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Przeciêtny uczeñ wraca po szkole do domu, w³¹-
cza komputer, �odpala grê�, czatuje z kolegami. Dla niego
nowoczesne urz¹dzenia informacyjno-komunikacyjne
i internet s¹ naturalnym �rodowiskiem. W  Szkole Pod-
stawowej nr 2 im. kmdra Boles³awa Romanowskie-
go w Ustce nauczyciele podczas lekcji i zajêæ pozalek-
cyjnych staraj¹ sie to wykorzystaæ. W³¹czaj¹ TIK do
codziennej praktyki szkolnej, tym samym czyni¹c naukê
atrakcyjniejsz¹, bli¿sz¹ uczniow, a przez to bardziej efek-
tywn¹.

Æ Matematyka z komputerem

Jestem nauczycielem z 31-letnim sta¿em pracy
i wiem, ¿e matematyka, choæ tak bardzo potrzebna w ¿y-
ciu codziennym, nie zawsze jest lubiana przez uczniów.
Aby to zmieniæ � podczas lekcji i zajêæ pozalekcyjnych
� wykorzystujê technologiê informacyjno-komunika-
cyjn¹. Dzisiejsi uczniowie to przecie¿ �cyfrowi tubyl-
cy�, dla których TIK jest bardzo atrakcyjnym narzê-
dziem zabawy, a ja staram siê, aby by³a te¿ narzêdziem
nauki.

Podczas nauczania i poznawania matematyki kom-
puter spe³nia rolê aktywizuj¹c¹, poznawcz¹, æwiczeniow¹
i kontroln¹. Poni¿ej przedstawiê kilka pomys³ów na wy-
korzystanie TIK na lekcjach matematyki.

Na lekcjach matematyki m³odzie¿ chêtniej anga¿u-
je siê do pracy, gdy wykorzystujê tablicê interaktywn¹.
Dziêki e-bookom mam mo¿liwo�æ, zw³aszcza na lekcji
geometrii, bezpo�rednio aktywizowaæ uczniów do twór-
czego my�lenia. Rozwi¹zujemy æwiczenia konstrukcyj-
ne bez konieczno�ci przerysowywania ich na tablicê
kredow¹.

Realizuj¹c temat �Prostok¹ty i kwadraty� w klasie
pi¹tej wed³ug podrêcznika �Matematyka z plusem� (wy-
dawnictwo GWO), korzystam z multipodrêcznika
�Æwiczenia do geometrii�. Kolejni uczniowie bior¹c na-
rzêdzie kszta³t oraz ekierkê, rozwi¹zuj¹ na tablicy inte-
raktywnej æwiczenia (s. 25 i 26). Ka¿dy uczeñ ma mo¿-
liwo�æ porównania swojego rozwi¹zania z tym
znajduj¹cym siê na tablicy. Dziêki temu unikamy b³ê-
dów w æwiczeniach uczniów. Uczniowie odwa¿nie pod-
chodz¹ do tablicy, widz¹c to samo zadanie w swoich
æwiczeniach i wy�wietlane na ekranie. Anga¿uj¹ siê
i twórczo ucz¹.

W mojej pracy równie¿ czêsto wykorzystujê tabli-
cê interaktywn¹, realizuj¹c temat �Klasyfikacja czwo-
rok¹tów�. W pierwszej czê�ci lekcji przedstawiam

uczniom prezentacjê multimedialn¹, systematyzuj¹c¹
zdobyt¹ wiedzê, a nastêpnie na tablicy interaktywnej
wspólnie rozwi¹zujemy test. Uczniowie kolejno pod-
chodz¹ do tablicy, czytaj¹ wy�wietlone zadanie i zazna-
czaj¹ poprawn¹ odpowied�. Wszyscy uczniowie s¹ za-
anga¿owani i maj¹ mo¿liwo�æ kontrolowania popra-
wno�ci odpowiedzi kolegi. W ten sposób uaktywniana
jest pamiêæ wzrokow¹ uczniów, a nie tylko s³uch.

