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Matematyczne podróże małe i duże... 
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„Matematyka jest jak kurz. 
Jest wszędzie… I już…” 
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O projekcie „Matematyczne podróże małe i duże…" 

Nasza szkoła, jako jedna z 210 placówek w całej Polsce otrzymała 

dofinansowanie na realizację projektu w ramach III Edycji  

PROGRAMU "mPotęga". 

Organizatorem konkursu grantowego w ramach Programu 

„mPotęga”  była Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra 

Sieć.  

 

Szkolny projekt pod nazwą „Matematyczne podróże małe i duże” 

skierowany był do uczniów klas 4-6 i ich rodziców. Realizowano go 

w okresie od września do grudnia 2016 r.  

Wzięło w nim udział 18 par uczeń – rodzic, którzy poprzez wspólne 

uczestnictwo w zajęciach  poznawali świat matematyki. 

 

Cele szkolnego projektu: 

 zwrócenie uwagi rodziców na możliwość rozwoju 

matematycznego ich dzieci w trakcie codziennego życia; 

 rozwijanie zainteresowań matematycznych i sprawności 

rachunkowej dzieci; 

 kształtowanie umiejętności pracy zespołowej i rodzinnej; 

 zwrócenie uwagi na wagę i rolę wspólnego spędzania 

czasu. 

 

W ramach projektu przeprowadzono cykl spotkań: 

 Rodzinny Turniej Gier Logicznych i Matematycznych,  

 Matematyka w mieście,  

 Matematyka w kuchni,  

 Matematyka we wszechświecie (całodzienna wycieczka do 

planetarium w Chorzowie)  

 Wieczór Gier Rodzinnych.  
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Dla ułatwienia rodzicom pracy z dzieckiem w domu wydano również 

biuletyn – „NIEZBĘDNIK RODZICA czyli jak dostrzec matematykę w 

codziennym życiu i pomóc dziecku w nauce”. 

 

Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na zakup pomocy 

dydaktycznych, zakup artykułów biurowych, plastycznych 

i spożywczych niezbędnych do realizacji zajęć, organizację wycieczki 

do Chorzowa oraz wydanie biuletynu. 

 

Za realizację projektu odpowiadały nauczycielki matematyki: 

mgr Renata Liszka, mgr Anna Matyja, mgr Joanna Sięka. 
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Kilka słów na początek…  

 

Matematyka…  

Już samo to słowo u niektórych dorosłych budzi lęk i niepokój. 

Wracają wspomnienia żmudnych działań, niezrozumiałych poleceń 

i nieskończonej ilości zadań tekstowych. 

Zdarza się, że Rodzice przenoszą swoje negatywne odczucia 

dotyczące tego przedmiotu na swoje dzieci, ostrzegając je – 

„ z matematyką to nie przelewki”, a każde niepowodzenie na 

matematycznym gruncie tłumaczą tym, że ich dziecko to umysł 

humanistyczny, a nie ścisły. 

Prawdą jest, że uczniowie mają rożne predyspozycje do nauki 

poszczególnych przedmiotów, jednakże szkoła podstawowa to ten 

moment w edukacji dzieci, w którym mają one nabyć solidne 

podstawy matematyczne niezbędne im w dalszych etapach 

edukacyjnych, ale przede wszystkim w codziennym życiu. 

Choć pewnie tylko nieliczni z naszych uczniów zostaną sławnymi 

matematykami, to z całą pewnością możemy stwierdzić, że każdemu 

z nich - czy tego chce, czy nie - matematyka towarzyszyć będzie 

każdego dnia. Codziennie przecież liczymy, mierzymy, ważymy, 

sprawdzamy czas, porównujemy, konstruujemy, a umiejętności 

analizy, logicznego myślenia, wyciągania wniosków, przewidywania 

czy uogólniania bez wątpienia czynią nas atrakcyjnymi na rynku 

pracy i otwierają drzwi do kariery. 

„Po co nam to?” – takie pytanie często słyszymy od naszych 

uczniów… 
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Bo matematyka, jest wszędzie! 

