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Wstęp 

 

     Matematyka od wieków nazywana jest „Królową nauk”. Mimo, iż nie zawsze w pełni 

integruje się z innymi treściami nauczania, jest jednocześnie dziedziną wiedzy niezbędną        

i najczęściej wykorzystywaną w codziennym życiu. 

Innowacja o profilu matematycznym obok przekazania uczestnikom zajęć konkretnej wiedzy 

i umiejętności ma na celu aktywizację uczniów oraz pomoc w przełamaniu ich wewnętrznych 

oporów, jak również dostrzeżenie swojej wartości. Umiejętnie podsunięte wskazówki 

 i sposoby analizowania danych mogą stać się dla dziecka doskonałą pomocą w poruszaniu 

się po współczesnym labiryncie informacji. Wyposażą ucznia w aparat ułatwiający 

odróżnianie danych istotnych od zbędnych i wspomagający twórcze przetwarzanie  

i  kreowanie rzeczywistości. 

     Wdrożenie innowacji z zakresu matematyki ma służyć rozwijaniu umiejętności logicznego 

myślenia, aktywności matematycznej uczniów oraz ich zaangażowaniu w proces 

dydaktyczny. Zamierzamy rozwijać zdolności uczniów do skupienia uwagi, koncentracji, 

wysiłku, woli doprowadzenia do końca podjętego działania. Obliczenia matematyczne 

rozwijają dodatkowo umiejętności wypowiadania, czytania i pisania. Poprzez rozwiązywanie 

zadań tekstowych uczniowie wdrażają się do logicznego myślenia, wyrabiają umiejętność 

spostrzegania  i rozumienia związków między wielkościami, rozbudzają swoje matematyczne 

zainteresowania. Rozwiązywanie zadań uczy matematycznej dociekliwości, precyzji, 

dostrzegania zasad  i analogii, ale i ostrożności przed zbyt pochopnym rozwiązywaniem. 

Rolą nauczyciela jest tak poprowadzić dziecko w jego drodze do samodoskonalenia                

i samorealizacji, aby proponowane metody były efektywne i motywowały do dalszego 

wysiłku, dlatego aktywizację matematyczną uczniów pragniemy osiągnąć poprzez stosowanie 

odpowiednich metod, rozwiązywanie łamigłówek logicznych, matematycznych oraz oferując 

dzieciom atrakcyjna formę pracy. Pamiętamy również  o doborze  zadań stosownym do wieku 

ucznia, posiadanej przez niego wiedzy, zaawansowaniu w rozwiązywaniu problemów 

matematycznych. Inspiracją do podjęcia działań w zakresie opracowania programu Wtorkowy 

maraton matematyczny  stały się nasze doświadczenia pedagogiczne w pracy z dziećmi, które 

zawsze chętnie podejmowały się zmagań matematycznych, rozwiązywały dodatkowe zadania, 

licznie uczestniczyły w konkursach i turniejach matematycznych, szaradziarskich a poza tym 

bardzo pragnęły osiągać sukcesy, być zauważone i docenione. 



 

           Niniejszy projekt opracowałyśmy z myślą o uczniach z klas pierwszych, drugich            

i trzecich. Innowacja  realizowana będzie w roku szkolnym 2013/2014 w czasie 3 przerw 

międzylekcyjnych w ostatni wtorek każdego miesiąca (od października do czerwca). Chętni 

uczniowie będą mogli rozwiązywać różnorodne zadania matematyczne, opracowane na 

poszczególne poziomy klasowe i zebrane w formie krótkich kart pracy. Co miesiąc dzieci 

będą zbierały punkty, które zliczone na koniec roku szkolnego pozwolą na wyłonienie 

liderów maratonu na każdym poziomie klasowym. Nasz projekt w założeniu jest otwarty, to 

znaczy zakłada możliwość zmian i korekt w trakcie jego realizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cel główny programu 

Rozwijanie postawy intelektualnej wyrażającej się w twórczym, logicznym i krytycznym 

myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i matematycznym analizowaniu zjawisk. 