Na zajêciach wyrównawczych, które prowadzê
czêsto w pracowni komputerowej, korzystam z mate-
ria³ów publikowanych przez GWO. Uczniowie rozwi¹-
zuj¹c testy online z poszczególnych dzia³ów, utrwalaj¹
pojêcia matematyczne oraz ucz¹ siê rysowaæ wielok¹-
ty. Na jednym z takich zajêæ rozwi¹zywali�my test �Fi-
gury na p³aszczy�nie�. Uczniowie, siedz¹cy przy kom-
puterach, kolejno czytali zadania i podawali odpowied�.
Poniewa¿ by³a to grupa wyrównawcza, wiêc wybrane
odpowiedzi uczniowie musieli uzasadniaæ. W ten spo-
sób nabywali odwagi do wypowiedzi ustnych, które s¹
zmor¹ uczniów s³abo radz¹cych sobie z matematyk¹.
Nie przy tablicy, a przy komputerze uczniowie s¹ od-
wa¿niejsi.

Moi uczniowie bardzo lubi¹ interaktywn¹ tablicz-
kê mno¿enia. W internecie jest bardzo du¿o progra-
mów, które pomagaj¹ utrwalaæ tablice mno¿enia (np.:
http://www.matzoo.pl; http://dladzieci.pl/ecid,39,eid,
2404,title,Tabliczka-mnozenia,zabawa.html?tica-
id=61251b; http://www.gry-matematyczne.pl/gra-tablicz-
ka-mnozenia.html). Ka¿dy uczeñ siedzi przy swoim  sta-
nowisku komputerowym i maj¹c okre�lony czas, musi
jak najszybciej udzielaæ odpowiedzi na ukazuj¹ce siê na
ekranie przyk³ady z tabliczki. W zale¿no�ci od liczby
udzielonych poprawnie odpowiedzi, uczeñ otrzymuje
ocenê. Ocena w programie wystawiana jest automa-
tycznie. Moi uczniowie rywalizuj¹ o jak najlepsz¹ ocenê
i je�li na jednej z lekcji uzyskali s³ab¹, staraj¹ siê pod-
szkoliæ, by na kolejnych zajêciach byæ lepszymi.

Ka¿dy sposób wspierania uczniów w rozwijaniu
talentów matematycznych, a tak¿e pokonywania trud-
no�ci zwi¹zanych z t¹ dziedzin¹ wiedzy, jest dobry �
o ile przynosi efekty. Moje do�wiadczenia i obserwacje
utwierdzaj¹ mnie w przekonaniu, ¿e komputer i techno-
logia informacyjno-komunikacyjna sprawdza siê znako-
micie w tym zakresie.

Anna Staniszewska
nauczyciel matematyki

w Szkole Podstawowej nr 2
 im. kmdra Boles³awa Romanowskiego w Ustce

Co TIK-a w naszej szkole?
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Æ Multimedia
     w nauczaniu przyrody

Od pocz¹tku 22-letniej pracy zawodowej jestem
zwi¹zana ze Szko³a Podstawow¹ nr 2 w Ustce. Przez
8 lat uczy³am geografii, a po reformie o�wiatowej uczê
przyrody. Prowadzê równie¿ zajêcia z wychowania do
¿ycia w rodzinie. W swojej pracy czêsto wykorzystujê
technologie komputerowe, poniewa¿ uwa¿am, ¿e wp³y-
wa to na atrakcyjno�æ i skuteczno�æ nauczania.

Poni¿ej zaprezentujê kilka przyk³adów zastosowa-
nia TIK na zajêciach przyrody.

Konkurs internetowy �Odkryj tajemnice S³o-
wiñskiego Parku Narodowego�

Chêtni uczniowie od wrze�nia 2012 r. bior¹ udzia³
w cotygodniowym, otwartym internetowym konkursie
internetowym �Odkryj tajemnice S³owiñskiego Parku
Narodowego�, który polega na rozpoznawaniu gatun-
ków ro�lin i zwierz¹t, a tak¿e siedlisk lub antropogenicz-
nych obiektów wystêpuj¹cych na terenie SPN. Co ty-
dzieñ prezentowane s¹ 3 zdjêcia ukazuj¹ce: przedsta-
wiciela flory, fauny i siedlisko lub obiekt antropogenicz-
ny. Uczniowie musz¹ rozpoznaæ, co przedstawiaj¹ zdjê-
cia, a nastêpnie wpisaæ prawid³owe odpowiedzi do inte-
raktywnego formularza, który zostaje automatycznie
wys³any na adres e-mail: konkursfoto@slowinskipn.pl.
By prawid³owo wykonaæ te zadania, uczniowie musz¹
korzystaæ z informacji zamieszczonych na stronie inter-
netowej parku. Ucz¹ siê wyszukiwania prawid³owych
odpowiedzi, wykorzystuj¹c umiejêtno�æ korzystania z in-
ternetu.

