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LEKCJA OTWARTA Z MATEMATYKI 

w ramach 

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji  

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  

„Aktywna tablica” 

 

Prowadząca: mgr Iwona Felenczak – Pyż 

Data: 29 maja 2018 r. 

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Klęczanach 

Czas trwania: 45 min 

 

Temat lekcji: Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu. 

Główna umiejętność przedmiotowa (z PP): 

I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach 

naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi 

wykorzystać te umiejętności w sytuacjach praktycznych. 

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i przetwarza informacje 

tekstowe, liczbowe, graficzne, rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, zna 

podstawową terminologię, formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki. 

III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do 

prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności, przetwarza tekst zadania na działania 

arytmetyczne… 

IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się 

z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do 

rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej 

postaci. 

Cele operacyjne – uczeń: 

 rysuje siatki prostopadłościanów; 

 oblicza pola: kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta, trapezu 

przedstawionych na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz 

w sytuacjach praktycznych; 

 oblicza pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi; 

 czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe;  

 dostrzega zależności między podanymi informacjami; 
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Umiejętności ponadprzedmiotowe: 

Sprawne komunikowanie się w języku polskim, umiejętność argumentowania, 

wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, rozwiązywanie problemów, praca 

w zespole - współdziałanie, umiejętność dobrej organizacji pracy. 

Planowane formy i metody pracy na lekcji: 

Formy pracy: praca zbiorowa, indywidualna  i praca w parach (lub małych grupach). 

Metody pracy: pogadanka, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, praca z tekstem, objaśnienie lub 

wyjaśnienie z wykorzystaniem narzędzi TIK. 

Środki dydaktyczne: 

 podręcznik „Matematyka z plusem 6” 

 Multipodręcznik  „Matematyka z plusem 6” 

 zeszyt ćwiczeń w wersji papierowej i wersji elektronicznej 

 karty pracy (ćwiczenia interaktywne w wersji papierowej do wklejenia w zeszycie), 

 filmy i zadania interaktywne, 

 komputer 

 monitor interaktywny 

 okulary do oglądania obrazów 3D nagranych w technologii obrazów anaglificznych 

z filtrem czerwonym i niebieskim 

 nożyczki i klej 

Planowane formy aktywności uczniów na lekcji: 

Uczniowie w trakcie  zajęć: dyskutują,  zadają pytania, wykonują ćwiczenia interaktywne 

 i ćwiczenia praktyczne, analizują tekst, rysunek, oglądają animacje 3D. 

Kształtowanie i rozwijanie u uczniów umiejętności czytania ze zrozumieniem: 

Uzupełnianie zdań, rozwiązywanie zadań praktycznych, ćwiczących umiejętność 

odczytywania potrzebnych informacji z rysunku, tabeli, itp. z wykorzystaniem narzędzi TIK. 

Formy aktywności uczniów podlegające  ocenie: 

Przygotowanie do lekcji – zadanie domowe (siatki), aktywność, praca indywidualna. 

 

Przebieg zajęć: 

1. Czynności organizacyjne. 

2. Sprawdzenie zadania domowego – uczniowie powinni przygotować trzy siatki 

prostopadłościanów na kolorowych kartkach bloku technicznego (powinny być wycięte, 

gotowe do wklejenia w zeszycie): 
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a) sześcian 5cm×5cm×5cm 

b) prostopadłościan 6cm×3cm×2 cm 

c) prostopadłościan 2cm×5cm×3 cm 

3. Nawiązanie do tematu lekcji, podanie celów, zapisanie tematu. 

Pytania nauczyciela: Czy dwa arkusze papieru A3 (nauczyciel trzyma w ręce kartki) 

wystarczą, żeby przygotować wszystkie Wasze siatki? (Dwie kartki w klasie 

dziesięcioosobowej – liczbę kartek zwiększamy proporcjonalnie do liczby uczniów 

 w klasie). 

Uczniowie: podają propozycje jak to sprawdzić np. ułożyć – układamy arkusze na 

podłodze – sprawdzają. 

Nauczyciel: Jak to sprawdzić bez układania na kartce. 

