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WStęp
Szanowni	Nauczyciele,	drodzy	Rodzice,	o	tym,	że	matematyka	to	ważny	przedmiot,	wie-
my	wszyscy.	Dzieci	jednak	nie	zawsze	są	tego	świadome.	Od	lat	staram	się	urozmaicać	
lekcje,	pokazuję	uczniom,	że	nie	jest	to	przedmiot,	którego	trzeba	się	bać,	bo	czy	nie	le-
piej	jest	zaprzyjaźnić	się	z	„matmą”,	niż	walczyć	z	matematyką?	
Książka	Matma inaczej, czyli pomysły na przełamanie rutyny na lekcji	prezentuje,	jak	wy-
glądają	prowadzone	przeze	mnie	lekcje	matematyki,	w	których	biorą	udział	dzieci	i	mło-
dzież	w	wieku	10–15	lat.	Publikacja	zawiera	pomysły	 i	podpowiedzi,	 jak	na	zajęciach	
realizować	trudne	a	czasem	i	nudne	tematy.	Chcę	zaprezentować	Wam	też	kilka	metod	
stosowanych	podczas	lekcji	powtórzeniowych.	Zacznijcie	je	stosować,	a	sami	zobaczycie	
jak	bardzo	zajęcia	mogą	się	zmienić.	Przekonajcie	się,	w	jaki	sposób	można	wykorzystać	
różnorakie	narzędzia	–	 i	 te	najnowocześniejsze	jak	tablet	czy	smartfon,	czy	te	bardziej	
„tradycyjne”	–	karty	matematyczne,	kości	albo	zaadaptowane	na	potrzeby	zajęć	gry	plan-
szowe,	a	nawet…	packi	na	muchy.	
Sądzę,	że	książka	przyda	się	nauczycielom	matematyki	na	lekcjach,	ale	także	może	stano-
wić	inspirację	na	zajęcia	dodatkowe.	Zachęcam	do	korzystania	z	niej	w	pracy	z	uczniami	
o	 specyficznych	potrzebach	edukacyjnych.	Mam	nadzieję,	 że	moje	pomysły	 sprawdzą	
się	na	obozach	matematycznych,	koloniach,	zielonych	szkołach	i	że	będą	inspiracją	do	
tworzenia	własnych	zabaw	–	nie	tylko	matematycznych.	
Książka	ta	nie	powstałaby,	gdyby	nie	inspirujący	mnie	nauczyciele	matematyki,	których	
poznałam	dzięki	udziałowi	w	konferencjach	organizowanych	przez	Stowarzyszenie	Na-
uczycieli	Matematyki.
Dziękuję!
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Jak radzić Sobie 
z trudnymi tematami?

Nauczyciel	matematyki	po	kilku	latach	pracy	zauważa,	że	istnieją	partie	materiału,	których	opano-
wanie	sprawia	trudność	kolejnym	rocznikom	uczniów.	Badania	wskazują,	że	pomocne	mogą	być	
tutaj	wizualizacje	–	rysunek	czy	schemat.	Dla	uczniów	to	dobry	punkt	wyjścia,	pierwszy	krok	do	
analizy	danych	liczbowych	oraz	związków	miedzy	nimi.	Powiązanie	tych	wizualizacji	z	tematyką	
bliską	uczniowi	sprawia,	że	matematyka	staje	się	przystępniejsza	i	łatwiejsza	do	opanowania.	

Przeliczanie jednostek
Moim	uczniom	temat	ten	kojarzy	się	z	Plastusiem.	Każdą	lekcję,	która	dotyczy	przeliczania	jedno-
stek	masy	i	długości	w	klasie	IV	czy	jednostek	pola	i	objętości	w	kolejnych	latach	nauki,	rozpoczy-
nam	od	namalowania	Plastusia.	Poniżej	dwa	Plastusie.	
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Oto zestaw QR kodów z wykorzystaniem, którego ćwiczymy opanowanie umiejętności, 
uczeń powinien interpretować:

•	 100%	 danej	 wielkości	 jako	 całość,	 50%	 –	 jako	 połowę,	 25%	 −	 jako	 jedną	 czwartą, 
10%	–	jako	jedną	dziesiątą,	1%	–	jako	setną	część	danej	wielkości	liczbowej;

•	 w	przypadkach	osadzonych	w	kontekście	praktycznym	oblicza	procent	danej	wielkości	
w	stopniu	trudności	typu	50%,	10%,	20%.
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Oto zestaw QR kodów z wykorzystaniem, którego ćwiczymy opanowanie umiejętności, 
uczeń powinien:

•	 dodawać	 i	 odejmować	w	 pamięci	 liczby	 naturalne	 dwucyfrowe;	 liczbę	 jednocyfrową	
dodawać	do	dowolnej	liczby	naturalnej	i	odejmować	od	dowolnej	liczby	naturalnej;

•	 mnożyć	i	dzielić	liczbę	naturalną	przez	liczbę	naturalną	jednocyfrową,	dwucyfrową	lub	
trzycyfrową	sposobem	pisemnym,	w	pamięci	(w	najprostszych	przykładach);	

•	 wykonywać	dzielenie	z	resztą	liczb	naturalnych;	
•	 stosować	wygodne	dla	siebie	sposoby	ułatwiające	obliczenia,	w	tym	przemienność	i	łącz-

ność	dodawania	i	mnożenia;
•	 porównywać	liczby	naturalne	z	wykorzystaniem	ich	różnicy	lub	ilorazu;
•	 obliczać	kwadraty	i	sześciany	liczb	naturalnych;	
•	 stosować	reguły	dotyczące	kolejności	wykonywania	działań.
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Oto zestaw QR kodów z wykorzystaniem, którego ćwiczymy opanowanie umiejętności, 
uczeń powinien:

•	 obliczać	długość	okręgu	o	danym	promieniu	lub	danej	średnicy;
•	 obliczać	promień	lub	średnicę	okręgu	o	danej	długości;	
•	 obliczać	pole	koła	o	danym	promieniu	lub	danej	średnicy;	
•	 obliczać	promień	lub	średnicę	koła	o	danym	polu.	
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