Co tydzieñ losowani s¹ zwyciêzcy � 3 uczestników
w ka¿dym cyklu. Nagrodami s¹ znaczki z logo S³owiñ-
skiego Parku Narodowego, zak³adki, foldery, mapy, itp.
Zwyciêzcy z mojej szko³y otrzymuj¹ ocenê z przyrody
w kategorii �konkurs�. W�ród uczniów naszej szko³y jest
grupa uczestników konkursu, którzy ju¿ kilkana�cie razy
zostali laureatami w poszczególnych cyklach.

Konkurs internetowy �Poznajcie nasze drze-
wa i krzewy�

Ka¿dego roku 10 pa�dziernika � z okazji �WIÊTA
DRZEWA � w�ród uczniów klas pi¹tych przeprowa-
dzam internetowy konkurs �Poznajcie nasze drzewa
i krzewy�. Korzystam z multimedialnego programu edu-
kacyjnego �Poznaj nasze drzewa i krzewy�, zamiesz-
czonego na stronie www.poznajemydrzewaikrzewy.pl.
Uczniowie, wykorzystuj¹c wiadomo�ci zdobyte podczas
lekcji przyrody, wykonuj¹ zadania dotycz¹ce popular-
nych gatunków drzew, krzewów i budowy lasu. W pod-

sumowaniu konkursu ukazuje siê wynik i ocena, jak¹
zdobyli. Konkurs wzbudza wiele emocji i jest ciekaw¹
form¹ mobilizowania dzieci do wytê¿onej pracy i wysi³-
ku w zdobywaniu wiedzy przyrodniczej.

Lekcja z wykorzystaniem programu multime-
dialnego

Zastosowanie technologii komputerowej daje mo¿-
liwo�æ przeprowadzenia ciekawych zajêæ. W klasie pi¹tej
kilka jednostek tematycznych dotyczy parków narodo-
wych oraz pasów ukszta³towania powierzchni Polski.
Zagadnienie to zawsze interesuje uczniów i mobilizuje
do aktywnego udzia³u w lekcji.

Poni¿ej przedstawiam pomys³ (koncepcjê) na jedn¹
z lekcji dotycz¹cych parków narodowych z wykorzy-
staniem TIK.

Temat: Poznajemy parki narodowe pobrze¿y i pojezierzy.

Cel ogólny: Poznanie parków narodowych pasów po-
brze¿y i pojezierzy.

Etapy lekcji:
Wprowadzenie: Przypomnienie form ochrony przyrody
w Polsce.
Realizacja tematu:
1) Praca z atlasem: wyszukanie i zapisanie nazw par-

ków narodowych, wystêpuj¹cych w pasie pobrze¿y
i w pasie pojezierzy.

2) Praca z programem multimedialnym �Parki naro-
dowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce�
� przegl¹d parków narodowych:

§ rok za³o¿enia,
§ po³o¿enie,
§ logo,
§ charakterystyczne ro�liny,
§ charakterystyczne zwierzêta,
§ charakterystyczne krajobrazy,
Podsumowanie: Uczniowie: wymieniaj¹ i wskazuj¹ na
mapie parki narodowe utworzone w pasie pobrze¿y, parki
narodowe utworzone w pasie pojezierzy, wymieniaj¹
obiekty przyrodnicze, które podlegaj¹ ochronie w tych
parkach.
Praca domowa: Chêtni uczniowie wykonuj¹ � w do-
wolnej formie � prezentacjê wybranego parku narodo-
wego.ö

Hanna Kostrzewska
nauczyciel przyrody

w Szkole Podstawowej nr 2
 im. kmdra Boles³awa Romanowskiego w Ustce


