Scenariusz lekcji otwartej z matematyki w klasie VI
Etap edukacyjny nauczania: II
Oddział: VI
Czas trwania: 45 minut
1. Temat lekcji

Figury przestrzenne – powtórzenie wiadomości.

2.

Odniesienie do podstawy programowej:

10. Bryły. Uczeń:
1)
rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w sytuacjach
praktycznych i wskazuje te bryły wśród innych modeli brył;
2)
wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój wybór;
3)
rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów;
4)
rysuje siatki prostopadłościanów;
5)
wykorzystuje podane zależności między długościami krawędzi graniastosłupa do
wyznaczania długości poszczególnych krawędzi.
3. Opis ogólnego celu edukacyjnego
– opis celów kształcenia i wychowania (co jest zamierzeniem nauczyciela).

Głównym celem lekcji jest przypomnienie i uporządkowanie wiadomości ogólnych o figurach
przestrzennych, ich rodzajach, cechach, elementach, powstawaniu, klasyfikacji. Ponadto lekcja ma na celu
rozwijanie wyobraźni przestrzennej, a także utrwalenie poznanych wzorów na pole całkowite i objętość
graniastosłupa oraz rozwijanie umiejętności ich poprawnego zastosowania w zadaniach.
Uwagi dotyczące wiedzy i umiejętności uczniów, które są ważne dla sprawnego przeprowadzenia lekcji :
Ważne jest, by na „wejściu” uczniowie posiadali wiedzę i umiejętności w zakresie:
 podstawowych własności figur przestrzennych (sześcian, prostopadłościan, graniastosłup,
ostrosłup),
 wzorów na obliczanie objętości i pól figur przestrzennych,
 wzorów na obliczanie pól figur płaskich,
 jednostek objętości,
 rozróżniania figur przestrzennych i nazywania ich.
Opis szczegółowego celu edukacyjnego
– precyzyjny opis osiągnięć uczniów uzyskanych w wyniku zajęć; ujęcie kierunkowe: kształtowanie, pogłębianie konkretnych wartości i postaw; ujęcie
operacyjne: co uczeń w wyniku zajęć będzie mógł wykonać, czym się wykazać.

Uczniowie powinni nauczyć się lub utrwalić umiejętność:
a) wskazywania wśród modeli figur przestrzennych prostopadłościanów, sześcianów,
graniastosłupów, ostrosłupów, brył obrotowych (walca, stożka, kuli),
b) podania przykładów figur przestrzennych w swoim otoczeniu, w przyrodzie, w architekturze,
c) klasyfikacji figur przestrzennych,
d) wskazywania na modelach wielkości charakteryzujących bryłę,
e) określania rodzaju bryły na podstawie jej rzutu,
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f) rozwiązywania zadań tekstowych nawiązujących do elementów budowy danej bryły,
g) wskazywania w graniastosłupie ścian i krawędzi prostopadłych lub równoległych do danej,
h) wskazywania w graniastosłupie krawędzi o jednakowej długości,
i) obliczania sumy krawędzi prostopadłościanu i sześcianu,
j) wskazywania na rysunku siatki sześcianu, prostopadłościanu, graniastosłupa prostego, ostrosłupa
k) kreślenia siatki prostopadłościanu i sześcianu,
l) kreślenia siatki graniastosłupa prostego,
m) obliczania pola powierzchni sześcianu, prostopadłościanu, graniastosłupa prostego,
n) określania liczby ścian, wierzchołków i krawędzi danej figury przestrzennej,
o) podania objętości bryły na podstawie liczby sześcianów jednostkowych,
p) obliczania objętości sześcianu o danej krawędzi,
q) obliczania objętości prostopadłościanu o danych krawędziach,
r) obliczania objętości graniastosłupa prostego, którego dane są:



s)
t)
u)
v)

pole podstawy i wysokość
elementy podstawy i wysokość

zamiany jednostek objętości,
wyrażania w różnych jednostkach tej samej objętości,
rozwiązywać zadania tekstowe związane z objętością graniastosłupa,
obliczania sumy długości krawędzi ostrosłupa.

