobilności  

* wspólnie prowadziliśmy konferencje z udziałem metodyków i doradców metodycznych 

* u 80% nauczycieli widać zmniejszenie barier komunikacyjnych (wzrost pewności siebie, 

zadowolenia z nabywanych umiejętności językowych, stosowania nowoczesnych metod do 

pracy z uczniami i uczennicami na lekcji matematyki, łącząc ten przedmiot z innym: muzyką, 

sportem, robotyką, komputerami).    

 

Wypracowane dotąd scenariusze lekcji wykorzystują inni nauczyciele z różnych 

przedmiotów (z wychowania fizycznego, z informatyki oraz z muzyki), lekcji matematyki w 

różnych krajach.  Scenariusze te tworzą tzw. „Bank scenariuszy” – bo  to wymiana 

doświadczeń w zakresie prowadzenia lekcji matematyki.  

 

Oczekiwane efekty: 

- nastąpi odniesienie kompetencji w zakresie języków obcych  

- nastąpi podniesie ich kompetencje w zakresie ITC 

- poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć z zastosowaniem ITC-platformy e-twinnig, nastąpi 

poprawa umiejętności językowych, umiejętności kulturowych uczniów 
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-udział nauczycieli w proj. wpłynie na zwiększenie ich kompetencji językowych i 

zawodowych  

 

Zarys własnego programu z matematyki stworzonego, opracowanego                      

i wdrożonego w szkole po zakończeniu projektu 

 

Efektem dwuletniej wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie 

stosowania różnych form i metod pracy na lekcjach matematyki oraz prowadzonych 

lekcji on-line będzie stworzenie, opracowanie i wdrożenie własnego programu.  

 

Poprzez łączenie matematyki ze sportem, muzyką, robotyką i zajęciami  

informatycznymi – bo takie podejście holistyczne wykorzystamy w tym programie – 

uczniowie: 

  będą mieć możliwość rozwijania logicznego myślenia 

  będą zainteresowani różnymi przedmiotami, bo w nich wykorzystanie wiedzy z 

matematyki 

 będą pracować nad rozwijaniem umiejętności rozumowania matematycznego. 

Sprawdzą i rozwiną takie swoje umiejętności, jak: umiejętności rachunkowe, będą 

uczyli się modelowania matematycznego i tworzenia swoich własnych, 

indywidualnych strategii 

 nauczą się wykorzystywać wiedzę matematyczną, rozwijać zainteresowania i 

uzdolnienia matematyczne, pogłębiać wiedzę z tej dziedziny 

 będą miały możliwość współpracowania w zespole, zaczną rozumieć znaczenie 

konieczności współpracy z innymi.  

 

Program ten w sposób ogólny zarysuje tematykę, nie nakaże omawiania 

określonych zagadnień z podstawy programowej kształcenia ogólnego, co sprzyja 

twórczemu podejściu nauczyciela do jego realizacji i dostosowaniu do 

indywidualnych zainteresowań uczniów, przy czym szczególny nacisk należy położyć 

na praktyczne posługiwanie się wiedzą matematyczną, popularyzowanie matematyki 

oraz rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i tworzenia strategii matematycznych. 
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Program będzie realizowany w okresie od września do czerwca, w ramach dodatkowych 

lekcji matematyki dla szczególnie uzdolnionych uczniów lub na zajęciach koła 

matematycznego i będzie realizowany w ciągu dwóch lat. Zajęcia będą prowadzone raz w 

tygodniu w ilości dwóch godzin. 

Program z dodatkowych zajęć z matematyki będzie  zgodny z podstawą programową 

matematyki dla szkoły podstawowej. Zawierać będzie cele ogólne, które będą precyzowane 

poprzez cele szczegółowe. Osiąganie tych celów będzie możliwe dzięki odpowiedniemu 

doborowi metod i form nauczania. Program zawierać będzie też treści programowe 

oraz przewidywane osiągnięcia dzieci. Treści programowe będą realizowane raz w tygodniu 

w ramach dodatkowej lekcji matematyki w klasie piątej i starszych klasach.  