To hasło towarzyszy nam podczas lekcji, kiedy zdumieni uczniowie 

odkrywają, że zwykłe robienie zakupów to czynność czysto 

matematyczna. Wtedy dopiero uświadamiają sobie, ze wizyta 

w sklepie to wspaniała lekcja dodawania ułamków dziesiętnych, 

zaokrąglania liczb, szacowania, odejmowania i mnożenia. A kiedy 

trafimy na wyprzedaże to nawet obliczania procentu danej liczby. 

Zachęcamy Państwa do towarzyszenia swoim dzieciom 

w odkrywaniu matematyki w codziennych czynnościach 

i otaczającym nas świecie. Pomocny w tym był cykl zajęć, który 

zrealizowaliśmy dzięki  projektowi mPOTĘGA, a także ta książeczka 

wydana dzięki otrzymanemu dofinansowaniu. Pokażemy w niej, że 

matematyka to nie trud i nuda, ale zabawa i przyjemność. 

Nie wystarczy powiedzieć dziecku – „ucz się”. 

 Zróbmy to RAZEM! 

 

 

 

 

Życzymy powodzenia 

 

Matematyczki  
ze Szkoły Podstawowej nr 2  

Im. Mikołaja Kopernika  
w Nowym Targu 
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ZAKUPY  

Pozwól dziecku na samodzielne zrobienie zakupów 

za niewielką kwotę. Niech zrobi zakupy według listy, 

a za pozostałą resztę kupi sobie jakiś drobiazg. Oczywiście tę rzecz 

kasujemy jako ostatnią, aby mieć pewność, że wystarczy na nią 

pieniędzy. 

 

ŁOWCA OKAZJI 

Przejrzyjcie wspólnie gazetki reklamowe. Umówcie się, że 

dysponujecie pewną kwotą pieniędzy, np. 20 zł. Wybierajcie 

produkty, które chcielibyście kupić dobierając je w taki sposób, aby 

być najbliżej wyznaczonej kwoty. Sprawdźcie wyniki na kalkulatorze. 

 

SKARBONKA I NAUKA OSZCZĘDZANIA 

Wspólnie z dzieckiem załóżcie skarbonkę. 

Na początek, by pokazać na czym polega 

oszczędzanie, umówcie się, że codziennie przez 

np. miesiąc, będziecie odkładać 1 zł. Po tym 

czasie otwórzcie skarbonkę, policzcie wspólnie 

pieniądze i wybierzcie się na zakupy. Pokażcie, że 

z codziennie odkładanej drobnej kwoty, już po miesiącu można 

kupić "coś większego". 

 

CZY TO SIĘ OPŁACA? 

Podczas zakupów zastanówcie się, czy bardziej opłacalne jest 

kupienie większego opakowania danego produktu, czy kilku 

mniejszych. Ile dzięki temu można zaoszczędzić? 
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ODWAŻNE ODWAŻNIKI  

Obejrzyjcie różne opakowania produktów 

spożywczych  - w jakich jednostkach podana jest 

ich waga lub objętość? 

Przygotujcie różne produkty spożywcze – mąkę, 

sól, kaszę, płatki owsiane, ryż itp.  Sprawdźcie ile waży szklanka 

danego produktu. 

 

 

ŚWIADOMY KONSUMENT 

Czy wiecie ile mięsa jest w parówce? Ile cukru zawiera ulubiony 

jogurt lub napój owocowy? Czytajcie etykiety produktów, aby to 

sprawdzić. Dla lepszego efektu odważcie i wsypcie do szklanki taką 

ilość cukru lub soli jaką zawiera badany smakołyk. Wyniki mogą 

zadziwiać i przerażać!  

 Pamiętaj – 1 łyżeczka to około 5 g. 

 

UŁAM KAWAŁEK 

Czekolada, pizza, tort - świetnie tłumaczą podstawy 

ułamków.  

Pizza została podzielona na 5 kawałków, tata zjadł 2 z 

nich - 2 z 5, jak to zapisać w formie ułamka? (
2
/5) 

1
/4 czekolady dla mnie - 

1
/3 dla Ciebie. Po ile kostek 

mamy? Kto ma więcej?  Jaka część czekolady została? 
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ZOSTAŃ SZEFEM KUCHNI  

Wspólne pieczenie i gotowanie do doskonała 

okazja do ćwiczeń matematycznych.  

