
 
Publiczne Gimnazjum im. Św. Kingi  

w Wojniczu 
PROJEKT 

„Proste sposoby jak poznać, zrozumieć  
i zapamiętać niektóre zagadnienia 

matematyczne” 

 Projekt dofinansowała Fundacja 
mBanku  

 



Cele projektu 

Opracowanie nowej metody 
zwiększającej efektywność 

pracy z uczniem „Gimnazjalne  
puzzle zainteresowań 

ogólnych z matematyką”. 

Uruchomienie procesów 
zapamiętywania wybranych 
zagadnień matematycznych 

poprzez wykorzystanie 
zainteresowań ogólnych 

ucznia. 

Prezentowanie w formie 
filmu i gry dydaktycznej 

praktycznych zastosowań 
wybranych zagadnień 

matematycznych 
wykorzystując doświadczenia 
z własnego życia i otoczenia. 



Czas realizacji projektu  

Termin rozpoczęcia 
projektu: 15/09/2016 

Termin zakończenia 
projektu: 20/12/2016 



Opis projektu 1/4 

Projekt „Proste sposoby jak poznać, zrozumieć i zapamiętać 
niektóre zagadnienia matematyczne” będzie tworzyć 19 – 
osobowy zespół projektowy (4 nauczycieli i 15 uczniów 
naszego gimnazjum), który podzielony zostanie na 4 
podzespoły ze względu na zainteresowania uczniów.  

W zespole projektowym będą pracować uczniowie 
interesujący się matematyką, a także kręceniem krótkich 
filmów i tworzeniem gier pod kierunkiem nauczycieli 
pasjonatów danej dziedziny.  



Opis projektu 2/4 

Działania projektowe zostaną podzielone na 5 bloków.  

• Odbędą się zajęcia wprowadzające uczniów w projekt i 
warsztatowe z 4 podzespołami projektowymi – Blok 1. 
(45 godz.)  

• 1. podzespół projektowy przeprowadzi 4-godz. 
warsztatów matematycznych „Poczuj matematykę” dla 
uczniów wszystkich klas pierwszych gimnazjum z 
wykorzystaniem gry bingo matematyczne i konkursów 
powtórzeniowych - Blok 2.  



Opis projektu 3/4 

Podzespoły 2. i 3. nakręcą dwa 
filmiki edukacyjne „Matematyka 
obok Ciebie”, które skierowane 

będą do uczniów klas I i II. (ok. 160 
uczniów), a następnie odbędzie się 

ich prezentacja podczas zajęć 
prowadzonych przez uczniów dla 

uczniów tych klas - Blok 3.  

4. podzespół skonstruuje 
wielopoziomową grę 

matematyczną MathGame, a 
następnie poprowadzi dla 
uczniów dwóch klas (45 

uczniów) zajęcia z jej 
testowaniem i oceną.  

Potem nastąpi ewentualne 
udoskonalenie tej gry i/lub 

utworzenie kolejnych jej 
wersji. - Blok 4.  



Opis projektu 4/4 

Podsumowaniem projektu będzie Blok 5., czyli:  

• zaprezentowanie na www. szkoły przebiegu realizacji 
projektu,  

• zebranie on-line opinii uczniów na temat projektu: 
co im się podobało, co ich zainteresowało, jaka 
forma edukacji z zaprezentowanych przykładów była 
najbardziej interesująca,  

• nagrodzenie 8 najbardziej kreatywnych uczniów - 
członków zespołu projektowego (MISTRZ KREATOR). 



Harmonogram działań projektu (1/6) 

Powołanie zespołu 
projektowego i wyłonienie 
4 podzespołów ze względu 

na zainteresowania 
uczniów – wrzesień 2016 r. 

Zakup materiałów 
biurowych, 

plastycznych do 
realizacji projektu – 

wrzesień 2016 r. 

Spotkania 
organizacyjne zespołu 

projektowego (16 
godz.) – wrzesień, 

październik, listopad 
2016 r. 



Harmonogram działań projektu (2/6) 
Opracowanie 2 pakietów testów do badania 

rezultatów projektu i kwestionariuszy 
diagnostycznych przed i po działaniach 

projektowych – wrzesień, październik 2016 r. 