 

CELE OGÓLNE: 

1. Umożliwienie uczniom rozwoju twórczego myślenia, poszerzanie ich zainteresowań, 

zaspokojenie oczekiwań, pomoc  w osiąganiu sukcesu oraz rozwiązywanie problemów 

matematycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod  

2. Rozwijanie sprawności rachunkowej wśród uczniów 

3. Wykorzystywanie informacji i tworzenie własnych strategii z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii 

4. Ćwiczenie umiejętności modelowania matematycznego 

5. Tworzenie nowych strategii i sposobów rozumowania  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej (załącznik nr 3, scenariusz nr 4, 7. 

Uczniowie w indywidualny sposób mogą zaprojektować swoje własne pomysły, 

rozwijając w ten sposób wyobraźnię przestrzenna. Będą współpracować w grupie, jak 

i indywidualnie projektować swoje własne obrazy 3D, dowiedzą się, w jak tworzy się 

obraz na ekranie komputera za pomocą pixeli) 

 aktywne uczestnictwo w wszelkich zajęciach związanych z projektem (Uczniowie 

będą współpracować i brać udział w zadaniach związanych z projektem na każdym 
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etapie. Zaprojektują ilustrację do słownika matematycznego - załącznik nr 1, rozwiążą 

zagadki matematyczne - załącznik nr 2, będą brać udział w lekcjach on-line) 

 wykształcenie w sobie poczucie odpowiedzialności i dyscypliny, a także 

samodzielności, wytrwałości i rzetelności w pracy (Uczniowie wykształcą w sobie 

wytrwałość oraz poczucie odpowiedzialności za prace własną oraz naucza się 

pracować w grupie, biorąc za nią odpowiedzialność. Na każde z zadań będą mieć 

określony limit czasowy, muszą umieć rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, aby 

osiągnąć założony rezultat)   

 rozwijanie uzdolnień matematycznych i predyspozycji indywidualnych do 

rozwiązywania zadań problemowych (załącznik nr 3. Uczniowie będą mogli rozwijać 

swoje pasje podczas każdej z kolejnych lekcji. Każdy z nich będzie mógł wykazać się 

indywidualnymi predyspozycjami i uzdolnieniami matematycznymi, które pomogą 

mu rozwiązywać kolejne zagadki matematyczne, sytuacje problemowe oraz wzbudzać 

zainteresowanie pozostałych uczestników do szukania własnych, ciekawych 

rozwiązań problemów) 

 popularyzowanie matematyki wśród uczniów, wyposażenie ucznia w umiejętność 

wykorzystania wiedzy matematycznej (załącznik nr 3. Dzieci nauczą się 

wykorzystywać matematykę w życiu codziennym. Rozwiążą zadania związane ze 

sportem, muzyką, robotyką oraz wykorzystają nowoczesne technologie TIK. Nauczą 

się wykorzystywać swoje dotychczasowe umiejętności do rozwiązywania problemów, 

a także odkrywali nowe możliwości rozwiązywania zagadnień matematycznych) 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych, pogłębianie wiedzy z tej 

dziedziny oraz postawy dociekliwości (załącznik nr 2 i 3. Uczniowie będą mieć 

możliwość do rozwijania swoich zainteresowań matematycznych, mogą poszerzać 

wiedzę z różnych dziedzin matematyki oraz rozwijać swoje pasje. Będą pracowali 

indywidualnie, w grupach wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne. 

Stworzą słownik – por. załącznik nr 1. Opracują zagadki matematyczne, stworzą gry 

matematyczne) 

 zachęcanie uczniów do podejmowania samodzielnej pracy nad rozwiązywaniem i 

tworzeniem zadań oraz gier matematycznych (załącznik nr 2. Dzieci miały możliwość 

wymyślania własnych zadań do naszego zbioru zadań podczas zajęć dodatkowych lub 

indywidualnie w domu, wspólnie pracować nad projektowaniem m.in. domina 

matematycznego, gier planszowych) 
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 rozwiązywanie problemów matematycznych w sposób twórczy i niekonwencjonalny 

(Każdy z uczniów będzie mógł rozwiązywać zadania matematyczne we własny 

sposób. Każdy tok rozumowania, który prowadził do poprawnego rozwiązania będzie 

rzetelnie analizowany i przedstawiany na forum klasy. Uczniowie poszukają nowych, 

nieoczywistych rozwiązań i podzielą się nimi na forum grupy) 

 rozbudzanie motywacji do nauki matematyki, uczenie dostrzegania prawidłowości 

matematycznych w otaczającym świecie (załącznik nr 3, scenariusz nr 3, 5, 9. 