 

 

Cele szczegółowe  

 rozbudzanie zainteresowań matematycznych, 

 rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, 

 kształtowanie postaw twórczych, 

 rozwijanie umiejętności wykonywania czterech podstawowych działań arytmetycznych, 

  kształtowanie wyobraźni geometrycznej, 

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

samodzielność,  

 wzmacnianie odporności emocjonalnej w sytuacjach trudnych, wymagających wysiłku 

umysłowego, 

 zdobywanie umiejętności „zdrowej” rywalizacji z rówieśnikami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zakres treści programowych 

 

1. Posługiwanie się liczbą 

 kształcenie sprawności rachunkowej w zakresie czterech podstawowych 

działań arytmetycznych, 

  stosowanie poznanych własności działań arytmetycznych. 

 

2. Zadania tekstowe 

 rozwiązywanie zadań  typowych i niestandardowych, 

 układanie zadań tekstowych do podanej formuły matematycznej  

 przekształcanie treści zadań. 

 

3. Zadania logiczne 

 rozwiązywanie zadań logicznych, łamigłówek,  

 zaszyfrowanych zagadek,  

 krzyżówek liczbowych rozwijających myślenie logiczne – analizę, syntezę, 

porównywanie, klasyfikowanie, wnioskowanie, uogólnianie, szeregowanie, 

dedukcję. 

 

4. Geometria 

 rozpoznawanie figur geometrycznych  

 rozwiązywanie łamigłówek geometrycznych. 

 

 

 

 

 



 

Oczekiwane efekty 

Uczeń potrafi: 

- sprawnie wykonywać działania na liczbach, 

- wykorzystywać poznane sposoby ułatwiające liczenie oraz własności działań, 

- dokonywać operacji mnożenia i dzielenia liczb w zakresie tabliczki mnożenia. 

- rozwiązywać zadania wielodziałaniowe, 

- zapisywać rozwiązania różnymi sposobami, 

- wykorzystywać prawa i zasady matematyczne w dochodzeniu do celu,  

 - poszukiwać różnych   dróg rozwiązań, wybierać te najbardziej racjonalne i ekonomiczne, 

- podejmować kolejny wysiłek, nie zrażając się uprzednim niepowodzeniem, 

 

- podejmować działania służące samodoskonaleniu i rozwijaniu własnych zainteresowań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Formy realizacji i procedury osiągania celów  

 

        Uczniowie  będą wypełniali opracowane przez nas karty pracy z   zadaniami 

urozmaiconymi pod względem stopnia trudności, ale przede wszystkim pod względem formy. 

Atrakcyjność zadań i jednocześnie ich przystępność ma zachęcić uczniów do rywalizacji 

 i udziału w matematycznym maratonie a wynikające z niego pozytywne emocje wzmocnią 

motywację i pamięć uczniów.  

 

        Realizacja treści i osiąganie celów odbywać się będzie poprzez: 

- rozwiązywanie zadań tekstowych typowych różnymi sposobami, 

- rozwiązywanie zadań tekstowych niestandardowych, 

- rozwiązywanie zadań złożonych, 

- rozwiązywanie  grafów, drzewek matematycznych, tabelek funkcyjnych, 

- matematyczne rozrywki umysłowe (szarady), 

- łamigłówki matematyczne. 

 

 

Sposoby ewaluacji  

         Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco i na zakończenie roku szkolnego 

2013/2014. Oceny atrakcyjności zajęć dokonają sami uczniowie poprzez: 

-  udział w comiesięcznych etapach maratonu matematycznego, 

-  zdobywanie punktów przez cały rok szkolny, 

 - udział w konkursach. 

        Inne sposoby ewaluacji to: 

 -  rozmowy z dziećmi, rodzicami i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej,   

 - wyniki sprawdzianów wiedzy i umiejętności. 

Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione na spotkaniu Rady Pedagogicznej oraz podczas  

spotkania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na koniec roku szkolnego 2013/2014. 

 

 