Przeprowadzenie pomiaru rezultatów projektu 
(przed i po projekcie) i opracowanie wyników 
(4 nauczycieli x 4 godz.= 16 godz.) – wrzesień, 

grudzień 2016 r. 

Konsultacje ekspertów z zakresu grafiki 
komputerowej i gier dydaktycznych dla 

zespołu (10 godz.) – wrzesień - grudzień 2016 r.  



Harmonogram działań projektu (3/6) 

Przeprowadzenie 4-godz. warsztatów 
matematycznych „Poczuj matematykę” dla uczniów 
4 kl. 1.  

Blok 1. (16 godz.) – październik, listopad 2016 r. 

Nakręcenie dwóch filmików edukacyjnych 
„Matematyka obok Ciebie” przez 2. i 3. podzespół 
projektowy  

Blok 2.(20 godz.) – październik, listopad 2016 r. 



Harmonogram działań projektu (4/6) 

Prezentacja filmików edukacyjnych 
„Matematyka obok Ciebie” podczas 
zajęć prowadzonych przez uczniów 

dla uczniów klas 1. i 2. Blok 3. (8 
godz.) – listopad, grudzień 2016 r. 

Tworzenie wielopoziomowej 
matematycznej gry MathGame 

przez 4. podzespół projektowy Blok 
4. (20 godz.) - październik, listopad 

2016 r. 



Harmonogram działań projektu (5/6) 

Zajęcia z testowaniem gry 
MathGame przez uczniów dwóch 
klas 2. Blok 4. (4 godz.) – listopad 

2016 r.  

Modernizacja i ewentualne 
poprawki gry MathGame Blok 4. 

(5 godz.) - grudzień 2016 r. 

Zakup nagród dla uczniów 
otrzymujących tytuł: MISTRZ 
KREATOR - grudzień 2016 r. 



Harmonogram działań projektu (6/6) 

Podsumowanie projektu 
Blok 5. - grudzień 2016 r.:  

zebranie poprzez stronę 
internetową szkoły opinii 

uczniów o działaniach 
projektowych,  

Konkurs MISTRZ 
KREATOR.  



Innowacyjny charakter działań 
projektowych 

Opracowana zostanie i wdrożona 
nowa metoda pracy nauczycieli z 
uczniami oraz uczniów z uczniami 

w naszej szkole „Gimnazjalne 
puzzle zainteresowań ogólnych 

połączonych matematyką”.  

Wykorzystując zainteresowania ogólne 
grupy uczniów dotyczące m.in. 

matematyki, tworzenia gier oraz 
„kręcenia” krótkich filmów powstaną 

wspólne działania uczniów i nauczycieli 
mające na celu przeprowadzenia 
warsztatów oraz prezentacji dla 

uczniów przez uczniów. 

Będą one tworzyły puzzle 
zainteresowań ogólnych 

połączonych matematyką, aby 
lepiej poznać, zrozumieć 

zagadnienia matematyczne. 



Promocja projektu 

Informacje na tablicach ogłoszeń na ulicach miasta Wojnicz. 

Informacja w lokalnej gazecie,  

Informacja na stronach internetowych partnerów projektu, 

Zakładka projektowa na stronie internetowej szkoły,  

Zebrania z rodzicami,  

Spotkanie z burmistrzem i radnymi Gminy Wojnicz,  



Zobowiązania wobec Fundacji mBanku 

Obdarowany zobowiązany jest do zbierania zdjęć, wycinków  

z gazet, skanów informacji  z mediów internetowych, linków 
do podcastów oraz innych materiałów, w których 
informowano o projekcie.  

Obdarowany zobowiązany jest do przekazania informacji o najważniejszych działaniach 
w Projekcie jeden raz w miesiącu (do 5 dnia danego miesiąca), poprzez wypełnienie 
formularza dostępnego na stronie http://mpotega.pl/o-programie i przesłanie go wraz  

z 3 najlepszymi zdjęciami dokumentującymi przebieg Projektu na adres: 
kontakt@mpotega.pl.  

Wybrane materiały posłużą do stworzenia relacji z przebiegu projektu, która zostanie 
zamieszczona na stronie mPotęga.pl. 



ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI  
I UCZNIÓW DO UDZIAŁU  

W PROJEKCIE 
 „Proste sposoby jak poznać, 

zrozumieć i zapamiętać niektóre 
zagadnienia matematyczne” 


