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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa IV

2. Przedmiot

matematyka

3. Temat zajęć:

Rzymski system zapisywania liczb.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat zgodny z podstawą programową.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowanie technologii wpłynie na uatrakcyjnienie lekcji, zwiększy zaangażowanie uczniów w 
przyswajaniu nowej wiedzy.

7. Cel ogólny zajęć

Uczeń poznaje rzymski system zapisywania liczb.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. uczeń stosuje cyfry rzymskie do zapisywania dat, godzin itp.
2. uczeń stosuje liczby rzymskie do zapisywania liczb wielocyfrowych.
3. uczeń odczytuje liczby wielocyfrowe zapisane cyframi rzymskimi.

9. Metody i formy pracy

- pogadanka
- pokaz filmu
- ćwiczenia interaktywne
- ćwiczenia praktyczne

10. Środki dydaktyczne

- youtube
- Zintegrowana Platforma Edukacyjna
- komputer i tablica multimedialna
- Mentimeter
- Canva

11. Wymagania w zakresie technologii
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Komputer z dostępem do internetu, tablica multimedialna.

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

1. Powitanie uczniów.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Podanie tematu lekcji: Rzymski system zapisywania liczb.

Aktywność nr 1

Temat:

Doświadczenie

Czas trwania

5 min

Opis aktywności

Nauczyciel wyświetla zegar za pomocą platformy Canva i prosi uczniów, aby zwrócili uwagę jakimi 
cyframi zapisane są liczby na tarczy tego zegara. 

https://www.canva.com/design/DAE4dkUop3Y/a_hiamvTjTSrkIiWzctSpA/view?utm_content=DAE4dkUop3Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
Uczniowie po przeanalizowaniu zdjęcia odczytują liczby rzymskie na zegarze.

Aktywność nr 2

Temat

Refleksja

Czas trwania

10min

Opis aktywności

W nawiązaniu do doświadczenia nauczyciel pyta uczniów:
Czy odczytanie liczb z zegara było dla Was  trudne, czy nie?
Czy potraficie podać przykłady wykorzystania cyfr rzymskich w zapisie liczb? 

Na tablicy udostępnionej przez nauczyciela w MS Teams  uczniowie zapisują swoje odpowiedzi.

Aktywność nr 3

https://www.canva.com/design/DAE4dkUop3Y/a_hiamvTjTSrkIiWzctSpA/view?utm_content=DAE4dkUop3Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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Temat

Teoria

Czas trwania

15min

Opis aktywności

Projekcja filmu o podstawowych znakach rzymskich i zapisie dużych liczb w systemie rzymskim.

https://www.youtube.com/watch?v=dVKQHyEqTm4

Po obejrzeniu filmu uczniowie pod tematem w swoich zeszytach wpisują najważniejsze znaki rzymskie i 
przykłady tworzenia liczb dużych w systemie rzymskim.

Aktywność nr 4

Temat

Zastosowanie

Czas trwania

10 min

Opis aktywności

Uczniowie rozwiązują test wykonany w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej  dzięki czemu 
wykorzystują i utrwalają  wiedzę zdobytą w czasie projekcji filmu.
https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/68960500

Podsumowanie lekcji

W podsumowaniu nauczyciel mówi do uczniów: Na dzisiejszej lekcji poznaliście najważniejsze znaki 
rzymskie na podstawie których tworzy się liczby w systemie rzymskim. Nauczyliście się zapisywać liczby 
w systemie rzymskim i odczytywać je. 

13. Sposób ewaluacji zajęć

https://www.youtube.com/watch?v=dVKQHyEqTm4
https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/68960500
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Uczniowie w ankiecie ewaluacyjnej stworzonej na platformie Mentimeter odpowiadają na dwa pytania?

Czego nauczyłeś sie na dzisiejszych zajeciach?

Które z zastosowanych narzędzi TIK wpłynęło na zwiększenie Twojego zaangażowania w realizację 
zadań na lekcji?

https://www.menti.com/3wovz19o6w

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

Jako przeglądarkę polecam użyć Google Chrome ze względu na tłumaczenie na język polski.

16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Tak
18. Forma prowadzenia zajęć: hybrydowa

https://www.menti.com/3wovz19o6w
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