W przepisach aż roi się od ułamków zwykłych 

i dziesiętnych oraz różnych jednostek wagi.  

To również wspaniały trening czytania ze zrozumieniem. Spróbujcie 

upiec ulubione ciasto i połączcie przyjemne z pożytecznym. 

Przed wspólną pracą, warto przekształcić kilka ulubionych 

przepisów tak, by dziecko oswajało się z różnymi ich zapisami albo 

zaproponować zrobienie zwiększonej porcji np. 1,5. 

ZDROWY KREM CZEKOLADOWY 

0,5 banana  

0,5 awokado 

50 g daktyli 

1 łyżka kakao 

 

Banana obrać i pokroić na mniejsze kawałki, wydrążyć awokado. 

Wszystkie składniki zmiksować na gładką masę. 

 

ZIELONE Smoothie  

100 g szpinaku 

½ awokado 

1 banan 

¾ pomarańczy 

sok z ½ cytryny 
5
/8 jabłka ze skórką 

200 ml soku z pomarańczy 

 

Owoce obrać, pokroić na kawałki, wrzucić do dzbanka i zblendować. 
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PALCEM PO MAPIE 

Obejrzyjcie wspólnie plan miasta.  

Zwróćcie uwagę na skalę w jakiej go 

sporządzono? Co ona oznacza?  

Zmierzcie wybraną ulicę na mapie. Jak długa jest ona 

w rzeczywistości? 

Odnajdźcie ważne obiekty w waszym mieście, spróbujcie wytyczyć 

trasę, którą dziecko idzie do szkoły, dziadków, na zajęcia sportowe. 

A może zaplanujecie trasę najbliższego spaceru? 

 

KROK W KROK  

W czasie spacerów możecie użyć krokomierza 

(aplikacja na telefon). Pozwoli to na 

wyobrażenie sobie większych jednostek 

długości np. 1 km. Sprawdźcie w jakim czasie 

pokonacie taką trasę pieszo, a w jakim jadąc na 

rowerze. 

 

ZMIERZ DŁUGOŚĆ SWOICH KROKÓW 

Zmierzcie długość swoich kroków. Następnie ustalcie pewną 

odległość np. 2 m i spróbujcie ją odmierzyć za pomocą swoich 

kroków. Sprawdźcie wynik za pomocą metra. Kto znajdzie się 

najbliżej celu – będzie zwycięzcą! 
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W DOMKU KRASNOLUDKA 

Zróbcie projekt pokoju dziecka w dogodnej skali (np. 1:100 tzn. że 

wymiary rzeczywiste zostały pomniejszone 100-krotnie). 

Wykonajcie odpowiednie pomiary i zabawcie się w architektów. 

 

PODRÓŻ ZA JEDEN UŚMIECH  

Wykorzystajcie kalkulatory odległości dostępne w internecie 

i sprawdźcie, jak daleko jest np. z Warszawy do innych stolic 

europejskich. Jak długo jechalibyście np. do Paryża ze średnią 

prędkością 100 km/h? 

 

BRYŁY W ARCHITEKTURZE  

Jaki kształt ma piramida Luwru?  

A wieża w Pizie?  

Jakie bryły odnajdujesz w budowli bazyliki 

w Tumie?  

Obejrzyjcie wspólnie w internecie lub 

w albumie zdjęcia ciekawych budowli 

i zabawcie się w poszukiwaczy brył.  

Uczniowie klas 5 i 6 mogą zaskoczyć Was wiedzą na temat 

graniastosłupów i ostrosłupów. 

 

DAWNO, DAWNO TEMU… 

Tuzin, kopa, mendel… Czy wiecie ile oznaczają te używane niegdyś 

jednostki? Wspólnie poszukajcie informacji na ten temat. 
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SPACER PO LESIE  

Podczas spaceru odszukaj, gdzie ukryły się odcinki 

prostopadłe i równoległe. Obejmij drzewo, zmierz, 

jaki obwód ma jego pień.  