4. Charakterystyka materiału nauczania
– wykaz podstawowych pojęć, terminów, faktów, zasad postępowania itp., ściśle związanych z celem operacyjnym, bez których uświadomienia/wyuczenia/zilustrowania/zrozumienia
przez uczniów osiągnięcie celu edukacyjnego nie jest możliwe.

Zagadnienia dotyczące figur przestrzennych znane są uczniom z życia codziennego. W szkole już
w klasie IV poznali prostopadłościany i sześciany, w klasie V - graniastosłupy. Znają ich cechy,
potrafią narysować siatki, obliczyć pole powierzchni i objętość. Zwracamy uwagę na związek
nazwy bryły z wzajemnym położeniem ścian lub liczbą ścian oraz na intuicyjne rozpoznawanie
płaszczyzn prostopadłych. Korzystamy z modeli oraz przykładów z najbliższego otoczenia.
Ważne: rozstrzygnięcie czy sześcian jest prostopadłościanem, czy odwrotnie.
Ćwiczenie rozumienia pojęć: podstawa, ściana boczna, wierzchołek (jako punkt wspólny trzech
krawędzi), krawędź (jako część wspólna dwóch sąsiednich ścian).
Ważne: rozstrzygnięcie, czy liczba krawędzi i wierzchołków jest wielkością stałą.
Wyszczególnienie cechy inności walca, stożka i kuli (np. opływowy kształt) prowadzić powinno do
stwierdzenia, że są to bryły obrotowe (powstałe przez obrót).
Ostrosłupy - ostry słup uczniowie rozpoznają. Wskazane jest zaprezentowanie brył w życiu
codziennym, architekturze, skorzystanie z przykładów podanych przez uczniów, itp.
(wykorzystanie zasobów Internetu).
Przy opisywaniu brył dbamy o prawidłowe nazewnictwo (np. ściana nie bok).
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5. Szczegółowy opis organizacji i przebiegu zajęć
– opis kolejno podejmowanych aktywności nauczyciela i uczniów (procedury poznawcze, metody nauczania, organizacja uczniów w czasie zajęć…). Wyznaczenie
czasu realizacji poszczególnych czynności/zadań.

Zakłada się, że podział czasowy 45 min. lekcji będzie następujący:
Lp.

Czynność na lekcji

Czas
trwania
[min.]

1.

Czynności organizacyjne

2-5

2.

Sprawdzenie pracy domowej z poprzedniej
lekcji

5-8

3.

Sformułowanie tematu i wprowadzenie do
tematu

5

4.

Tok lekcji

20

5.

Podsumowanie lekcji i ewaluacja zajęć

5-7

6.

Zadanie pracy domowej i jej omówienie

3-5

Czas
łączny
[min.]

Czy scenariusz
opisuje czynności ?
[tak/nie]

10

nie

25

Tak

10

tak

Proponowany przebieg lekcji
I.

II.

Część wstępna - czynności organizacyjne, wprowadzenie do tematu i ustalenie zasad
obowiązujących na lekcji. Przedstawienie zasad oceniania:
Nauczyciel informuje uczniów, że za prawidłowe wykonania zadania uczeń otrzymuje +.
Zdobycie 4 „ +” – ocena 5
Zdobycie 3 „ +” – ocena 4
Zdobycie 2 „ +” – ocena 3
Zdobycie 1 „ +” – ocena 2
Zdobycie 0 „ +” – ocena 1
Część właściwa:

1) Nauczyciel pokazuje modele brył (graniastosłupy, ostrosłupy i bryły obrotowe), a uczniowie
podają ich nazwy oraz omawiają budowę.
2) Uczniowie uruchamiają grę komputerową „Rozpoznawanie figur przestrzennych - pasujące pary”.
Nauczyciel objaśnia zasady i uczniowie grają tak długo, aż wygrają.
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3) Uczniowie uruchamiają grę komputerową „Bryły przestrzenne - grupowanie”.
Nauczyciel objaśnia zasady i uczniowie grają tak długo, aż wygrają.