Uczniowie będą mogli stwierdzić że jak matematyka potrzebna jest w życiu 

codziennym. Nauczą się m.in. wykorzystywać wiedzę podczas sytuacji praktycznych, 

np. obliczać pola figur, obliczać rachunek w restauracji, zobaczą, jak działają roboty i 

co wspólnego ma matematyka z robotyką)  

 uczenie przełamywania własnych zahamowań i promowania rezultatów własnej pracy, 

autoprezentacja (Uczniowie zaprezentują efekty wspólnej pracy na forum szkolnym, 

pokażą prezentacje z realizowanego projektu)  

 podejmowanie dodatkowych działań, rozwijanie umiejętności współdziałania w 

grupie, skutecznej komunikacji, umiejętności partnerskiego w niej funkcjonowania 

(załącznik nr 3, scenariusz nr 9, 2, 8. Poprzez pracę zespołową uczniowie nauczą się 

rozwiązywać zadania, argumentować, komunikować z rówieśnikami, bronić własnego 

zdania, przekonywać partnerów do swojego zdania. Załącznik nr 1- dodatkowym 

działaniem będzie zilustrowanie słownika matematycznego) 

 pobudzanie optymizmu i motywacji do kolejnych działań, szukanie radości w pracy i 

nauce (załącznik nr 3, scenariusz nr 8, 10. Uczniowie nauczą się współdziałania. 

Podczas wspólnych lekcji z kolegami z krajów partnerskich będą mogły w sposób 

innych niż warunki szkolne realizować zadania. Dodatkowe, przewidziane w 

programie zajęcia w terenie pomogą przełamać bariery językowe) 

 wyeliminowanie nieśmiałości, rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez 

osiąganie sukcesów (załącznik nr 1 uczniowie zaprojektują ilustracje do słownika 

matematycznego, zrozumieją, że poprzez wspólną pracę mogą stworzyć coś, z czego 

będą korzystać ich starsi koledzy) 

 

Kształcenie umiejętności:  

W trakcie realizacji programu nauczania z matematyki uczniowie nabędą umiejętności 

w zakresie: 
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 sprawnego wykonywania obliczeń; posługiwania się opisem rozmaitych zjawisk za 

pomocą liczb  

 analizowania otrzymanych rozwiązań, sprawdzania poprawności rozwiązania  

 wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania 

wniosków opartych na rozumowaniu matematycznym  

 czytania ze zrozumieniem, analizowania i przetwarzania informacji zawartych w treści 

zadań tekstowych lub tekście matematycznym; interpretacji tekstu matematycznego  

 zmatematyzowania problemu występującego w zadaniu tekstowym  

 wyboru własnej skutecznej strategii rozwiązania zadania  

 

Proponowane metody pracy, które zastosujemy wspólnie z nauczycielami ze szkół włoskich, 

tureckich i węgierskich: 

 metody podające: służą do rozwijania procesów poznawczych i poszerzenia 

zasobu wiadomości o pojęciach matematycznych, uczą logicznego myślenia i  

skłaniają do wysiłku intelektualnego poprzez szukanie nowych, ciekawych 

rozwiązań.  Objaśnienia i instrukcje towarzyszą nabywaniu przez dzieci różnych 

umiejętności praktycznych oraz zasad współżycia w grupie i pobudzaniu uczuć, 

procesów poznawczych, wyobraźni i motywacji  

 wyjaśnienie, wykład, opowiadanie (załącznik nr 3, np. scenariusz nr 3, 

2, 1- uczniowie podczas lekcji najpierw będą musieli zrozumieć i 

wysłuchać nad czym będą pracować, a następnie wspólnie lub 

indywidualnie  pracować nad zadaniami np.: obliczać pole prostokąta i 

kwadratu) 

 pogadanka, dyskusja (wymiana poglądów na jakiś temat, polegająca na 

rozmowie, wymianie argumentów, opinii i ocen. Załącznik nr 2 i 3. 

