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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa VI

2. Przedmiot

matematyka

3. Temat zajęć:

Zadania z procentami.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Obliczenia procentowe znajdują się w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Bardzo ważne jest 
osadzenie zadań w kontekście praktycznym.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowane technologie uatrakcyjnią lekcję, pozwolą uczniom zrozumieć zagadnienie, sprawdzić swoje 
umiejętności zarówno w czasie pracy samodzielnej jak i grupowej. Nie bez znaczenie będzie także 
rozwijanie kompetencji kluczowych (kompetencje matematyczne i informatyczne).

7. Cel ogólny zajęć

Uczeń stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń oblicza procent danej liczby
2. Uczeń oblicza jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
3. Uczeń stosuje obliczenia procentowe z zadaniach tekstowych osadzonych w kontekście 

praktycznym.

9. Metody i formy pracyb>

Formy:

zbiorowa
indywidualna
grupowa

Metody:

prezentacja, pokaz
burza mózgów
dyskusja
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praktyczna

10. Środki dydaktyczne

Podczas lekcji wykorzystano:

formularze Google
platforma https://epodreczniki.pl/
własna gra na https://wordwall.net 
praca w "pokojach" w TEAMS (podział na grupy)
tablica https://jamboard.google.com/
tablica https://whiteboard.fi/
platforma symbaloo.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:

Prezentacja tematu lekcji (teoria i przykład zastosowania).

Czas trwania

5 minut

Opis aktywności
Nauczyciel prezentuje zawartość całej lekcji wraz z linkami na symbaloo (przesyła link uczniom: 
https://www.symbaloo.com/mix/vi-zadania-z-procentami, przedstawia cele lekcji: 
https://drive.google.com/file/d/1QKxcqZPB19quj0UoJeKVavmwduXmEBd1/view?usp=sharing , a 
następnie przedstawia prezentację w canvie na temat jak obliczać ułamek danej liczby oraz jakim 
procentem jednej liczby jest druga liczba. 

Link do prezentacji: 
https://www.canva.com/design/DAEYFl3MF7E/46v4JTWq2QlvsvbmOgxYng/view?utm_content=DAEYFl3MF7E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

 

Aktywność nr 2

Temat

Refleksja i doświadczenie - czy potrafię zastosować zdobytą wiedzę?

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności
Uczniowie zostają podzieleni na trzy grupy (pokoje w TEAMS) i każda grupa na swojej tablicy jamboard 
dobiera w pary odpowiednio zadanie i  odpowiedź. Uczniowie dyskutują, argumentują, dzielą się swoją 

https://epodreczniki.pl/
https://wordwall.net
https://jamboard.google.com/
https://whiteboard.fi/
https://www.symbaloo.com/mix/vi-zadania-z-procentami
https://drive.google.com/file/d/1QKxcqZPB19quj0UoJeKVavmwduXmEBd1/view?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAEYFl3MF7E/46v4JTWq2QlvsvbmOgxYng/view?utm_content=DAEYFl3MF7E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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wiedzą i sprawdzają, czy potrafią wykorzystać zastosować zdobytą wiedzę. Uczniowie mogą współnie 
liczyć zadanie na kolejnej karcie tablicy albo zapisywać rozwiązania w zeszytach.

Link do tablicy (każda grupa ma swoją tablicę, ale z taką samą treścią): 
https://jamboard.google.com/d/1wG1dQ2JaNyPH2AR1Y3UxFb0Ok8hxVHsLwNWK2TLisAQ/edit?usp=sharing

 

Aktywność nr 3

Temat

Teoria, doświadczenie, refleksja i praktyka - uczniowie tworzą własne teorie, sposoby postępowania, 
sposoby rozwiązania zadania.

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności
Uczniowie rozwiązują zadanie przygotowane przez nauczyciela i udostępnione im na tablicy 
https://whiteboard.fi - uczniowie klikają na link udostępniony im w czasie lekcji. Prezentują własne teorie 
dotyczące rozwiązania zadania, każdy może zastosować swój własny sposób, pracować we własnym 
tempie, uzyskać od naczyciela potrzebne wskazówki. Nauczyciel na bieżąco komentuje sposób 
rozwiązania, naprowadza, zwraca uwagę na ewentualne błędy. Na koniec nauczyciel udostępnia 
uczniom tablice wszystkich uczniom i omawia różne sposoby rozwiązania zadania. Uczniowie, którzy 
szybciej poradzili sobie z zadaniem otrzymują dodatkowe zadanie do wykonania - 
https://learningapps.org/18103815 . Uczniowie, którzy nie zdązyli rozwiązać zadania na learningapps 
mogą skorzystać z linku po lekcji.

 

Aktywność nr 4

Temat

Praktyka i modyfikacja działania- wykorzystanie zdobytej wiedzy w działaniu.

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności
Uczniowie sprawdzają swoje umiejętności rozwiązując, ćwiczenia na epodręczniki, a następnie zadania 
na wordwallu.

Ćwiczenia (własne przygotowanie) do wykonania na epodręczniki: 
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/280975

Quiz do rozwiązania (własne przygotowanie): https://wordwall.net/resource/12173477

 

 

https://jamboard.google.com/d/1wG1dQ2JaNyPH2AR1Y3UxFb0Ok8hxVHsLwNWK2TLisAQ/edit?usp=sharing
https://whiteboard.fi
https://learningapps.org/18103815
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/280975
https://wordwall.net/resource/12173477
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13. Sposób ewaluacji zajęć

Ankieta ewaluacyjna w Formularzach Google: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIU5MOUsxj1llK5X_eDZZNaKuESgtgoELNBqxqfc166b6jhw/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 opracowana głównie do przeprowadzenia zdalnie, jednak po niewielkich modyfikacjach jest 
możliwość przeprowadzenia w warunkach stacjonarnych (zamiast tablicy uczniowie zadania rozwiązują 
w zeszytach i wybrane osoby prezentują swoje rozwiązania na tablicy, a do rozwiązania ćwiczeń z 
aktywności 3 wykorzystują tablety szkolne lub smartfony).

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIU5MOUsxj1llK5X_eDZZNaKuESgtgoELNBqxqfc166b6jhw/viewform?usp=sf_link
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl

