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Program  

kółka matematycznego 

dla klas  IV - VI 
 

 

zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu  

„Zajęcia dodaktowe dziś – szansą na lepsze jutro”  

w okresie od września 2012 r. do czerwca 2013 r. 

 

 

 
 

„W matematyce nie ma drogi specjalnej dla królów.” 
Euklides 

 
 
 

 

 

 

 

Grzegorz Kozioł 
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WSTĘP 

  Wszechstronne wykształcenie to niezbędny warunek powodzenia w dorosłym życiu. 

Program zajęć kółka matematycznego umożliwia rozwijanie wśród uczniów zdolności i zainteresowań 

matematycznych oraz kształtowanie twórczych postawy. Uczestnictwo w zajęciach - w klimacie swobody 

i  samodzielności – nie tylko powinno opierać się na doskonaleniu umiejętności, ale powinno również 

sprzyjać poszukiwaniu inspiracji do zaspokajania coraz to wyższych potrzeb. 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Program ten jest skierowany do uczniów klas IV – VI, którzy wykazują szczególne uzdolnienia  

i zainteresowania matematyką. Program będzie realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

 

 

CELE OGÓLNE 

 Popularyzacja matematyki.  

 Rozwijanie zainteresowań uczestników zajęć.  

 Pogłębianie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach. 

 Poszerzenie zakresu umiejętności poprzez realizację treści wykraczających poza program 
nauczania . 

 Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

 Rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności. 

 Odkrywanie, formułowanie i rozwiązywanie problemów. 

 Zachęcanie do samodzielnych poszukiwań. 

 Kształtowanie postaw społecznych u uczniów. 

 Kształtowanie wśród uczniów umiejętności uczenia się. 
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CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Rozwijanie sprawności rachunkowej (cztery działania matematyczne); 

 zapoznanie z elementami historii matematyki; 

  utrwalenie algorytmu dodawania, odejmowania, mnożenie i dzielenia pisemnego; 

 doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych związanych z wykonywaniem 

działań na liczbach naturalnych; 

 utrwalenie reguł kolejności wykonywania działań; 

 doskonalenie umiejętności wykonywania działań na liczbach wymiernych;  

 utrwalenie wiadomości dotyczących słownictwa związanego z ułamkami; 

 doskonalenie umiejętności zamiany ułamka niewłaściwego na liczbę mieszana i odwrotnie;  

 doskonalenie umiejętności skracania i rozszerzania ułamka do danego licznika lub mianownika; 

  doskonalenie umiejętności wykonywania działań na ułamkach zwykłych; 

 doskonalenie umiejętności wykonywania działań na ułamkach dziesiętnych;  

 kształcenie umiejętności kreślenia wielokątów; 

 doskonalenie umiejętności obliczania obwodów dowolnych wielokątów; 

 doskonalenie umiejętności obliczania pół wielokątów; 

 zapoznanie z podstawowym słownictwem związanym z bryłami obrotowymi; 

 kształcenie umiejętności wskazywania osi symetrii i tworzącej; 

 zapoznanie z podstawowym słownictwem związanym z prawdopodobieństwem i statatystyką;  

 kształcenie umiejętności zastosowania poznanych wzorów z zakresu prawdopodobieństwa  

i statatystyki do rozwiązywania zadań z życia codziennego; 

 utrwalenie wiadomości o  jednostkach długości; 

 doskonalenie umiejętności zamiany różnych jednostek; 

 kształcenie umiejętności posługiwania się skalą. 

 obliczanie prędkości, drogi i czasu; 
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TREŚCI NAUCZANIA 

Historia matematyki 

 Wybitni matematycy 

 Historia zapisu cyfrowego, rozwoj techniki liczenia.  

Liczby naturalne 

 Przypomnienie wiadomości o liczbach naturalnych i ich własnościach 

 Działania pisemne na liczbach naturalnych 

 Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem działań na liczbach naturalnych 

 Kolejność wykonywania działań 

Ułamki zwykłe 

 Działania na ułamkach zwykłych 

 Ułamki zwykłe w zadaniach tekstowych 

Ułamki dziesiętne 

 Działania na ułamkach dziesiętnych  

 Ułamki dziesiętne w zadaniach tekstowych 

Figury na płaszczyźnie.  

 Tangramy  

 Konstrukcje geometryczne 

 Obliczanie obwodów  i pól różnych wielokątów.  

