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I. Wstęp 

Wiek szkolny to okres, w którym młodzież wszystkim się interesuje, 

ciągle o coś pyta, drąży temat tak długo, aż uzyska zadawalającą odpowiedź. 

Uczniowie są  ciekawi świata, eksperymentują, doświadczają, badają i na tej podstawie budują swoją 

wiedzę i umiejętności. Młodzież wykazuje rosnące zainteresowanie różnymi „sekretami”  

i osobliwościami otaczającej nas rzeczywistości, które w pewien sposób poszerzają ich szkolną 

wiedzę. Proponowany program zawiera elementy tematyki z różnych dziedzin matematyki. 

Wprowadzanie tych treści odbywa się na zasadzie gier i zabaw dydaktycznych, ćwiczeń umysłowych, 

quizów, testów, łamigłówek a przede wszystkim wyszukiwania w różnych źródłach i omawiania 

ciekawostek z otaczającej nas rzeczywistości. Wiedza zdobyta podczas tych zajęć wpłynie pozytywnie 

na wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia a także poszerzy ich szkolną wiedzę i zainteresowania 

własne. 

 

II. Założenie programu 

Program uwzględnia potrzeby uczniów i zaspokaja ich niezwykłą ciekawość. Dlatego proponuję: 

o  tematy lekcji w formie pytań (często problemowych), na które uczniowie odpowiadają w 

trakcie lekcji; 

o ciekawsze zadania – zagadki matematyczne, czyli zadania w formie pytań, sprawdzające 

podstawowe umiejętności, ale wymagające równocześnie logicznego myślenia.  

o  nauczanie praktycznej matematyki (chodzi o to, aby uczniowie nie zadawali słynnego 

pytania: Po co ja się tego uczę?); 

o odejście od encyklopedycznego podawania wiadomości (uczeń samodzielnie dochodzi do 

pewnych wniosków); 

o  ciekawe gry dydaktyczne (domino matematyczne, archipelag matematyczny i inne); 

 

III. Cele ogólne 

 

Głównym celem programu jest wzrost umiejętności kluczowych, eliminowanie 

trudności w nauce, uzupełnienie braków wiedzy, zwiększenie zaufania we własne siły 

i poprawa relacji pomiędzy uczniami a przede wszystkim zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych. 
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IV. Cele edukacyjne programu 

 wyrównanie poziomu wiedzy oraz umiejętności uczniów;  

 stwarzanie uczniom słabym warunków umożliwiających im realizację · niezbędnego 

minimum   poprzez pracę indywidualną;  

 niwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami uczniów na · lekcjach 

  matematyki.  

V. Cele wychowawcze programu 

 kształtowanie pozytywnego stosunku do podejmowania aktywności · intelektualnej;  

 wykształcenie w uczniach umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;  

 kształtowanie umiejętności wyszukiwania swoich mocnych stron;  

 nauczanie dobrej organizacji pracy, systematyczności i pracowitości;  

 wykształcenie w uczniach umiejętności współpracy w grupie. 

 

VI. Cele szczegółowe 

o rozbudzanie zainteresowań matematycznych, 

o rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, 

o kształtowanie postaw twórczych, 

o kształtowanie wyobraźni geometrycznej, 

o doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się przyrządami matematycznymi, 

o  kształtowanie takich cech jak: wytrwałość, systematyczność, dokładność, inicjatywa, 

samodzielność, 

o wzmacnianie odporności emocjonalnej w sytuacjach trudnych, wymagających wysiłku 

umysłowego 

o zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami, 

o  rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu i zdobywaniu informacji, 

o  poznanie nowoczesnych metod pracy i zdobywania wiedzy poprzez stosowanie na 

lekcjach matematyki programów komputerowych wspomagających zapamiętywanie i 

rozwijanie wiedzy, 

o przygotowanie uczniów do wykorzystania matematyki w życiu codziennym, 

o wzmożenie chęci do wykonywania zadań szkolnych, a także odpowiadających im 

czynności uczenia się, 

o wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowania błędów. 
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VII . Plan wynikowy 

Klasa I 

1 Zbiory i działania na zbiorach 

2 Liczby wymierne - Czy kwadrat powstały na bazie kwadratu magicznego Lo-shu 

przez dodanie lub odjęcie pewnej liczby różnej od zera od umieszczonych w nim 

liczb będzie magiczny? 

3 Rozwinięcie dziesiętne bez dzielenia 

4 Krzyżówka liczbowa „Dobrze poukładany człowieczek” 

5 Czy istnieje pierwiastek kwadratowy z liczby 2? 

6 
Czy składka w wysokości 10 zł wystarczy na zorganizowanie poczęstunku 

z podanym menu na wieczorek klasowy dla 24 osób? 

