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Podczas zajęć z uczniami realizowano 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 wykonywali różnego typu 
doświadczenia, przeprowadzali obserwację, opiekowali się hodowlą ryb i wykorzystywali 
posiadaną wiedzę w praktyce.  
.  
Program będzie realizowany nadal w przyszłym semestrze. 
 
Dotychczas uczniowie uzyskali tytuły „Odkrywców” z dziedzin: 
 

 Szkolny Odkrywca Prezentacji – podczas zajęć pracowaliśmy nad 
usystematyzowaniem wiedzy i możliwościami poszukiwania informacji w różnych 
źródłach. Uczniowie doskonalili umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych. 

 Szkolny Odkrywca Relacji Kalendarzowo- Czasowych oraz obliczeń 

fizycznych – W klasach szóstych i siódmej uczniowie rozwiązywali zadania praktyczne 

dotyczące prędkości, drogi i czasu. 

 Szkolny Odkrywca skali – uczniowie powtórzyli wiadomości związane ze 
skalą, przypomnieli sobie metody rozwiązywania zadań z zastosowaniem skali. Na 
zajęciach „Skala w życiu codziennym” obliczali rzeczywiste odległości korzystając 
z różnych map oraz rysowali plany pomieszczeń. 

 Szkolny Odkrywca Bankowości – uczniowie rozwiązywali zadania z różnych 
dziedzin typu: podwyżka, obniżka, zysk z lokaty, warunki kredytu, ceny towarów itp. 
stosując porównywanie ilorazowe i różnicowe 

 Szkolny Odkrywca Symetrii - uczniowie wyszukiwali figury osiowosymetryczne, 
potrafili narysować odbicia lustrzane figur geometrycznych i w codziennych sytuacjach; 
potrafili określić symetrię w świecie roślin i zwierząt oraz osie symetrii w architekturze 
i sztuce. Wykonywali plakaty ilustrujące świat symetrii. 

 Szkolny Odkrywca Łamigłówek - rozwiązywanie gotowych i układanie 

swoich łamigłówek. Turniej dla uczniów podzielonych na zespoły. 
 Wycieczka klasowa na interaktywną wystawę popularnonaukową 
”Eksploratorium” zorganizowaną przez Konsorcjum URiSE Stowarzyszenie ExploRes 
i Uniwersytet Rzeszowski. 

 Wycieczka klasowa na Dni Otwarte Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Rzeszowie. 
 
 

Program ma na celu pokazanie uczniom związku matematyki  

i przyrody z życiem codziennym. Różnorodne zajęcia, prowadzone niestandardowymi 

metodami mają zachęcać do nauki przedmiotów ścisłych w przyszłości. Ważnym celem 

programu jest rozbudzanie zainteresowań  i pokazanie, jak posługiwać się zdobytą 

wiedzą w praktyce. 

 