4) Uczniowie uruchamiają grę komputerową „Dopasuj nazwę bryły do jej siatki”.
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5) Uczniowie uruchamiają grę „Milionerzy – graniastosłupy” i grają tak długo, aż wygrają milion.
6) Uczniowie uruchamiają grę „Figury przestrzenne - krzyżówka”.

7) Uczniowie uruchamiają grę „Milionerzy – ostrosłupy” i grają milion.
8) Uczniowie uruchamiają grę „Graniastosłupy - wykreślanka”.
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9) Uczniowie uruchamiają grę „Milionerzy – bryły obrotowe” i grają tak długo, aż wygrają milion.
III.

Ewaluacja/ podsumowanie
Dyskusja na temat zadań, które sprawiły uczniom najwięcej problemów i uzasadnienie
prawidłowych rozwiązań.
Ocena aktywności uczniów na lekcji.
Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych przez uczniów i zaproszonych gości.

6. Wskazanie warunków dalszego utrwalania i doskonalenia rezultatów osiągniętych przez
uczniów.
– m.in. przedstawienie treści zadań do wykonania przez uczniów w domu (praca domowa).

Uczniowie powinni wykonać po zajęciach (w czasie wolnym od lekcji) pracę domową oraz rozumieć
i zapamiętać pojęcia, zasady i wzory stosowane na lekcji.
Zaleca się, aby praca domowa wykonana została jako praca indywidualna przez każdego z uczniów.
Zadanie domowe: rozwiąż test znajdujący się na stronie internetowej
http://gwo.pl/figury-przestrzenne-m2131
(jeśli nie masz w domu dostępu do Internetu, przyjdź na zajęcia pozalekcyjne).
Wykaz załączników:
1.
2.
3.
4.

Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych, materiałów i źródeł informacji.
Arkusz ewaluacyjny lekcji do wypełnienia przez uczniów.
Arkusz ewaluacyjny lekcji do wypełnienia przez nauczyciela.
Arkusz ewaluacyjny lekcji do wypełnienia przez nauczycieli obserwatorów.
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Załącznik nr 1

Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych

1. Monitor interaktywny podłączony do komputera nauczyciela pozwalający na bieżąco
wyświetlać treść ekranu komputera nauczyciela.
2. Komputer nauczyciela wyposażony w głośniki komputerowe.
3. Modele brył.

Wykaz źródeł informacji
Lp.

Źródło informacji

Krótka charakterystyka

https://learningapps.org
a)

1.

„Rozpoznawanie figur przestrzennych - pasujące pary”
- https://learningapps.org/display?v=pau0vd1kj18
b) „Bryły przestrzenne - grupowanie” https://learningapps.org/display?v=pznzvtdqn17
c) „Dopasuj nazwę bryły do jej siatki” https://learningapps.org/display?v=p0o4s5stj01
d) „Milionerzy – graniastosłupy” http://LearningApps.org/watch?v=pfm56x0un01
e) „Figury przestrzenne - krzyżówka” https://learningapps.org/display?v=pp1p0a6n501
f) „Milionerzy – ostrosłupy” http://LearningApps.org/watch?v=pcchng1tc01
g) „Graniastosłupy - wykreślanka” https://learningapps.org/display?v=px025nuka01
h) „Milionerzy - brył obrotowe”:
http://LearningApps.org/watch?v=p4334fkf201

Interaktywne i
multimedialne moduły
edukacyjne

http://gwo.pl
2.

Figury przestrzenne - test http://gwo.pl/figury-przestrzenne-m2131

Strona Gdańskiego
Wydawnictwa Oświatowego
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Załącznik nr 2

Arkusz ewaluacyjny lekcji do wypełnienia przez uczniów
Mam nadzieje, że zajęcia, w których uczestniczyłeś/-aś były ciekawe. Chcę jednak poznać Twoje Zdanie na
ich temat, dlatego proszę o odpowiedź na kilka pytań.
Zaznacz krzyżykiem jedną odpowiedź.