Figury przestrzenne 

 Demonstracja powstawania brył obrotowych 

 Własności brył obrotowych  

Matematyka w życiu codziennym 

 Średnia arytmetyczna 

 Zdarzenie losowe, prawdopodobieństwo, moda 

 Skala na mapie 

 Droga, prędkość, czas 
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Tematyka zajęć  

Zagadnienia Tematyka zajęć 
Liczba 
godzin 

Organizacyjno - 
porządkowe 

Zapoznanie uczniów z planem pracy 1 

Rozrywki matematyczne. 1 

Z dziejów 
matematyki  

Wybitni matematycy. 1 

Krótka historia naszego zapisu cyfrowego, rozwój techniki liczenia. 1 

Liczby naturalne 
Liczby trójkątne, kwadratowe, palindromiczne i doskonałe. 1 

Obliczanie wartości wyrażeń – rozwiazywanie zadań 2 

Ułamki zwykłe 
Działania na ułamkach zwykłych 2 

Ułamki zwykłe w zadaniach tekstowych  2 

Ułamki dziesiętne 
Działania na ułamkach dziesiętnych 2 

Ułamki dziesiętne w zadaniach tekstowych 2 

Figury na 

płaszczyźnie 

Tangramy 1 

Konstrukcje geometryczne 2 

Obliczanie pól i obwodów czworokątów 1 

Figury przestrzenne 
Bryły obrotowe – jak powstają (demonstracja) 1 

Właściwości brył obrotowych – przygotowanie prezentacji 3 

Matematyka w 

życiu codziennym 

Średnia arytmetyczna 1 

Zdarzenie losowe, prawdopodobieństwo, moda. 2 

Skala na mapie  2 

Prędkość, droga, czas  - zadania 2 

RAZEM 30 
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  ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

 Karty pracy;  

 plansze, krzyżówki; 

 przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć; 

 pomoce dydaktyczne (bryły, siatki brył, przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych, 

szkielety brył, plansze, kostki matematyczne, przybory geometryczne, tengramy, ułamki); 

 komputer z programami matematycznymi, tablica interaktywna. 

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Metody pracy: 

 metody oparte na  pomocach naukowych; 

 metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowe); 

 metody praktyczne, ćwiczeniowe dostosowane do tempa pracy i stopnia trudności; 

 metody aktywne. 

Formy pracy 

 indywidualna; 

 grupowa. 
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NABYTE UMIEJĘTNOŚCI 

Przewidywane osiągnięcia uczniów: 

 zna wybitnych przedstawicieli polskiej szkoły matematycznej; 

 zna historie zapisu cyfrowego;  

 wykonuje  działania pisemne na liczbach naturalnych stosując kolejność wykonywania działań; 

 wykonuje działania na ułamkach zwykłych;  

 wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych; 

 wykonuje działania na liczbach całkowitych; 

 wykonuje działania na liczbach wymiernych; 

 zna zasady układania tangramów; 

 wykonuje konstrukcje (proste, trójkąty, kąty); 

 zna zależności pomiędzy różnymi jednostkami i potrafi je przeliczać; 

 oblicza pola i obwody wybranych wielokątów; 

 zna zasadę tworzenia brył obrotowych; 

 zna własności podstawowych brył obrotowych (kula, stożek, walec); 

 oblicza średnią arytmetyczną; 

 zna podstawowe określenia związane z prawdopodobieństwem i statatystyką (zdarzenie losowe, 

prawdopodobieństwo, moda);  

 stosuje poznane określenia związane z prawdopodobieństwem i statatystyką do rozwiazywania  

zadań  z życia codziennego;  

 dokonuje zamiany różnych jednostek; 

 posługuje się skalą; 

 oblicza prędkość , drogę i  czas w zadaniach. 
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EWALUACJA 

 wyrównanie braków z lat poprzednich; 

 przyswojenie bieżącego materiału; 

 większa aktywność na lekcjach matematyki; 

 podwyższenie ocen ze sprawdzianów; 

 przełamanie barier psychologicznych; 

 wdrożenie do samodzielnej i systematycznej pracy; 

 zadowolenie uczniów z własnych dokonań i umiejętności nabytych na zajęciach. 

