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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa IV

2. Przedmiot

matematyka

3. Temat zajęć:

Koła i okręgi.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Wybrany temat jest zgodny z podstawą programową matematyki dla II etapu edukacyjnego oraz z 
programem nauczania w klasie IV "Matematyka z plusem" wyd. GWO.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowanie technologii uatrakcyjni lekcję, uczniowie z większym zaangażowaniem będą podejmować 
kolejne aktywności. Zwiększy się efektywność uczenia. Będzie możliwa szybka weryfikacja wiedzy i 
umiejętności opanowanych po zrealizowanej lekcji. Podniesie się również poziom kompetencji cyfrowych 
ucznia.

7. Cel ogólny zajęć

Posługiwanie się pojęciami koło oraz okrąg, a także ich podstawowymi własnościami.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń wskazuje na rysunku cięciwę, średnicę oraz promień koła i okręgu.
2. Uczeń rysuje cięciwę koła i okręgu, a także, jeżeli dany jest środek okręgu, promień i średnicę.
3. Uczeń umie kreślić koło i okrąg o danym promieniu.
4. Uczeń umie wyróżnić spośród figur płaskich okręgi i koła.

9. Metody i formy pracy

Metody: film instruktażowy, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia interaktywne, gry i quizy dydaktyczne, 
pokaz, praca z podręcznikiem.
Formy: praca indywidualna i grupowa

10. Środki dydaktyczne

multipodręcznik GWO "Matematyka z plusem 4"
aplikacje Mathspad, Formularze Google, Jamboard
serwis internetowy You Tube  (Pi-stacja)
Zintegrowana Platforma Edukacyjna
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11. Wymagania w zakresie technologii

komputer, laptop, tablet z dostępem do internetu
tablica interaktywna
uczniowie będą pracować indywidualnie przy swoim komputerze, laptopie lub tablecie

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

1. Powitanie uczniów.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Podanie tematu i celów lekcji.

Aktywność nr 1

Temat:

Wprowadzenie do tematu lekcji.

Czas trwania

15

Opis aktywności

Nauczyciel zademonstruje jak korzystać z cyrkla w aplikacji Mathspad. Uczniowie otrzymają polecenie 
wykonania rysunku okręgu na monitorze interaktywnym.  Następnie po wykonaniu tego ćwiczenia 
każdy uczeń otrzymuje czystą kartkę oraz przygotowuje swój cyrkiel.  Na monitorze zostanie 
wyświetlony drugi film z serwisu YouTube. Uczniowie w trakcie oglądania na kartkach mają wykonać 
rysunek "ziarna życia"-instrukcja jego wykonania znajduje się w filmie. Uczniowie doświadczą 
posługiwania się cyrklem.
https://www.mathspad.co.uk/i2/construct.php
https://www.youtube.com/watch?v=ZJjOzx8wn1Q

Aktywność nr 2

Temat

Dzielenie się refleksjami po czynnościach z pierwszej aktywności.

Czas trwania

5

Opis aktywności

Uczniowie podzielą się swoimi refleksjami po aktywności nr 1.  Odpowiadają na pytania:

1. Co podobało Ci się w ćwiczeniach, które robiłeś?
2. Co to jest okrąg?

https://www.mathspad.co.uk/i2/construct.php
https://www.youtube.com/watch?v=ZJjOzx8wn1Q
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3. Podaj przykłady okręgów w Twoim otoczeniu.
4. Do czego możesz wykorzystać umiejętność rysowania okręgu?
5. Czy znasz sposoby narysowania okręgu (bez użycia cyrkla)?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7rjg83QAqYIMNirbXvLHCQB49BXAXj6Ytw25BwzJK_UXZ-
Q/viewform?usp=pp_url

Aktywność nr 3

Temat

Porządkowanie poznanych wiadomości.

Czas trwania

15

Opis aktywności

Uczniowie obejrzą film porządkujący wiadomości na temat kół i okręgów oraz ich podstawowych 
własności. Po tym etapie uczniowie będą wiedzieć:

jaka jest różnica między kołem i okręgiem,
co to jest promień, cięciwa, średnica.

https://www.youtube.com/watch?v=Z7blY8CZW-8
Następnie uczniowie będą pracować z podręcznikiem, wykorzystując wiedzę na temat kół i okregów.

Aktywność nr 4

Temat

Podsumowanie i utrwalenie wiadomości.

Czas trwania

10

Opis aktywności

Uczniowie rozwiążą test samosprawdzający, który został wykonany przy użyciu narzędzi dostępnych na 
Zintegrowanej Platformiw Edukacyjnej.
https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/87583000

Podsumowanie lekcji

Uczniowie po tej lekcji potrafią rysować koła i okręgi, nauczą się korzystać z cyrkla. Potrafią wskazać 
środek okręgu, promień, cięciwę, średnicę. Potrafią wskazać różnice między kołami i okręgami oraz 
wybrać z figur geometrycznych te, które są kołami i okręgami.

13. Sposób ewaluacji zajęć

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7rjg83QAqYIMNirbXvLHCQB49BXAXj6Ytw25BwzJK_UXZ-Q/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7rjg83QAqYIMNirbXvLHCQB49BXAXj6Ytw25BwzJK_UXZ-Q/viewform?usp=pp_url
https://www.youtube.com/watch?v=Z7blY8CZW-8
https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/87583000


4

Ewaluacja zostanie przeprowadzona w formie ankiety, przy użyciu Jamboarda. Uczniowie odpowiedzą na 
dwa pytania:

1. Co najbardziej podobało Ci się na tych zajeciach?
2. Co sprawiło Ci na lekcji najwięcej trudności?

https://jamboard.google.com/d/1QJOEcBIIWhC4gTtezZeAzTBBCbCP1J_LInGpdJiEeII/edit?usp=sharing

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Tak
18. Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna

https://jamboard.google.com/d/1QJOEcBIIWhC4gTtezZeAzTBBCbCP1J_LInGpdJiEeII/edit?usp=sharing
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