7 Ile kilogramów kaszy potrzeba, aby zakryć nią całą podłogę w klasie? 

8 Gra dydaktyczna: kółko – krzyżyk 

9 Ile czasu zajmie podróż samochodem wzdłuż granic Polski? Zakładamy, że 
samochód jedzie z prędkością 60 km/h 

10 Czy mnożenie można wykorzystać do zamiany ułamków zwykłych na ułamki 
dziesiętne i odwrotnie? 

11-12 Domino matematyczne – gra dydaktyczna 

13 Rozwinięcie ułamka dziesiętnego 

14 Jak podzielić 7 jabłek na 8 ludzi? 

15 Matematyczna kostka do gry 

16 Giełda – gra z zastosowaniem procentów 

17-18 Trzy liczby – gra planszowa 

19 Co lepsze – strategia czy przypadek? Gra dydaktyczna 

20 Układanka z potęg i pierwiastków 

21 Jak najkorzystniej wybrać lokatę bankową? 

22 Która podwyżka jest większa: 
jednorazowa o 65% czy trzykrotna po 20%? 

23-26 Rozwiązywanie zadań za pomocą komputera 

22 Krzyżówka z kątami i trójkątami 
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23-30 Gry matematyczne - online 

31-34 Rozwiązywanie testów matematycznych - online 

 

 

Klasa II 

1 Planimetria 

2 Planimetria 

3 Eksperyment z podręcznikami 

4 Budujemy liczby trójkątne 

5 Czy milion złotych zmieści się w moim pokoju? 

6 
Oblicz, czy prawidłowo się odżywiasz? 

7 Jak przewidzieć sumę trzech liczb, znając tylko pierwszą z nich? 

8 Czy da się odciąć 1/2 m wstążki, która ma długość 2/3 m, nie używając przyrządów 

służących do mierzenia? 

9 Domino matematyczne – gra dydaktyczna 

10 Jak podzielić 7 jabłek na 8 ludzi? 

11 Giełda – gra z zastosowaniem procentów 

12 Czy wszyscy uczniowie naszej szkoły zmieściliby się w pracowni, w której masz 

lekcje matematyki? 

13 Ile zapałek potrzeba na zbudowanie 

100 domków? 

14 Gra matematyczna „Procenty” 

15 Ile razy zwiększy się pole wielokąta, jeżeli jego wymiary zwiększymy dwukrotnie? 
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16 Jakie są zależności między podstawowymi formatami arkuszy? 

17 Krzyżówka z kątami i trójkątami 

18 Matmopoly – gra planszowa 

19 Ile ziaren ryżu znajdziesz na sześćdziesiątym czwartym polu szachownicy? 

20 Matematyczna kostka do gry 

21 Eksperyment z podręcznikami 

22 Budujemy liczby trójkątne 

23-29 Gry matematyczne – online  

30-34  Rozwiązywanie testów online 

 

 

Klasa III 

1 Graniastosłupy. Ile klocków Lego potrzeba na zbudowanie domku w skali 100:1 w 

stosunku do przygotowanego modelu? 

2 Graniastosłupy i ich rodzaje 

3 Czy 20 000 zł wystarczy na urządzenie kuchni o wymiarach 4×5 m? 

4 Kulki w szklance i pierwsza kropla wody 

5 Matematyczna kostka do gry 

6 
Jak podzielić 7 jabłek na 8 ludzi? 

7 Giełda – gra z zastosowaniem procentów 

8 Trzy liczby – gra planszowa 

9 Układanka z potęg i pierwiastków 

10 Gra matematyczna „Procenty” 
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11 Co lepsze – strategia czy przypadek? Gra dydaktyczna 

12 Jak szybko zużyjesz mydło, jeśli po tygodniu wszystkie jego wymiary 

zmniejszyły się do połowy? 

13 Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę telefoniczną? 

14 Jak przechytrzyć kozę? 

15 Ile litrów wody zmieści się w sześcianie o krawędzi 10 cm? 

16 Czy więcej ryżu zmieści się w wyższym walcu czy niższym? 

17-

25 
Gry matematyczne – online  

26-

34 
 Rozwiązywanie testów online 

 

 

VIII Formy i metody pracy 

 Praca z całą grupą – wyjaśnianie problemów i trudności związanych z zadaniami, 

rozwiązywanie ćwiczeń utrwalających. 

 Praca indywidualna – samodzielne próby rozwiązywania zadań, poprawianie swoich 

błędów. 

 Praca w grupach – pomoc uczniowska w nauce 

 Konkurs zadaniowy 

 Praca z komputerem 
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IX  Środki dydaktyczne 

 Podręczniki, ćwiczenia, karty pracy,  

 Gry, plansze, krzyżówki; 

 Przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć; 

 Pomoce dydaktyczne (bryły, siatki brył, przyrząd do demonstracji powstawania brył 

obrotowych, 

 Materiały pomocnicze przygotowane przez prowadzącego zajęcia (indywidualne zadania, 

  wydruki komputerowe wizualizujące pewne zjawiska   i ułatwiające ich przyswojenie itp.). 

 kalkulatory 

 Tablica interaktywna 

 Komputer 

 Projektor 

 

XI  Ewaluacja 

 Załącznik nr 1 (ankieta ewaluacyjna.pdf) 

 


