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Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu 

 

Nazwa zajęć: Zajęcia „Komnaty matematycznych tajemnic”  przeznaczone dla dzieci 

szczególnie uzdolnionych. 

 

OPIS  ZAJĘĆ 

 

1. Powitanie. 

2. Autoprezentacja. 

3. Przedstawienie rodzicom, że ich dzieci biorą udział w projekcie „Lepszy start – 

wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Swarzędz” współfinansowany przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci szczególnie uzdolnionych matematycznie – 

możecie być Państwo dumni, że znalazły się tutaj właśnie Państwa dzieci. Wreszcie 

zauważono, że dzieciom zdolnym poświęca się zbyt mało czasu, w wyniku czego  

te uzdolnienia po prostu się marnują. Światełkiem w tunelu było to, że Minister 

Edukacji Narodowej  ogłosiła rok szkolny 2010/2011 „Rokiem utalentowanego 

ucznia” Oznacza to początek zmian na korzyść dostrzegania potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych uzdolnionych dzieci, w tym także uzdolnionych matematycznie. Jest 

to oczywiście długi proces. Póki co, dzięki funduszom pozyskanym z Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zajęcia takie możemy 

rozpocząć tu i teraz.  

5. Projekt nosi nazwę: „Komnaty matematycznych tajemnic”. Rozwiązywanie 

matematycznych tajemnic będzie odbywało się w 6 komnatach, do których wejście 

poprzedzone jest pobytem w Sali Wejściowej: 

 Sala Wejściowa 

 Komnata Liczb 

 Komnata Czasu i Pieniędzy 

 Komnata Miar i Wag 

 Komnata Figur Geometrycznych 

 Komnata Zaklętych Zadań z Treścią 

 Komnata Magicznego Kangura – rozwiązywanie zadań konkursowych z lat ubiegłych 
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6. Na zajęciach rozwiązywane będą zadania o nieco podwyższonym stopniu trudności. 

Trudność ta może wystąpić już w samym sposobie sformułowania zadania, ale  

i w różnym sposobie rozwiązywania zadań, czy nawet w sposobie formułowania 

odpowiedzi. Zadania te pobudzą uczniów do większego wysiłku umysłowego  

i logicznego rozumowania. Wszystko to połączone z atmosferą tajemniczości zawartej 

w komnatach i atmosferą dobrej zabawy sprawi, że zajęcia będą dla dzieci atrakcyjne. 

 

7. Przedstawienie Rodzicom środków dydaktycznych przeznaczonych na realizację 

zadań. 

8. Przedstawienie harmonogramu tygodniowego i godzinowego prowadzonych zajęć. 