Przykład: Z patyczków o jednakowej długości ułóż prostokąty (które nie są 

kwadratami). Oblicz ich pola (rozważ wszystkie możliwe przypadki): 

a) 12 patyczków 

b) 10 patyczków) 

 praca z podręcznikiem (załącznik nr 3, scenariusz nr. Uczniowie 

podczas lekcji będą pracować nad dodawaniem i odejmowaniem 

ułamków zwykłych o tym samym mianowniku) 
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 obserwacja (załącznik nr 3, scenariusz nr 5. Podczas lekcji on-line 

uczniowie wymieniać się będą swoją wiedzą na temat robotyki i jej 

zastosowania w matematyce) 

 

 metody aktywizujące:  to grupa metod nauczania, które charakteryzuje to, że 

w procesie kształcenia aktywność uczniów przewyższa aktywność nauczyciela. 

Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja 

pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Dzieci muszą 

myśleć podczas wykonywania podjętych działań, zaangażować się 

emocjonalnie; być aktywnymi w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i 

emocjonalno- motywacyjnej. Wykorzystując metody aktywne, nauczymy 

dzieci właściwych stosunków międzyludzkich, zrozumienia, tolerancji. 

 burza mózgów (polega na zespołowym generowaniu pomysłów rozwiązania jakiegoś 

zadania, przy czym chodzi w niej o to, aby zespół rozwiązujący to zadanie wynalazł 

jak najwięcej pomysłów nowych, niekiedy najbardziej zaskakujących, co stwarza 

atmosferę swobody i współzawodnictwa. Dopiero po zebraniu wszystkich pomysłów 

poddaje się je ocenie. Metoda najczęściej będzie wykorzystywana w zagadkach 

matematycznych, załącznik nr 2. Przykład: ,, Kto gdzie mieszka?“ 

 Rodzina Monk I rodzina Smith mają tylko po jednym sąsiedzie.  

 Rodzina Jackson jest usytuowana pomiędzy rodziną Wagner, a rodziną Black.  

 Rodzina Wagner I Monk nie są sąsiadami. 

 Numer domu rodziny Black  jest niższy niż rodziny Smith. 

 Kto mieszka w którym domu? Odpowiedz na pytanie przy pomocy numerów domów. Numer 

pierwszy rozpoczyna się od lewej strony.” 

 

 linia czasu (metoda wykorzystywana do umieszczania kolejnych etapów problemu w 

ujęciu chronologicznym. Na długich paskach papieru zaznaczać się będzie odcinki 

czasu oraz opisane lub narysowane fakty, będące przedmiotem zajęć. Metoda 

wykorzystywana będzie podczas lekcji dotyczących układania ciągów liczb, 

odkrywania kolejnych elementów układanki –załącznik nr 3, scenariusz nr 8. Przykład: 

1. Ania zapisała pewną liczbę, a następnie dodała do niej -5, odjęła 13, odjęła -4 i dodała -6. 

Otrzymała w wyniku -10. Jaką liczbę zapisała na początku? 

2. Adam i Maciek otrzymali od babci koszyk, w którym były jabłka i gruszki, łącznie 25 owoców. 

Po drodze do domu Adam zjadł jedno jabłko i trzy gruszki, a Maciek zjadł trzy jabłka i dwie 
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gruszki. Wówczas okazało się, że w koszyku jest tyle samo jabłek co gruszek. Ile gruszek 

otrzymali chłopcy od babci?) 

 kula śniegowa (W fazie pracy indywidualnej każdy uczeń przygotowuje, z reguły 

pisemnie, pomysły rozwiązania danego problemu. Potem w parach będą dyskutować 

nad swoimi propozycjami i przygotowywać wspólną propozycję. Następnie w 

czwórkach podyskutują nad swoimi propozycjami wypracowanymi w parach i znów 

przygotowują propozycję, ale już czwórki. Np. załącznik nr 2: Babcia, mama i córka mają 

jedną wspólną rzecz: tego roku ich wiek jest wielokrotnością liczby 7, następnego roku będzie to 

wielokrotność liczby 5. Babcia nie ma jeszcze 100 lat. Ile lat ma babcia, mama i córka? 

