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I. Wstęp 

Miejsce wdrażania: Szkoła Podstawowa  w Zespole Szkół im. Integracji 

Europejskiej w Nowym Mieście 

Autor: Bogumiła Strzałkowska 

Przedmiot: matematyka 

Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna 

Data wprowadzenia: 01.09.2017 r.  

Data zakończenia: 28.06.2019 r. 

Zasięg: Innowacja skierowana jest do uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej  

w roku szk. 2017/2018, a następnie kontynuowana w kl. VII w roku szk. 

2018/2019.  

 

Sposób realizacji: Treści programowe zawarte w innowacji będą realizowane: 

 na godzinach przewidzianych w ramowym planie nauczania, 

 na godzinach finansowanych przez organ prowadzący - 1 godzina 

tygodniowo w j klasie VI  w roku szk. 2017/18 i w klasie VII w roku szk. 

2018/2019. 

 

Koszty i źródła finansowania: Koszty dodatkowych godzin matematyki 

pokrywa organ prowadzący. Dostęp do programu   GeoGebra   jest bezpłatny. 

Program, na którym oparta jest innowacja:  Program nauczania 

„Matematyka z kluczem” autorstwa  Marcina Brauna, Agnieszki Mańkowskiej  

i Małgorzaty Paszyńskiej, wyd. Nowa Era poszerzony o moduły tematyczne  

z programowania GeoGebry. 

 

II. Opis innowacji 

1. Przyczyny powstania innowacji  

Główną przyczyną opracowania innowacji było przekonanie o istotnym 

znaczeniu zajęć praktycznych z programowania w zdobywaniu wiedzy oraz 

umiejętności. Nie bez znaczenia były też obserwacje z lekcji z matematyki, gdy 
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z zainteresowaniem uczniowie korzystali z gotowych apletów Geogebry. Gdy 

spostrzegli mnie jako autorkę apletu pt.”Objętość prostopadłościanu”, spytali 

czy oni też by mogli takie programy tworzyć. I tak narodził się pomysł  

innowacji o programowaniu w GeoGebrze. Tym bardziej, że wśród uczniów 

widoczne jest duże zainteresowanie komputerami,  na których mogliby 

samodzielnie tworzyć proste programy matematyczne, eksperymenty, a co za 

tym idzie, poszerzać wiedzę, rozwijać swoje pasje i zainteresowania  

z jednoczesnym kształtowaniem licznych umiejętności przedmiotowych.  

Innowacja jest skierowana do uczniów klasy VI b i będzie poszerzać 

realizowany w szkole program nauczania matematyki o nowe treści bez 

naruszania  podstawy programowej z wykorzystaniem darmowego programu 

Geogebra. Jest on bardzo prosty w obsłudze i każdy uczeń może go sobie 

zainstalować na własnym domowym komputerze. GeoGebra jest narzędziem 

pozwalającym uczniowi „zobaczyć”, lepiej rozumieć i eksperymentować  

z matematyką.  

2. Cele innowacji 

Cel ogólny: 

 rozwijanie i pogłębianie wiedzy matematycznej oraz poznanie nowej 

wiedzy z zakresu programowania  poprzez praktyczne działanie. 

Cele szczegółowe: 

 rozbudzenie zainteresowań matematycznych i dociekliwości poznawczej 

uczniów,  

 nabycie umiejętności związanych z obsługą programu GeoGebra  

i wykorzystania go podczas samodzielnej nauki matematyki, 

 nabycie praktycznych umiejętności do samodzielnego tworzenia apletów 

mających na celu wspomaganie procesu nauczania, 

 kształtowanie umiejętności staranności poznawania,  przeprowadzania 

wizualizacji i prezentowania wyników własnej pracy  
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 rozwijanie sprawności manualnej, spostrzegawczości i wyobraźni 

geometrycznej, 

 rozwijanie umiejętności badawczych uczniów, 

 uczenie analitycznego myślenia i umiejętności wyciągania wniosków,  

 kształtowanie umiejętności uzasadniania własnego stanowiska, 

argumentowania, kulturalnego słuchania wypowiedzi innych, 

 przyzwyczajenie uczniów do projektowania i organizowania pracy 

własnej oraz w grupach,  

 współtworzenie elementów jednej kompozycji, 

 doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informatycznej.  