Poszukajcie różnych figur geometrycznych, np. 

pięciokąta ukrytego w płatkach kwiatów. 

Zaobserwujcie symetrię w świecie motyli  lub w porożach zwierząt 

jeleniowatych. 

 

ROZBUDŹ CIEKAWOŚĆ 

Bionika? Fraktale? Pytania Fermiego? Ciąg Fibonacciego 

w przyrodzie?  

Zafascynujcie się matematyką obecną w otaczającym nas świecie! 

 

MATEMATYCZNY ARTYSTA 
 
Domowe zawody na najciekawszy rysunek 

składający się z samych: 

a) kół 

b) trójkątów 

c) prostokątów 

 

POTRAFISZ NARYSOWAĆ ? 

 

W ciągu 10 minut narysujcie jak najwięcej różnych figur o obwodzie 

16 cm.  

Wersja II: W ciągu 10 minut narysujcie jak najwięcej rożnych 

prostokątów o obwodzie 12 cm. 
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ZEGAR –MISTRZ 

Za ile dni będą wakacje? Ile to godzin? Ile minut? 

Ile trwa ulubiony film? Ile to minut? Ile sekund? 

Która godzina jest teraz w Nowym Jorku? 

A w Singapurze?  

Obliczcie różnicę czasu! 

 
 
 

URODZINY  

Wyjątkowe zadanie dla solenizanta!  

Oblicz, ile miesięcy przeżyłeś? A ile to dni? Może  

odważysz się przeliczyć to na godziny?  

A czy uwzględniłeś lata przestępne?  

 
 
 
 
NIECODZIENNE ODMIERZANIE 
 

Zmierzcie długość pokoju za pomocą metra. Przygotujcie patyczki  

o długości 1 dm (10 cm)? Zmierzcie pokój patyczkami. Jak długi jest 

teraz pokój? Czy się rozszerzył? Porozmawiajcie o różnych 

jednostkach. Sprawdźcie ile to 1 km? Co znajduje się w tej odległości 

od waszego domu? (wykorzystajcie tradycyjną mapę lub mapy 

internetowe). 
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SZUKANIE SKARBÓW 

Z punktu informacyjnego miasta, zabierzcie mapę 

waszej miejscowości. Ukryjcie skarb (lizak?) 

i zaznaczcie to miejsce na mapie. Zabawcie się w 

poszukiwacza skarbów.  

Zabawa gwarantowana! 

 

WAKACJE MARZEŃ 

Wybierzcie wspólnie miejsce na wasze 

wakacje. Poszukajcie w internecie 

noclegu, pomyślcie o wyżywieniu, 

kosztach podróży i dodatkowych 

atrakcjach.  

Obliczcie ile będzie kosztowała taka 

wyprawa? Jak długo i jakie kwoty musicie 

oszczędzać, aby taka podróż była 

możliwa?  

 

WODNE PRZYGODY 

Za pomocą menzurki lub butelki odmierzcie 1 litr 

wody. Sprawdźcie, który garnek w domu ma 1 litr? 

Który ma 3 litry? Który pół litra? Ile szklanek wody 

potrzeba aby wypełnić 1 litrowy garnek? 

Oszacujcie ile litrów wody mieści się w wannie? 
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REKORDZIŚCI 

Poszukajcie w Internecie lub książkach "polskich NAJ…"- najwyższa 

góra, najwyższa budowla, najgłębsze jezioro, najdłuższa rzeka, 

najcieplejsze miejsce, rekord zimna. Spróbujcie wyjaśnić 

poszczególne jednostki i je porównać do znanych obiektów np. ile 

bloków trzeba ustawić jeden na drugim aby uzyskać głębokość 

najgłębszego jeziora? Porównajcie "polskie NAJ..."  ze "światowymi 

NAJ..."  

 

SIATKA 

Rozłóżcie pudełko po produktach 

spożywczych (herbata, płatki, niektóre 

ciasta). Spróbujcie obciąć te elementy które 

służą tylko do sklejenia bryły. Udało się? 

