
INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 LIGA KLAS IV-VIII 

Rok szkolny 2020/2021

           „Matematyczne potyczki II”

Organizator i koordynator  innowacji:
mgr Halina Włoszczyńska - nauczyciel bibliotekarz

Cele: 
1. Rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia umiejętności z matematyki.

2. Nabywanie i rozwijanie wiedzy oraz umiejętności matematycznych poprzez zabawę
i zdrowe współzawodnictwo, popularyzacja matematyki wśród uczniów.

3. Poznanie  sylwetek  Profesorów  Lwowskich  i  tła  historycznego  w  80.  rocznicę
wydarzeń z 1941 roku oraz  prezentacja dla społeczności szkolnej.

4. Rozwijanie  zdolności  i  zainteresowań  matematycznych,  informatycznych,
plastycznych, teatralnych, fotograficznych i filmowych.

5. Doskonalenie  umiejętności  korzystania  z  narzędzi  multimedialnych,  korzystania
z różnych  źródeł  informacji  oraz  doskonalenie  ich  gromadzenia,  selekcjonowania
i opracowywania i wykorzystywania z poszanowaniem praw autorskich.

Czas trwania : od września 2020 r do czerwca 2021 roku.

Organizatorzy i koordynatorzy poszczególnych działań: 
Halina  Włoszczyńska  –  nauczyciel  bibliotekarz,  Katarzyna  Krzysztofik-  nauczyciel
matematyki, Beata Foltyn- nauczyciel matematyki, Mirosław Rubacha -nauczyciel historii ,
Jolanta Litmanowska- nauczyciel religii, Grażyna Rogulska-nauczyciel j. rosyjskiego, Robert
Ogonowski-nauczyciel informatyki. Pomoc-wychowawcy klas IV-VIII.

Jury: Dyrektor szkoły – p. Stanisława Socha, wicedyrektor  szkoły-p. Barbara Chojnacka
oraz koordynatorzy: p. Halina Włoszczyńska i p. Katarzyna Krzysztofik. 

Zasady współzawodnictwa: 
W Lidze Klas współzawodniczą ze sobą klasy IV- VI, VII-VIII pod opieką wychowawców
przy wsparciu nauczycieli przedmiotów w zależności od rodzaju zdania. Do każdego zadania
wskazany  jest  nauczyciel(e)  koordynujący  wykonanie  zadań  przez  uczniów  w  zespołach
klasowych. Pomoc-wychowawcy klas.



 Szczegółową  informację  dla  uczniów  opracowują  koordynatorzy  poszczególnych
 konkurencji  w  porozumieniu   z  koordynatorem  głównym  i  przedstawiają
wychowawcom  a  wychowawcy  uczniom  najpóźniej  1  miesiąc  przed  wykonaniem
zadania.

Konkurencja 1

„ W hołdzie Profesorom Lwowskim”- plakaty do 26 X  2020 r. 

Koordynatorzy  zadania  -p.  Grażyna  Rogulska  i  p.  Halina  Włoszczyńska  we
współpracy z wychowawcami klas IV-VIII.

Prezentacja graficzna w formie plakatu 60x40 -Wystawa prac od 28 X  2020 r.

Ocena  jury  uwzględniać  będzie  zawartość  merytoryczną  z  uwzględnieniem
biografii i tła historycznego,  stopień trudności wykonania  i jego estetykę. 

Konkurencja 2 Maraton matematyczny II- „Matematyka da się lubić!”- do
15 XII 2020 r. 

 Klasy IV-te – Mistrz Tabliczki Mnożenia  - koordynator p. Katarzyna
Krzysztofik –wyniki do 15 XII 2020 r.

 Klasy V-te – Mistrz Sudoku – koordynator p. Robert Ogonowski-wyniki
do 15 XII 2020 r.

