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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa VII

2. Przedmiot

matematyka

3. Temat zajęć:

Wielkości wprost proporcjonalne.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Tematyka znajduje się w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Ważne jest wskazanie 
zastosowania obliczeń w zadaniach o treściach praktycznych (zastosowanie w życiu codziennym).

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowane narzędzia pozwolą zrozumieć omawiane zagadnienia, urozmaicą i wzbogacą lekcję, 
wzbudzą zainteresowanie wśród uczniów. Są niezbędne w prowadzeniu zajęć zdalnych.

7. Cel ogólny zajęć

Uczeń rozumie pojęcie wielkości wprost proporcjonalnych i potrafi to zastosować w prostych zadaniach.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń rozróżnia wielkości wprost proporcjonalne.
2. Uczeń wymienia wielkości wprost proporcjonalne.
3. Uczeń rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem własności wielkości wprost 

proporcjonalnych.

9. Metody i formy pracyb>
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Formy:

zbiorowa
indywidualna
grupowa

Metody:

praca zdalna (TEAMS)
eksponująca (pokaz)
praktyczna
dyskusja

10. Środki dydaktyczne

Podczas lekcji wykorzystano:

film z https://pistacja.tv/ 
tablica https://jamboard.google.com/ 
tablica https://whiteboard.fi/
własny quiz na https://wordwall.net
platformę https://epodreczniki.pl/ 
https://wakelet.com/
komputery z dostępem do Internetu

11. Wymagania w zakresie technologii

Dowolne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

12. Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat:

Doświadczenie - wprowadzenie do tematu lekcji, przykłady.

Czas trwania

10min.

Opis aktywności
Nauczyciel przedstawia uczniom cele lekcji, następnie uczniowie ogladają film (do 9 minuty) 
udostępniony poprzez link lub ekran nauczyciela: https://pistacja.tv/film/mat00374-proporcja-
prosta?playlist=573

 

Aktywność nr 2

Temat

Refleksja - analiza przedstawionych przykładów.

Czas trwania

https://pistacja.tv/
https://jamboard.google.com/
https://whiteboard.fi/
https://wordwall.net
https://epodreczniki.pl/
https://wakelet.com/
https://pistacja.tv/film/mat00374-proporcja-prosta?playlist=573
https://pistacja.tv/film/mat00374-proporcja-prosta?playlist=573
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7min.

Opis aktywności
Nauczyciel prosi uczniów o własne refleksje na temat jak będą rozpoznawać wielkości wprost 
proporcjonalne, na co zwracać uwagę, co im będzie pomagało, a co sprawia trudność. Uczniowie 
wypowiadają się na forum - dyskusja.

Aktywność nr 3

Temat

Teoria - wnioski

Czas trwania

10min.

Opis aktywności
Uczniowie zostają podzieleni na grupy (pokoje w TEAMS) i na podstawie wcześniejszych przykładów, 
wskazują, jak rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne, uogólniają w jaki sposób będą rozpoznawać 
takie wielkości - zaznaczają na tablicy prawidłowe czynności, mogą także zapisać własne wnioski. Link 
do tablicy: 

 https://jamboard.google.com/d/1JNu_dfPoXSFg9ltCoh21Gw1pxg7naQbuwV2qugEHF2o/edit?usp=sharing

Każda grupa ma swoją tablicę. Po zamknięciu pokoi zostaje omówione, co uczniowie zaznaczali. Notatka 
do zeszytu.

Aktywność nr 4

Temat

Praktyka - wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Czas trwania

15min.

Opis aktywności
Uczniowie rozwiązują proste zadania tekstowe z zastosowaniem własności wielkości wprost 
proporcjonalnych.

Zadanie: https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/995810  

Uczniowie rozwiązują zadanie na tablicy https://whiteboard.fi/ (link otrzymują na czacie w czasie lekcji), 
nauczyciel obserwuje poczyniania każdego z uczniów, udziela wskazówek, w razie potrzeby 
naprowadza. 

Quiz: https://wordwall.net/resource/12381285 

 Uczniowie na koniec otrzymują link, w którym znajdują się elementy wykorzystane na lekcji: 
https://wke.lt/w/s/3BfBQU 

13. Sposób ewaluacji zajęć

https://jamboard.google.com/d/1JNu_dfPoXSFg9ltCoh21Gw1pxg7naQbuwV2qugEHF2o/edit?usp=sharing
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/995810
https://whiteboard.fi/
https://wordwall.net/resource/12381285
https://wke.lt/w/s/3BfBQU
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Ankieta wykonana w formularzach Google: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgKw9fPysUBEgYSI8FttOej2D9t_29AgGmuWmM0zl9yY9TdA/viewform?usp=sf_link

 

14. Licencja

CC0 1.0 Universal - Przekazanie do Domeny Publicznej. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Lekcja do przeprowadzenia w formie zdalnej, po modyfikacji może również zostać przeprowadzona w 
formie stacjonarnej, ale wówczas uczniowie powinni mieć dostęp do tabletu lub smartfona z dostępem 
do Internetu.

16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy platformy epodreczniki.pl
18. Forma prowadzenia zajęć: zdalna

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgKw9fPysUBEgYSI8FttOej2D9t_29AgGmuWmM0zl9yY9TdA/viewform?usp=sf_link
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl

