
 

„Spotkania z matematyką na  zajęciach 

komputerowych, technicznych i plastyce ” – 

utrwalenie wiedzy, rozwijanie podstawowych kompetencji matematycznych, kształtowanie 

umiejętności stosowania matematyki w sytuacjach praktycznych. 

Innowacja pedagogiczna o charakterze programowo – metodycznym. 
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Z naszych doświadczeń -  nauczycieli matematyki pracujących w klasach IV – VI 

wynika, że dzieci najlepiej  rozwijają swoje umiejętności i uczą się przez działanie. 

Główną ideą wdrożenia innowacji jest wprowadzenie zestawu zadań, ćwiczeń  

powiązanych tematycznie z częścią realizowanych zagadnień na plastyce, zajęciach 

technicznych i komputerowych w celu utrwalenia wiedzy i rozwijania poprzez działanie 

umiejętności matematycznych przewidzianych w podstawie programowej.  

Dzięki tej innowacji chciałybyśmy również aby matematyka wydała się uczniom nauką 

użyteczną, ciekawą i przyjemną, żeby nie tylko zdobywali wiedzę, ale również umieli ją 

wykorzystać w życiu codziennym, w sytuacjach praktycznych. 

 Ponadto matematyka z komputerem z pewnością wzbogaci i uatrakcyjni proces 

dydaktyczny, rozbudzi i poszerzy zainteresowania uczniów, a co za tym idzie zwiększy efekt 

nauczania. Z obserwacji wiemy, że w dzisiejszych czasach dzieci z  zainteresowaniem pracują z 

komputerem dlaczego więc  nie wykorzystać tej pasji do rozwiązywania ciekawych zagadnień z 

matematyki. Nasza innowacja  stawia  na działanie i utrwalanie wiedzy matematycznej nie 

tylko na zajęciach z naszego przedmiotu,  stworzy  taką możliwość   również  na  innych 

zajęciach. Pomysły konkretnych zajęć  powstały  po analizie podstawy programowej i 

programów nauczania: zajęć  komputerowych, zajęć technicznych i plastyki, gdzie przy wielu 

tematach w ciekawy sposób poruszane mogą być zagadnienia matematyczne. 

Umiejętności matematyczne na zajęciach technicznych czy plastyce będą rozwijane  

głównie poprzez konkretne  działanie np. wykonanie pokrowca na telefon czy pudełka na 

prezent, a prace plastyczne pomogą rozwinąć wyobraźnię geometryczną. Aktywizujące metody 

pracy  będą inspirowały uczniów do twórczego myślenia np. do znalezienia sposobu na 

obliczenie ceny domowego ciasta z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.  

Dzieci  często nie dostrzegają powiązania matematyki z codziennym życiem jak również 

z innymi przedmiotami w szkole.Uważają, że jest tylko jednym ze szkolnych przedmiotów i 

praca na lekcji to wszystko, do czego może się matematyka przydać.Mamy nadzieję, że uda nam 

się to zmienić. 



 

 