1. Dzisiejsza lekcja była według Ciebie:
□ bardzo ciekawa
□ taka sobie

□ ciekawa
□ nudna

2. Zadania do wykonania były według Ciebie:
□ bardzo łatwe

□ łatwe

□ trudne

□ bardzo trudne

3. Czy podobała Ci się taka forma zajęć?
□ tak

□ nie

□ nie wiem

4. Co podobało Ci się w lekcji najbardziej?
..........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

5. Co nie podobało Ci się w lekcji?
..........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

6. Czy podobały Ci się ćwiczenia interaktywne przygotowane do lekcji?
□ tak

□ nie

□ nie wiem

Dziękuję za wypełnienie ankiety!!!

8
Opracowała: Anna Galek

Załącznik nr 3

Arkusz ewaluacyjny lekcji do wypełnienia przez nauczyciela

Wskazane jest aby nauczyciel przeprowadził ewaluację podczas lekcji (na jej zakończenie).
Na podstawie ewaluacji nauczyciel powinien przedstawić uczniom w podsumowaniu lekcji krótką
i zrozumiałą dla uczniów informację zwrotną.

1. Ocena skuteczności nauczania w trakcie lekcji: …….. (punktowo: od 1 do 6, gdzie - 1 najmniejsza, 6
największa).
2. Określenie relacji pomiędzy uczniami oraz nauczycielem na zajęciach:
a. czy uczniowie uważnie i ze zrozumieniem słuchali poleceń nauczyciela: ............
(1 – nie, 2 - raczej nie, 3- raczej tak, 4 – tak)
b. czy

uczniowie

wykonywali

te

czynności,

które

zlecił

nauczyciel:

........……..

(1 – nie, 2 - raczej nie, 3- raczej tak, 4 – tak)
c. czy uczniowie z zainteresowaniem wykonywali zlecone przez nauczyciela zadania: ……..
(1 – nie, 2 - raczej nie, 3- raczej tak, 4 – tak)
d. czy dało się zauważyć radość uczniów z poprawnego wykonywania kolejnych zadań: ……..
(1 – nie, 2 - raczej nie, 3- raczej tak, 4 – tak)
3. Określenie stopnia zrealizowania celów: ……..
(punktowo: od 1 do 6, gdzie - 1 najmniejsza, 6 największa).
4. Ocena

nabycia

podstawowej

wiedzy

i

umiejętności

przez

uczniów:

............……..

(punktowo: od 1 do 6, gdzie - 1 najmniejsza, 6 największa).
5. Ocena

skuteczności

zastosowanych

na

lekcji

metod

nauczania:

.................…..

(punktowo: od 1 do 6, gdzie - 1 najmniejsza, 6 największa).
6. Wnioski/uwagi dotyczące stosowania scenariusza lekcji:
............................................................... ...........................................
............................................................... ...........................................
..................................................................... .....................................
........................................................................................... ...............
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Załącznik nr 4

Ankieta
dla obserwatorów (nauczycieli) zajęć otwartych z matematyki
1. Czy według Pana/i sposób przeprowadzenia obserwowanych zajęć z wykorzystaniem
nowatorskich metod pracy, z zastosowaniem TIK, jest bardziej atrakcyjny niż dotychczas przez
Pana/ią prowadzone?

□ Zdecydowanie tak
□ Raczej tak

□ Nie wiem
□ Raczej nie

□ Zdecydowanie nie
□ nie mam zdania

2. Jak Pan/i sądzi, czy wprowadzony model pracy z uczniami zwiększy ich zainteresowania
matematyką?

□ tak

□ nie

□ nie mam zdania

3. Proszę dokończyć zdania:
Największą zaletą zajęć było …………………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Największą wadą zajęć było ……………………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inne uwagi i sugestie …………………………………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Jestem nauczycielem :

□ edukacji wczesnoszkolnej
□ przedmiotów ścisłych
□ przedmiotów humanistycznych
Dziękuję za udział w lekcji i wypełnienie ankiety!!!

10
Opracowała: Anna Galek