 Klasy VI-te - Mistrz  3D - koordynator p. Katarzyna Krzysztofik, pomoc-
p.  Beata  Foltyn-  prace  uczniów  do  15  XII  2020  r.  +  wystawa  brył
geometrycznych

  Klasy VII - Mistrz zagadek matematycznych - koordynatorzy p.Foltyn
i p. Katarzyna Krzysztofik -wyniki do 11 I 2021

 Klasy VIII  -  Mistrz  Zadań matematycznych  -  koordynator  p.  Beata
Foltyn, pomoc-p. Katarzyna Krzysztofik-wyniki do 11 I 2021 r.

Regulamin  i  terminy  rozgrywek  międzyklasowych  i  finałowych przygotowują
koordynatorzy poszczególnych zadań. 

Ocena jury uwzględniać będzie wyniki miejsc poszczególnych klas  .

Wyniki klas IV-VI do 16 XII 2020 r. opracowuje p. Katarzyna Krzysztofik, wyniki klas VII-
VIII do 12 I 2021 przygotowuje p. Beata Foltyn i przekazuje koordynatorowi głównemu do
biblioteki szkolnej.



Konkurencja 3

„  Matematyczne  inscenizacje”-do  22  III  2021  r.- prezentacja  inscenizacji
działań  teatralnych  związanych  z  matematyką  w  formie  krótkich  filmików
przygotowanych  przez  poszczególne  klasy  IV-VI  i  VII-VIII-koordynatorzy
zadania p. Mirosław Rubacha i p. Jolanta Litmanowska. 

Działania  teatralne,  czas  trwania  filmiku  i   tematykę   prezentacji  opracowują  z  pomocą
nauczycieli  matematyki  i  przekazują  uczniom  i  wychowawcom  poszczególnych  klas
koordynatorzy zadania-p. Jolanta Litmanowska i p. Mirosław Rubacha.

Ocena jury uwzględniać będzie prezentacje  pod  kątem  sposobu  i poprawności
popularyzacji  matematyki  oraz  atrakcyjności  i  skuteczności  rozwijania
motywacji do doskonalenia umiejętności z matematyki.

 Konkurencja 4

„Święto  matematyki  w  szkole-  do  7  maja  2021  r.-prezentacja  albumów
„Matematyka królowa nauk” przygotowanych przez poszczególne klasy.

Koordynator  zadania-p.  Halina  Włoszczyńska,  pomoc-wychowawcy klas  IV-
VIII oraz nauczyciele matematyki.

Album klasowy A-4 zawierać powinien tyle kartek ilu uczniów w klasie i powinien  zawierać
ciekawostki matematyczne, wykresy i ich opis, działania matematyczne i ich opis, sylwetki
słynnych  matematyków  i  ich  myśl  matematyczną,  zastosowanie  matematyki  w  różnych
dziedzinach  wiedzy  i  życia  np.  w  przyrodzie,  architekturze,  informatyce,  grach
komputerowych,  fizyce, astronomii i in. 

Album składać się powinien z estetycznie przygotowanych kartek przez każdego ucznia w
formie kolażu (rysunki, opisy, wydruki, fotografie, wycinki z czasopism i in. )

Ocena jury uwzględniać będzie zgodność treści albumu z tematem, estetykę
oraz stopień trudności wykonania oraz ilość uczniów z klasy, którzy wzięli
udział w zadaniu.     

 Jury  podejmuje  decyzję  o  ewentualnej  dogrywce  tak,  aby  wyłonić
zwycięzców w kategorii klas IV-VI i VII-VII.

 Klasa, która zgromadziła  najwięcej zwycięstw (najwięcej punktów w całej
lidze  klas  )  otrzymuje  tytuł  „Mistrza  Ligi  Klas   IV-VI  2020/21 „  i
„Mistrza Ligi  Klas VI-VIII 2020/21 ” oraz nagrodę. 



 Finał  Ligi  Klas  20 maja  2020 r.  (czwartek)–wręczenie podziękowań,
dyplomów  i  nagród  oraz  wystawa  albumów  „Matematyka  królowa
nauk” oraz innych prac powstałych podczas trwania projektu.

                                                                                 Opracowanie:

                                 mgr Halina Włoszczyńska – nauczyciel bibliotekarz

Wrocław, 01 IX 2020 r.