PODPOWIEDŹ: wypisz wszystkie wielokrotności liczby 7, a następnie wszystkie wielokrotności liczby 

5. 

 gry planszowe (uczniowie będą pracować przy pomocy gier. Uczą się nie tylko 

zdrowej rywalizacji, ale sumienności, opanowania oraz trzymania określonych 

wcześniej reguł. Wykorzystywaliśmy Gry dydaktyczne podczas zajęć np.: obliczania 

wartości ułamków: domino, krzyżówki matematyczne, Gry planszowe - scenariusz nr 1, 9) 

 metoda projektów (Praca uczniów staje się bardziej aktywna, samodzielna, sprzyjająca 

większej trwałości zdobytej wiedzy i umiejętności. Uczniowie rozwiązywać będą 

praktycznie problemy rzeczywiste, istniejące w otaczającym ich środowisku. 

Uczniowie pracować będą nad tematem: Po co uczymy się matematyki?, Jak szybko nauczyć się 

tabliczki mnożenia?, Pola i obwody figur płaskich itp.) 

 

 metody problemowe: uczenie się przez odkrywanie.  Polega na ciągłej 

interakcji miedzy nauczycielem, a uczniami. Celem jej będzie uruchomienie sił 

ucznia, wzbudzenie jego wiary w siebie i nabycie przez niego przekonania, że 

jest on w stanie rozwiązywać coraz trudniejsze problemy (załącznik nr 2- hard 

nuts. Uczestnicy projektu będą mierzyć się z zadaniami i zagadkami 

matematycznymi, które wzajemnie opracują, np. Jedno dziecko je 3 kanapki na 

dzień. Ile kanapek je piątka dzieci przez 5dni? Pszczółka dolatuje do słoika z 

miodem w 5 sekund, który jest oddalony o 10 metrów. Jak długo zajmie 

dotarcie do słoika pięciu pszczołom) 

 metoda praktyczna: technika ta polega na uczeniu się przez samodzielne 

działanie, poszukiwanie, rozwiązywanie problemów. Uczeń będzie wykonywał 

doświadczenia, samodzielnie stworzy zadania matematyczne, gazetki ścienne 

na temat matematycznych reguł, prezentacji multimedialnych, przez co 
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rozwinie swoje zainteresowania. (Uczniowie będą tworzyć plakaty tematyczne, 

wezmą udział w projekcie matematycznym ,,Przyjaciele matematycznego zoo, 

stworzą słownik matematyczny, wykonają gazetki ścienne m.in. z 

zaprojektowanych własnych obrazków 3D. Na platformie e-twinning będą 

tworzyć w innowacyjny sposób – przy użyciu technik ITC - zagadki innym 

uczniom, m.in. kodowanie obrazu zbudowanego z pixeli) 

 

PROPONOWANE FORMY PRACY: 

Główne formy pracy stosowane przez nas podczas zajęć będą skupiać się na:  

a)  pracy indywidualnej: 

 indywidualna praca z zadaniem: rozszyfrowanie hieroglifów (załącznik nr 

3, scenariusz nr 6: Jakie liczby zapisane są za pomocą symboli? 

 

Scenariusz nr 7: Zaprojektuj swój własny obraz 3D (narysuj przy pomocy 

trójkątów bądź tez kwadratów) 

 rozwiązywanie zagadek hard nuts (załącznik nr 2, zagadki dotyczyć będą 

różnych dziedzin matematyki połączonej ze sportem, muzyką, technologią 

komputerową oraz robotyką. Przykład zagadki:  

1. ,,Ślimak musi wejść na ścianę o wysokości 7 metrów i decyduje by zrobić to 

pionowo. Jeśli podczas dnia wdrapie się na 4 metry, a podczas nocy  spada o 3 

metry to w ile dni będzie w stanie osiągnąć szczyt?” 

2. Gadający  kwadrat miał na początku bok długości 12cm. Jeśli kwadrat mówi 

prawdę, każdy jego bok skraca się o 2cm, a jeśli kwadrat kłamie, każdy jego bok 

podwaja swoją długość.  Kwadrat wypowiedział cztery zdania, z których dwa 

były prawdziwe , a dwa fałszywe, ale nie wiemy w jakiej kolejności.  

Jaki jest największy możliwy obwód kwadratu po wypowiedzeniu takich czterech 

zdań? 

