KONSPEKT ZAJĘĆ Z MATEMATYKI
Etap edukacyjny: szkoła ponadpodstawowa - liceum - klasa I
Przedmiot: matematyka
Temat zajęć: Ciąg arytmetyczny
Czas trwania zajęć: 45 minut
Cel ogólny zajęć:
Interpretowanie i operowanie informacjami przedstawionymi w tekście, zarówno
matematycznym, jak ipopularnonaukowym, a także w formie wykresów, diagramów, tabel.
Rozwijanie matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych oraz
informatycznych, kształtowanie umiejętności uczenia się.

Cele szczegółowe zajęć:
1. Uczeń zna pojęcie ciągu arytmetycznego.
2. Uczeń potrafi wyznaczyć różnicę ciągu arytmetycznego.
3. Uczeń potrafi obliczyć dowolny wyraz ciągu arytmetycznego znając a1 i r.
4. Uczeń potrafi stosować wzór ogólny ciągu arytmetycznego do rozwiązywania zadań.
5. Uczeń potrafi wyjaśnić tworzenie kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego.

Uzasadnienie zastosowania technologii:
1. Wzbogacenie kompetencji uczniów.
2. Szybsza realizacja celów lekcji.
3. Skupienie ucznia na celach lekcji.
4. Większe zaangażowanie uczniów w uczenie się.
5. Większa aktywność intelektualna uczniów.
Metody i formy pracy: lekcja z wykorzystaniem materiałów zamieszczonych na platformie epodręczniki .
Forma pracy: dyskusja kierowana, praca indywidualna.
Metoda pracy: metoda problemowa, pogadanka, ćwiczenia.
Środki dydaktyczne:
 Skaner kodów QR Learnigapps
 materiały zamieszczone na platformie e-podręczniki
Wymagania w zakresie technologii:
 Komputer,
 tablica multimadialna (opcjonalnie), smartfony,
 dostęp do Internetu.

Przebieg lekcji:
Część I: Doświadczenie
Czas trwania 10min
Opis aktywności:
1. Przywitanie się z uczniami i sprawdzenie obecności.
2. Zapoznanie z tematem i celami lekcji.
3. Przypomnienie pojęć: ciąg liczbowy, wyraz ciągu. Zwrócenie uwagi na dziedzinę ciągów
liczbowych.
4. Każdy uczeń otrzymuje 3 kody QR ponumerowane liczbami od 1 do 3 oraz zadanie do
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rozwiązania:
5. Wyznacz trzeci wyraz ciągu an=-2n+7, wyciągnij kod QR oznaczony liczbą, taką jak wynik,
który otrzymałeś. (kody są powycinane)
https://drive.google.com/file/d/1TzYt0mibGODn2DNP5yP7Joi0GNgy9rHM/view?usp=sharing
6. Kod QR prowadzi do przykładu nr 1 w temacie: Ciąg arytmetyczny na stronie e-podręczniki
https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/479041
https://moje.zpe.gov.pl/b-shared-owner/P1C7E8zCW/WIMbu6OB?page=1
Część II: Refleksja
Opis aktywności:

Czas trwania 10min

1. Ustalenie, jak tworzy się ciąg arytmetyczny, jaka istnieje zależnośc między kolejnymi
wyrazami ciągu.
2. Wyznaczanie różnicy ciągu - ćwiczenie nr 1

Część III: Teoria
Opis aktywności:

Czas trwania 5min

1. Podanie definicji ciągu arytmetycznego
2. Podanie Twierdzenia: Wzór ogólny ciągu arytmetycznego

Część IV: Praktyka
Czas trwania 20
Opis aktywności:
1. Analiza przykładu 2 i przykładu 3, ćwiczenie nr 2 polegające na dobraniu w pary wzoru ciagu
arytmetycznego oraz wyrazu pierwszego i różnicy.
2. Ćwiczenie nr 3 i nr 4 polegające na zastosowaniu wzoru ogólnego dla ciagu arytmetycznego.
3. Omówienie pracy uczniów z ćwiczeniami przypomnienie najważniejszych wiadomości z lekcji.
4. Zadanie pracy domowej - ćwiczenie nr 4 i 5
Sposób ewaluacji zajęć
Kilka minut przed końcem zajęć (ważne, żeby uczniowie mieli czas na przemyślane uwagi)
proponujemy uczestniczącym w ewaluacji dokończenie zdań w programie mentimeter
https://www.mentimeter.com, kod dostępu: (przykładowy) 1549 0944
Przykładowe fragmenty zdań:
 Atmosfera, która panowała na lekcji...
 Na zajęciach zmieniłbym...
 Chcę zaproponować, aby...
 Cenię...
 Nie lubię, gdy...
Uczniowie nie muszą uzupełniać wszystkich zdań!
Na kolejną lekcję można przygotować podsumowanie ewaluacji i podzielić się nią z uczniami.
Licencja
CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji
Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
Przed przeprowadzeniem lekcji warto sprawdzić czy działa Internet oraz czy strona epodręcznika jestdostępna bez zakłóceń.
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