3. Zasady innowacji 

Główne założenia pracy na zajęciach: 

 udział w zajęciach z programowania (obsługa programu GeoGebra, 

prowadzenie obserwacji dynamicznych ćwiczeń dostępnych na stronie 

www.geogebra.org, tworzenie apletów min. konstrukcji geometrycznych), 

 samodzielna praca w domu (wykonywanie konstrukcji geometrycznych  

i tworzenie ćwiczeń dynamicznych ilustrujących zależności pomiędzy 

obiektami geometrycznymi, a następnie  przesłanie do nauczyciela np. 

drogą mailową), 

 przygotowanie i udział w konkursach matematycznych. 

Metody i formy: 

 praca indywidualna, grupowa lub zbiorowa w zależności od 

realizowanych zagadnień,  

 metody praktyczne na zajęciach z programowania: ćwiczenia, pokaz 

 metody i techniki aktywizujące: dyskusja, burza mózgów, drzewko 

decyzyjne, metoda projektów, gry logiczne i in.,  

 wykorzystanie edukacyjnych programów multimedialnych w poznawaniu 

matematyki.. 

http://www.geogebra.org/
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Nowatorstwo opracowania: 

 zajęcia z matematyki będą odbywać się w formie zajęć komputerowych, 

 zajęcia z programowania w GeoGebrze obejmować będą dodatkowe, 

pozaprogramowe tworzenie apletów,  ćwiczeń dynamicznych z użyciem 

suwaków do dynamicznej zmiany parametrów obiektów, z wstawianiem 

obrazów oraz tekstów statycznych i dynamicznych,  

. 

4. Przewidywane efekty(korzyści wdrożenia innowacji) 

Po wykonaniu planowanych działań uczniowie: 

 nabywają umiejętności samodzielnego programowania: tworzenia 

interaktywnych kart pracy i apletów w programie GeoGebra,  

 mają możliwość eksperymentowania z figurami geometrycznymi, 

  stają się odkrywcami zależności i twierdzeń matematycznych z zakresu 

geometrii, 

 zdobywają umiejętność konstruowania obiektów geometrycznych, 

 pogłębiają umiejętność wykonywania konstrukcji geometrycznych, 

 nabywają umiejętność wyciągania wniosków z rozwiązywania 

problemów konstrukcyjnych, 

 przedstawiają wyniki na stronie szkoły w formie  interaktywnych kart 

pracy 

 kształtują umiejętność prezentowania uzyskiwanych wyników,  

 nabywają umiejętności odpowiedzialności za pracę wykonaną 

indywidualnie jak i współodpowiedzialność za pracę grupy. 

 

Wpływ na pracę szkoły: 

 podnoszenie jakości pracy szkoły,  

 rozwój zainteresowań uczniów, 

 promocja szkoły w środowisku. 
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5. Harmonogram działań 

Treści realizowane w klasie będą zgodne z zapisem podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego poszerzone o nowe treści  

z programowania w programie GeoGebra bez naruszania podstawy 

programowej. Tematy przygotowanych zajęć mają charakter otwarty, nauczyciel  

w zależności od potrzeb, zainteresowania i możliwości uczniów poszerza je  

i modyfikuje.  

 

Tematyka dodatkowych zajęć z programowania (załącznik nr 1) 

 

III. Ewaluacja 

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel prowadzący zajęcia  

w każdym semestrze: 

- obserwuje uczniów na zajęciach lekcyjnych i formułuje wnioski 

dotyczące celowości zajęć 

- analizuje oceny uzyskane przez uczniów 

- przeprowadza ankietę dotyczącą prowadzonych zajęć 

- wizualizacja efektów pracy uczniów poprzez wykonywanie i 

prezentowanie rysunków geometrycznych. 

Szczegółowa analiza wyników ankiety, obserwacja uczniów i analiza wyników 

nauczania pozwolą określić, czy i w jakim stopniu zostały zrealizowane 

zamierzone cele. Uzyskane wnioski będą stanowiły cenne źródło wiedzy  

o konieczności podjęcia modyfikacji stosowanych metod pracy.  

Wyniki ewaluacji zostaną udostępnione dyrektorowi szkoły i rodzicom po 

każdym etapie edukacyjnym.  

IV. Załączniki 

Załącznik 1: Tematyka dodatkowych zajęć z programowania. 

Załącznik 2: Konstrukcja trójkąta równobocznego (karta pracy). 
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Załącznik 3: Równania (karta pracy). 
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