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GAZETKA SZKOLNA WYDAWANA W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W LICZU
 

       

Drodzy Czytelnicy!

Czy  matematyki  można  nauczyć  się,   rozwiązując  wyłącznie   „zwykłe”  matematyczne
zadania?  Czy  matematyka  to  jedynie   „zwykły”  szkolny  przedmiot?  Uczestnicy  projektu
Zainspirowani matematyką  wiedzą,  że tak nie jest.  Matematyka jest  nauką stosowaną w wielu
dziedzinach  życia  i  działalności  człowieka.  Można  się  jej  uczyć  również  przy  wykonywaniu
codziennych czynności, np. przy pieczeniu ciasta. Matematyki nie należy się bać, a traktować ją z
ciekawością i entuzjazmem.
Znacie zapewne  logo, które zamieściliśmy powyżej, więc jak się domyślacie, dzisiaj opowiemy
Wam o projekcie Zainspirowani matematyką., który był w tym roku realizowany w naszej szkole.

                                                                                                                                    Miłego czytania!
                                                                                                                                          Redakcja

Cele projektu:
*Podniesienie świadomości uczniów, że matematyka jest nauką stosowaną w wielu dziedzinach
życia i działalności człowieka.
*Rozwijanie zainteresowań matematycznych, kreatywności, innowacyjności i umiejętności 
projektowych uczestników poprzez organizację warsztatów matematycznych.
*Popularyzowanie matematyki wśród społeczności szkolnej w okresie wrzesień-grudzień 2022.

Uczestnicy projektu 
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Działania  :  
* „Ile wody jest w warzywach?”– warsztaty, podczas których uczniowie w sposób doświadczalny
sprawdzą, które warzywa są najbardziej „uwodnione”. 

Wyniki z badań posłużyły do przygotowania audycji radiowej, która została umieszczona na www
Gminy Kwidzyn i na stronie internetowej szkoły.

*„Ile matematyki jest wokół nas?” –zajęcia prowadzone metodą projektu. 

Zadaniem  uczniów  było  zgromadzenie  informacji  nt.  udziału  matematyki  w  różnych  dziedzinach
życia. Z pracy uczniów powstały filmiki, które zostały umieszczone na www szkoły.
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• „Matematyka na talerzu”- warsztaty kulinarne z udziałem uczniów i ich rodziców.

Uczestnicy projektu „Zainspirowani Matematyką” wzięli udział w warsztatach kulinarnych. 
W matematyczno-kulinarnej przygodzie towarzyszyli im rodzice. Zaplanowane działania były
dowodem na to, iż matematyka jest potrzebna w życiu codziennym. 
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* „Włącz myślenie!” – zajęcia rozwijające umiejętność logicznego myślenia przy wykorzystaniu
zagadek, łamigłówek, obrazków logicznych, puzzli, tangramów. 

*„Bawię  się  z  matematyką” –  rodzinny  konkurs,  którego  celem  było  przygotowanie  i
zaprezentowanie matematycznej zabawki, którą można wykorzystać podczas rodzinnej zabawy. 