Uczniowie: możemy obliczyć pole powierzchni (jeśli nie padnie taka propozycja – 

naprowadzamy uczniów dodatkowymi pytaniami lub wskazówkami) 

Nauczyciel: podaje cel lekcji i jej temat. 

4. Pole powierzchni sześcianu - wykorzystanie animacji ”Pole powierzchni sześcianu” 

z wykorzystaniem okularów do anglifów. 

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/128788/v/latest/t/student-canon/m/iF97IXJEiQ#iF97IXJEiQ_d5e398 

 

 

 

5. Uczniowie wklejają do zeszytu siatkę sześcianu (tylko jedną ścianę – można wówczas 

składać z niej sześcian), opisują krawędzie, zapisują wzór. 

6. Uczniowie obliczają pole powierzchni sześcianu, którego siatkę wkleili do zeszytu 

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/128788/v/latest/t/student-canon/m/iF97IXJEiQ#iF97IXJEiQ_d5e398
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(zadanie 8/ e-podręcznik), a następnie uzupełniają luki w zdaniach (karteczka ze zdaniami 

do wklejenia w zeszycie). 

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/128788/v/latest/t/student-canon/m/iF97IXJEiQ#iF97IXJEiQ_d5e398 

 

 

Karta pracy dla ucznia 

1. Sześcian składa się z 6 jednakowych ścian, które są kwadratami o boku 

… .….cm. 

2. Pole jednej ściany wynosi … ….cm2 

3. Ponieważ siatka składa się z sześciu jednakowych kwadratów, to pole 

powierzchni sześcianu wynosi ……. cm2 

 

7. Pole powierzchni prostopadłościanu - wykorzystanie animacji ”Pole powierzchni 

prostopadłościanu” z wykorzystaniem okularów do anglifów 

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/128788/v/latest/t/student-canon/m/iF97IXJEiQ 

8. Uczniowie wklejają do zeszytu siatkę prostopadłościanu 6cm×3cm×2 cm -  

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/128788/v/latest/t/student-canon/m/iF97IXJEiQ#iF97IXJEiQ_d5e398
http://www.epodreczniki.pl/reader/c/128788/v/latest/t/student-canon/m/iF97IXJEiQ
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(tylko jedną ścianę), opisują krawędzie, zapisują wzór. 

9. Wykonanie ćwiczenia / str. 229 multipodręcznik – uczniowie zapisują rozwiązania na 

ekranie interaktywnym z wykorzystaniem narzędzi multipodręcznika.  

https://multipodreczniki.apps.gwo.pl/player/#/publication/1168332/175/action/231/0/

1811 - adres dla zalogowanych użytkowników 

 

 

 

10. Wykonanie ćwiczeń- Dopasuj liczby do wskazanych ścian prostopadłościanu –  

zad. 2. i 3.  e – podręcznik 

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/128788/v/latest/t/student-canon/m/iF97IXJEiQ 

 

 

https://multipodreczniki.apps.gwo.pl/player/#/publication/1168332/175/action/231/0/1811
https://multipodreczniki.apps.gwo.pl/player/#/publication/1168332/175/action/231/0/1811
http://www.epodreczniki.pl/reader/c/128788/v/latest/t/student-canon/m/iF97IXJEiQ
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11. Wykonanie ćwiczeń  - Pole powierzchni sześcianu (1) i Pole powierzchni sześcianu (2) 

http://scholaris.pl/resources/run/id/47265 

 

 

http://scholaris.pl/resources/run/id/47265 

 

 

 

http://scholaris.pl/resources/run/id/47265
http://scholaris.pl/resources/run/id/47265
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12. Podsumowanie pracy na lekcji, ocena aktywności uczniów i pracy indywidualnej. 

13. Zadanie pracy domowej – omówienie karty pracy. 

14. Ewaluacja zajęć –  na tablicy nauczyciel wyświetla  trzy buźki -  zadowoloną, obojętną 

i smutną, a następnie prosi uczniów o to, aby postawili swój znaczek przy buzi 

odpowiadającej stopniowi swojego zadowolenia z zajęć. 

 

Zadanie domowe – karta pracy  

(Matematyka 5. Geometria. Wersja A) 
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Opracowała:  Iwona Felenczak - Pyż 
 

 

 

 

 

 

 