3. Podczas ferii zimowych uczniowie planowali urządzić lodowisko na boisku 

szkolnym w kształcie prostokąta o wymiarach 28m x 4500cm.  Na każdy metr 
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kwadratowy boiska uczniowie planowali wylać 50 litrów wody.  Woda miała być 

dowożona cysterną o pojemności 7000 litrów. Ile litrów wody uczniowie planują 

wylać na całe boisko? Ile najmniej razy musiałaby przyjechać cysterna, aby 

przywieźć całą potrzebną wodę? 

 

 udział w konkursie matematycznym : Kangur Matematyczny, Wojewódzki 

Konkurs Matematyczny , gminny konkurs ,,Mały Pitagoras” 

b)  pracy zespołowej: 

 zabawa tematyczna, gry dydaktyczne: ułożenie historyjki ,,Spacer z pieskiem” 

(Uczniowie w grupach ułożą historyjkę obrazkową przy użyciu 

tangramów) 

 praca nad projektami oraz plakatami tematycznymi: ,,Po co uczymy się 

matematyki?”, ,,W jaki sposób nauczyć się tabliczki mnożenia?” 

c) pracy w grupach: 

 tworzenie słowniczka pojęć matematycznych (Załącznik nr 1: Uczniowie 

stworzą wspólnie z nauczycielem mini-słowniczek pojęć matematycznych, 

a następnie wspólnie zaprojektują ilustracje do słowniczka) 

 stworzenie gier matematycznych dla uczniów innych szkół: ,,Water” (gra 

matematyczna stworzona przez uczniów z węgierskiej szkoły dla szkoły w 

Ziminie polegająca na dotarciu do mety poprzez wykonywanie obliczeń 

matematycznych, odpowiadaniu na pytania dotyczące matematyki), 

domino dotyczące działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych 

 

Uczniowie uczestniczący w programie po jego zakończeniu: 

* zwiększą swoje zainteresowanie matematyką 

* staną się bardziej pewni siebie 

* chętnie będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijających ich zainteresowania i 

pasje 

* będą brali udział w konkursach matematycznych na różnych szczeblach 

 

Nauczyciele uczestniczący w programie po jego zakończeniu: 

* będą też mogli uczestniczyć w wideokonferencjach organizowanych przez nauczycieli 

matematyki z Polski  z innymi nauczycielami zza granicy 
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* będą mogli wykorzystać „Bank scenariuszy” i dzielić  scenariuszami zajęć oraz 

wskazówkami z innymi nauczycielami również z polskich szkół 

* będą mogli wziąć udział w pokazowych  lekcjach matematyki, które przygotujemy 

* będą mogli korzystać z udostępnionych zasobów na stronie internetowej projektu 

* będą mogli wziąć udział w festynie matematycznym  

* będą mogli wykorzystywać e-Twinning do  wyszukiwania partnerów do współpracy, 

wymieniać się doświadczeniami w zakresie metod pracy na lekcjach matematyki łącząc 

ją z innymi przedmiotami: sportem, muzyką czy zajęciami komputerowymi    

      

 

Oczekiwane efekty: 

-  wzrośnie jakość nauczania matematyki, co pozytywnie wpłynie na rozwój umiejętności 

kompetencji kluczowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego: 

* myślenia matematycznego zdefiniowanego, jako umiejętność wykorzystania narzędzi 

matematyki w życiu codziennym 

* formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym 

* umiejętności komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w 

mowie, jak i w piśmie 

*  umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi  

* umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji 

* umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych i uczenia się  

* umiejętność pracy zespołowej 

 

EWALUACJA PROGRAMU 

 

Ewaluacja programu pozwoli na poznanie osiągnięć i wykrycie ewentualnych braków 

występujących w realizacji założonych treści i celów.  

      Ewaluacja ukazując mocne i słabe strony programu, daje szansę na podniesienie efektów 

pracy, staje się punktem wyjścia do dalszego działania, modyfikacji realizowanego programu.  

 

Na ewaluację programu składa się:  
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1. Monitoring bieżący - rozmowy z dziećmi (po zajęciach), podczas których ocenią 

swoją pracę, wskażą pozytywne elementy oraz błędy i niedociągnięcia a następnie 

ustalą możliwości poprawy. 

