
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU INNOWACYJNEGO 
  „Śladami Odkrywców.”Uczniowski Klub Galileo” w r.szk.2016/2017 
 
 
Podczas zajęć z uczniami realizowałam zagadnienia i tematy przewidziane 

programem innowacyjnym „Śladami Odkrywców”. Powyższy program został opracowany 
przez Panie Marię Pruc i Katarzynę Chmiel, ma on na celu pokazanie uczniom 
ciekawych metod poznawania matematyki i przyrody wspólnie. Zagadnienia zostały 
połączone w grupy pokazujące korelację pomiędzy tymi przedmiotami. Uczniowie 
wykorzystywali posiadaną wiedzę w praktyce.  

.  
Program będzie realizowany nadal w przyszłym roku. 
 

Uczniowie uzyskali następujące  tytuły „Odkrywców”: 
 

1 Szkolny 
Odkrywca 
Prezentacji 

- zna sylwetki najsłynniejszych 
naukowców; 
- przedstawia najważniejsze 
wydarzenia z życia wybranego przez 
siebie matematyka  

Śladami wielkich 
matematyków. 
Prezentacje 
przygotowane 
przez uczniów.  

2 Szkolny 
Odkrywca 
Bankowości 

- stosuje obliczenia dotyczące 
porównań różnicowych i ilorazowych; 
- potrafi stosować przeliczniki walut, 
zyski z lokat i straty z kredytów. 

Rozwiązywanie 
zadań z różnych 
dziedzin typu: 
podwyżka, 
obniżka, zysk z 
lokaty, warunki 
kredytu, ceny 
towarów itp. 

3 Szkolny 
Odkrywca relacji 
czasowo-
kalendarzowych 
oraz obliczeń 
fizycznych 

- rozwiązuje zadania związane z 
kalendarzem i czasem; 
- oblicza prędkość, drogę, czas, 
objętość na podstawie gotowych 
danych i własnych pomiarów. 

Układanie i 
rozwiązywanie 
różnych zadań. 
Dokonywanie 
pomiarów 
potrzebnych w 
obliczeniach. 

4 Szkolny 
Odkrywca 
kombinatoryki 

- umie znaleźć ilość liczb, 
elementów, sposobów… 
spełniających warunki zadania; 
- dostrzega elementy kombinatoryki i 
zdarzeń losowych w życiu 
codziennym. 

Układanie i 
rozwiązywanie 
zadań z użyciem 
monet, kostek itp. 

5 Szkolny 
Odkrywca 
Geometrii 
Przestrzennej 

- odnajduje bryły w otoczeniu; 
- rysuje siatki i skleja modele różnych 
brył; 
- oblicza pola powierzchni i objętości 
graniastosłupów. 

Zajęcia 
teoretyczne w 
pracowni i 
praktyczne w 
terenie. 

6 Szkolny 
Odkrywca 
symetrii 

- potrafi znaleźć figury 
osiowosymetryczne oraz określić 
ilość ich osi symetrii; 
- potrafi znaleźć i narysować odbicia 
lustrzane w figurach geometrycznych 
i codziennych sytuacjach; 
- potrafi określić symetrię w świecie 
roślin i zwierząt; 

Zajęcia w pracowni 
z pomocą figur 
geometrycznych i 
brył. 
Prezentacja 
swoich prac 
plastycznych na  
Imprezie szkolnej 



- osie symetrii w architekturze i 
sztuce. 

”Mały podróżnik 
odkrywa świat” 

7 Szkolny 
Odkrywca 
techniki 
Origami 

- zna położenie, najważniejsze 
wydarzenia z historii i tradycję 
Japonii- kraju, z którego ta sztuka się 
wywodzi; 
- potrafi konstruować figury na 
podstawie instrukcji. 

Zajęcia 
teoretyczne i 
praktyczne 
połączone razem. 
Przygotowanie 
wystawy prac. 

8 Szkolny 
Odkrywca 
Skali 

- zna pojęcie skali i jej rodzajów; 
- potrafi zastosować skalę w 
zadaniach obliczeniowych; 
- wykorzystuje skalę do obliczeń 
rzeczywistych rozmiarów obiektów  
- potrafi zastosować skalę do 
rysowania planów obiektów itp. 

Rozwiązywanie 
zadań 
obliczeniowych. 
Rysowanie planów 
obiektów. 
Praca z mapą i 
planem. 

9 Szkolny 
Odkrywca 
Łamigłówek 

- określa strategię „Jak grać, żeby 
wygrać”; 
- metoda „prób i błędów” sposobem 
na rozwiązanie zadania. 

Rozwiązywanie 
gotowych i 
układanie swoich 
łamigłówek.  
Turniej dla uczniów 
podzielonych na 
zespoły, drużyny. 

10 Mistrz Odkrywca - potrafi dobierać odpowiednie 
modele matematyczne do 
określonych sytuacji; 
 

 

11 Szkolny 
Odkrywca 
Podróżnik 

Podsumowanie zdobytych wiadomości i nabytych 
umiejętności na wycieczce dydaktyczno-turystycznej  
Do Warszawy. Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik. 

 
 

Celem programu jest rozbudzanie zainteresowań  i pokazanie, jak posługiwać się 

zdobytą wiedzą w praktyce. Zajęcia były prowadzone następującymi  metodami: 

 dyskusje analizujące bieżący materiał; 

 samodzielna praca uczniów pod nadzorem nauczyciela; 

 przygotowanie referatów, prezentacji i pokazów; 

 praca w określonych grupach i zespołach zadaniowych; 

 zajęcia z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych; 

 burze mózgów, gry dydaktyczne itp. - jako poszukiwania 

niestandardowych form rozwiązywania problemów. 

Program był realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych koła matematycznego i 

lekcjach matematyki. Przeznaczony dla uczniów klas IV-VI zainteresowanych 

przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi. 

Maria Pruc 