 

 

SPECYFIKACJA 

L.p. Wykaz przedmiotów Opis 

1. Duże bryły geometryczne 

Bryły wykonane z tworzywa o wysokiej jakości, 

zestaw 17-częsciowy  o wysokość  poszczególnych 

brył ok. 10 cm. 

2. 

Bryły i siatki -  

16-częściowy  

zestaw geometryczny 

Wysokośc ok. 8 cm 8 różnych brył wykonanych 

ze sztucznego szkła, 8 siatek z barwnego tworzywa 

sztucznego. Siatki nie klejone - składają się z jednej 

części.  

Siatki posiadają wyżłobione linie zgięcia, boki  

są złamane. 

3. 
Przyrząd do demonstracji 

brył obrotowych 

Przyrząd wraz z kompletem plastikowych ramek - 

16 sztuk, służy do pokazu powstawania brył 

obrotowych. 

4. 
Komplet magnetycznych 

przyborów na tablicę 
Linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel 
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5. 
Matematyka - zestaw 16 

plansz 

Zestaw 16 kolorowych, lakierowanych plansz  

formatu A2.  

Poszczególne plansze prezentują: bryły; wyrażenia 

algebraiczne; kąty; procenty, koła i okręgi, 

konstrukcja trójkąta; trójkąty; prawa działań; 

czworokąty; objętość i pole powierzchni 

prostopadłościanu i sześcianu; podzielność liczb; 

proste, póproste, odcinki; dodawanie i odejmowanie 

ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach; 

zamiana jednostek długości; zamiana jednostek masy; 

zbiory liczbowe. 

6. 
Walizka z 162 kostkami 

matematycznymi 

Walizka z tworzywa sztucznego zawierajaca: 

12 kostek bez znaków i liczb, 

10 kostek ze znakami arytemtycznymi + / -, 

10 kostek ze znakami arytemtycznymi x / :, 

30 kostek do gier w 6 kolorach, 

10 kostek z liczbami od 1 do 6 w 3 kolorach, 

10 kostek 4-ściennych z liczbami od 1 do 4, 

10 kostek 8-ściennych z liczbami od 1 do 8, 

10 kostek 10-ściennych z liczbami od 0 do 9, 

10 kostek 10-ściennych z liczbami od 1 do 10, 

10 kostek 10-ściennych z dziesiątkami od 10 do 100, 

10 kostek 10-ściennych z setkami od 100 do 1000, 

10 kostek 10-ściennych z tysiącami od 1000 do 

10 000, 

10 kostek 12-ściennych z liczbami od 1 do 12, 

10 10 kostek 20-ściennych z liczbami od 1 do 20, 

7. 
17 bryły transparentnych, 

10 cm 

Zestaw składa się z 17 przezroczystych brył o 

wysokość 10 cm z tworzywa, bryły są zaopatrzone  

w ruchomą podstawę z ruchomym krążkiem dzięki 

czemu można ją łatwo wyjąć i napełnić wodą lub 

towarem sypkim. 
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8. Formy geometryczne 

Formy charakteryzują się wielkością, formą i kolorem.  

Zestaw składa się z 60 figur geometrycznych 

wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego,  

w trzech różnych kolorach, łatwych do zmywania  

lub czyszczenia. 

9. Magnetyczne klamry 

Klamry umożliwiaja zawieszenie na stalowej tablicy 

zawieszenie np. zdjęcia, prace artystycznych, 

plakatów oraz innych matariały. Silny efekt 

magnetyczny. Klamry trzymają nawet kilka arkuszy 

DIN A4. 

10. 
Tablica Flipchart  

na 5 kółkach 

2 wczepiane boczne ramiona, 5 regulowanych kółek, 

można pisać po niej mazakami do białych tablic, 

powierzchnia magnetyczna,  

Regulowana wysokość: od 169 do 200 cm. 

Powierzchnia do pisania: 96 x 71 cm. 

11. Tangram 

Tangram - stara, popularna chińska gra,  

w której 7 elementów tworzy jeden duży kwadrat.  

Materiał: drzewo bukowe, wymiary: 15 x 15 cm. 

12. 
Zestaw matematyczny – 

Graniastosłupy 

Skład kompletu to: sześcian, graniastosłup  

o podstawie kwadratu, graniastosłup o podstawie 

prostokąta, gumki do tworzenia każdej przekątnej 

 

 

 

 

…………………………………….. 

    (Podpis prowadzącego zajęcia) 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

                   Koordynator 

 


