
 NASZA KLASA TO JEDNA DRUŻYNA

 Przedmiot
 Edukacja matematyczno - 
 wychowawcza
 Program CEO
 Szkoła Ucząca się
 Nauczyciel/ka I klasa 
 Czas
 Do 60 minut
 Poziom edukacyjny
 I-III klasy  szkoły podstawowej
 edukacja wczesnoszkolna

 Cel dla uczniów i uczennic:

 •  Nauczę się przedstawiać liczbę uczniów naszej klasy różnymi sposobami z wyko-
    rzystaniem symboli matematycznych.
 • Pokażę kolegom i koleżankom z mojej klasy, że są dla mnie ważni i o nich myślę.

 Kryterium sukcesu dla uczniów i uczennic:

  •  Opiszę w sposób matematyczny swoją klasę na karcie pracy.
  •  Przedstawię klasę na plakacie.
 •    Uwzględnię na plakacie wszystkich uczniów z klasy.
 •  Mój plakat wszystkich nas ucieszy.

 Więcej materiałów
 znajdziesz tutaj: 

Podstawa programowa

szkoła podstawowa 
1.  Zdobywanie umiejętności rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych, samodzielne korzystanie 

    z nich w różnych sytuacjach życiowych, wstępnej matematyzacji wraz z opisem tych czynności: słowami, obrazem, 

     symbolem.

2. Zdobywanie umiejętności odczuwania więzi uczuciowej i potrzebę jej budowania, w tym więzi z rodziną, społec-

     znością szkoły i wspólnotą narodową.

https://sus.ceo.org.pl/nauczycielka-i-klasa
https://blog.ceo.org.pl/
https://www.facebook.com/fundacjaCEO/


 NASZA KLASA TO JEDNA DRUŻYNA
 Opis zadania dla uczniów i uczennic

 Krok 1

 Wymyśl i wykonaj kartę pracy, na której przedstawisz swoją klasę w sposób matematy-
 c zny różnymi sposobami. 
      • Pomyśl o tym ile dzieci liczy Twoja klasa.
      • Ile jest dziewczynek,  ilu chłopców?

 •   Ile rąk mają dziewczynki, a  ile chłopcy?
 • Kiedy wychodzimy na boisko, to w jakich grupach dzieci się bawią i jak można   
    przedstawić to za pomocą symboli matematycznych?
 •  W jaki sposób można posadzić dzieci przy stolikach, by przy każdym siedziało ich 
    tyle samo? Na ile sposobów można to zrobić?

 Wymyśl, narysuj, napisz - liczę na Twoje pomysły.

 Krok 2
 Pomyśl o wszystkich dzieciach z Twojej klasy. Nie zapomnij o nikim. Co myślisz o swo-
 jej klasie? Co dobrego chciałbyś/chciałabyś wszystkim powiedzieć? Zrób plakat (dowol-
 nym sposobem) z okazji święta naszej klasy. Taki plakat, który ucieszyłby nas wszystkich.

Link do strony:
Pomysłowa Szkoła Domowa

 Więcej materiałów
 znajdziesz tutaj: 

https://www.facebook.com/Pomys%25C5%2582owa-Szko%25C5%2582a-Domowa-100920954899767/
https://sus.ceo.org.pl/nauczycielka-i-klasa
https://blog.ceo.org.pl/
https://www.facebook.com/fundacjaCEO/