2. Ankieta dla uczniów sprawdzająca atrakcyjność zajęć (ZAŁĄCZNIK 4) 

3. Udział w konkursie matematycznym (REZULTAT REALIZACJI PROGRAMU). 

Zakładamy, że poprzez wzięcie udziału w tym konkursie uczniowie klas V, po 

rozwiązaniu 6 zagadek, w 45% nabędą umiejętności analitycznego myślenia  i 

wykorzystają wiedzę z zakresu matematyki w codziennym życiu.    

 

Wnioski: 

 poprzez zastosowane innowacyjne metody  i formy pracy - zaspokojenie 

naturalnych potrzeb fizycznych i psychicznych dzieci 

  pomoc w wyrównywaniu ewentualnych zaległości dydaktycznych 

i kompensowaniu braków rozwojowych przez nauczycieli 

 stworzenie atmosfery akceptacji i zaufania przez nauczycieli  

 rozwój uczniowskich indywidualnych zdolności i zainteresowań 

  stworzenie sytuacji i warunków do tego, aby każde dziecko odniosło swój osobisty 

sukces, który stanie się motywacją do nowych wyzwań 

 prezentowanie efektów pracy uczniów podczas festynów matematycznych czy gier 

miejskich 

 

Rekomendacje: 

* należy położyć nacisk na wykorzystanie matematyki w praktyce (wyjazd do uczelni 

wyższej - Politechnika Poznańska, na Wydział Matematyki, Noc Naukowców) 

spotkanie z ludźmi ze świata matematyki) 

* warto, by nauczyciele częściej stosowali metody i formy pracy ukierunkowane na 

stymulowanie aktywności uczniów nie tylko podczas dodatkowych zajęć matematyki 

(cel - większe zaangażowanie uczniów, podniesienie atrakcyjności lekcji mające 

wpływ na podniesienie efektywności kształcenia) 

* nauczyciele powinny w szerszym zakresie zachęcać uczniów do inicjowania działań 

związanych z organizacją konkursów matematycznych (np.: Mistrz Sudoku, Mistrz 

Matematyki, Mistrz Szachów, gminny festyn Mały Pitagoras) 
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* nadal szkoły powinny wspierać nauczyciel ii uczniów w realizacji projektów i 

poszukiwaniu partnerów np.; na platformie e-Twinning, którzy umożliwią 

niebanalne i nieschematyczne rozwiązania dydaktyczne 

* w ramach współpracy nauczycieli z polskich i zagranicznych szkół dbać o 

organizowanie lekcji otwartych i koleżeńskich z zakresu matematyki, bo to służy 

jakości procesów edukacyjnych zachodzących w danej szkole 

 

 

Program zajęć matematyki zostanie zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej do dnia 01 

września 2017 r. Obejmować będzie materiał wytworzony podczas dwuletniej współpracy w 

zakresie matematyki z krajami partnerskimi. Będzie prezentować zagadnienia na poziomie 

klasy 5 szkoły podstawowej i będzie realizowany podczas zajęć dodatkowych z matematyki. 

Uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych będą mogli korzystać z efektów programu w 

postaci: 

- konkursów szkolnych  

- gminnego festiwalu matematycznego 

- gier miejskich 

- koncertu z okazji Dnia Dziecka połączonego z konkursem matematycznym 

 

Program znajdzie się na stronie ODN w Poznaniu, gdzie będzie przykładem dobrych 

praktyk. Wójt gminy Kleszczewo zostanie zaproszony na gminny festiwal matematyczny, 

podczas którego będzie mógł ocenić efekty pracy nauczycieli i uczniów po programie. 

Program ten zostanie rozpowszechniony w krajach partnerskich i będzie tam 

realizowany również na zajęciach dodatkowych z matematyki.  

 

„Jeśli dane nie przeobrażą się w informacje, które staną się podstawą wiedzy, a ta - źródłem 

mądrości, traci się więcej niż zyskuje” (Philip Kotler) 
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oprac. Weronika Bartkowiak, Monika Więckowska 

Konsultacje merytoryczne: P. Grażyna Karczyńska – wicedyrektor  i nauczyciel matematyki w Szkole 

Podstawowej nr 79 im. A. Fiedlera w Poznaniu, doradca metodyczny w ODN w Poznaniu i P. Dorota 

Misiorna –nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 4 im. UNICEF w Obornikach, doradca 

metodyczny w ODN w Poznaniu.  

  

 

 