 

PROMOCYJNE OBNIŻKI 

Wybierzcie się na wyprzedaż . Ile kosztują  przecenione 

produkty? Ile kosztowały wcześniej? Czy 50% to 

zawsze to samo? A może nigdy? 

 

MOJA MAKIETA 

Za pomocą pudełek po różnych produktach zbudujcie makietę 

miasta (zamku).  Wytnijcie okna, drzwi. Oklejcie pudełka 

jednokolorowym papierem. Sprawcie by makieta była 

najpiękniejsza. Nazywajcie używane bryły. 
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DUŻE LICZBY I ICH ŚWIAT. 

KOSMOS 

Jak daleko jest z ziemi do księżyca? A do słońca? Co 

to znaczy? 

Co można kupić za milion? A za 30 milionów?  W 

projekcie budżetu państwa na 2017 rok 

zaplanowano dochody  na kwotę 324,1 mld zł.  Ile 

to jest? Jak sobie to wyobrazić? 

 

 

GRY planszowe i nie tylko 

Obecnie na rynku znajduje się wiele gier planszowych, karcianych, 

logicznych które znacząco pomagają w kształtowaniu intuicji 

matematycznych. Gry te uczą logicznego myślenia, strategii, nowych 

rozwiązań. Ćwiczą pamięć, orientację przestrzenną często nawet 

zwykłą arytmetykę.  Dzieci często są w nie bardzo zaangażowane 

i nawet nie wiedzą jak dużo się przy takiej zabawie uczą. Zachęcamy 

do poszukiwania takich pozycji. Są to dobre sposoby na aktywne 

i twórcze spędzanie wolnych chwil razem. 

 

KLOCKI 

Ciekawym pomysłem na kształtowanie intuicji matematycznych są 

klocki. Poczynając od tradycyjnych drewnianych kształtów (z których 

już 3-latki budują skomplikowane budowle) kończąc na klockach 

typu Lego. W sieci internetowej można znaleźć różne zastosowania 

ich do nauki matematyki (tabliczka mnożenia, ułamki, symetria- 

nawet Twierdzenie Pitagorasa czy dwumian Niutona).  

Warto poszperać! 
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ZASOBY SIECI 

Początek XXI wieku to bez wątpienia czas Internetu. Dla rodziców, 

którzy dorastali i uczyli się bez tej zdobyczy techniki często jego 

zasoby są niedoceniane. A można tam znaleźć wiele na temat 

matematyki. Polecamy strony WWW na których znajdziemy 

wyjaśnienia matematyczne, ćwiczenia interaktywne dla dzieci 

dostosowane do ich wieku, często z podziałem na klasy i temat np.: 

 

www.matzoo.pl 

www.matematykainnegowymiaru.pl 

www.epodreczniki.pl 

www.matematyka.wroc.pl 

www.matematyka.pl 

www.math.edu.pl/testy-sp 

 

Świetną pomocą mogą okazać się wykłady matematyków na 

popularnym kanale youtube: 

Tomasz Gwiazda 

Nictrudnego.edu.pl 

KhanAcademyPolski 

Krystyna Węgrzyn 

 

Polecamy również blogi matematyków: 

 

http://www.matmagwiazdy.pl/ 

http://e-matematyk.blogspot.com/ 

http://matematykawpodstawowce.pl/ 

 

Wpisując w wyszukiwarkę temat lekcji znajdziemy również wiele 

kart pracy i ćwiczeń – którymi można ubogacić przygotowanie 

dziecka do zajęć i utrwalać wiedzę. 

 

http://www.matzoo.pl/
http://www.matematykainnegowymair.pl/
http://www.epodreczniki.pl/
http://www.matematyka.pl/
http://www.math.edu.pl/testy-sp
https://www.youtube.com/channel/UCQYPNNQExri6AG5NmQjmvNg
http://e-matematyk.blogspot.com/
http://matematykawpodstawowce.pl/
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Biuletyn wydano dzięki dofinansowaniu otrzymanemu 

w ramach III Edycji PROGRAMU "mPotęga" 
dla projektu „Matematyczne podróże małe i duże” 

realizowanego  
w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu. 

 


